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مادر  برترین  و  قرآن  دردانه  میالد  تبریک  ضمن 
میالد  و  علیها  اهلل  سالم  زهرا  حضرت  یعنی  هستی، 
امام خمینی)ره( و هفته بزرگداشت مقام مادر و زن 
کرامت؛ نگاه  باید بگوییم انسان موجودی است با 
نظام  است.  اشتباه  دیدگاهی  انسان،  به  جنسیتی 
عالم خلقت، نظامی تکامل طلب است و رسیدن به 
کمال، جنسیت نمی شناسد؛ مرد و زن و فرزندان  این 
شکل یک خانواده  را نشان می دهد؛ در این میان اما 
جایگاه مادری، جایگاه ویژه ای است. مادر به  عنوان 
و  عاطفی  پیوندهای  پایه گذار  خانواده،  یک  قلب 

میان فردی است. 
خدای تعالی در قرآن مجید به نقش پررنج و زحمت 
مادران در رشد و پرورش فرزندان اشاره کرده و پیامبر 
ترسیم  آنان  برای  را  رفیعی  جایگاه  نیز  کرم)ص(  ا

می کند...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن
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کیمیای وطن: گفت وگو با  مدیر نظارت بر بازرسی اصناف استان اصفهان در 

مردم نگران بازار نباشند

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین)ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

236.000.000 4.704.167.209 جاری
عملیات مدیریت بهره برداری، بهره برداری شبکه 
فاضالب، خدمات عمومی و خدمات مشترکین 

منطقه جلگه 
96-1-3

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/1/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/1/20

دریافت اسناد: سایت اینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8 - 031

)داخلی 388(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه
   دکتر علی بیگی

آگهی مناقصه

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی ترمینال مسافربری )فاز دوم( شهرداری 
منطقه یک نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 14/527/389/838 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات سال 1395 

شهرداری و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی سال 1395.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزمه کاری منطبق با موضوع 
از معاونت  تاسیسات(  و  ابنیه  در رشته های  پنج  پایه  بندی الزم )حداقل  رتبه  و  دارای صالحیت  و همچنین  بوده  مناقصه 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 
با همراه داشتن مدارک و رزمه شرکت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/01/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد 
محرمانه شهرداری  دبیرخانه  به  مورخ 96/01/23  چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  را حداکثر  پیشنهادات خود  و  مراجعه 
به شماره  بانک ملی  به حساب سیبا  واریزی  ریال طی فیش   200/000 اسناد مناقصه  نمایند. مبلغ خرید  آباد تحویل  نجف 

0104544156001 درآمد شهرداری می باشد. 
0104544150002 شهرداری  به حساب سپرده  شماره  واریزی   فیش  را طی  ریال   750/000/000 مبلغ  باید  شرکت کنندگان 
نجف آباد  و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد 

مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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یادداشت سردبیرسرمقاله 

محســن رضایــی،   دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت 
انقالبیگــری  شــهادت طلبی،  کــرد:  اظهــار   نظــام، 
اســت  بســیجیان  بــارز  مصداق هــای  از  ایثــار  و 
ــال  ــورا و کرب ــی از عاش ــای انقالب ــن ارزش ه ــه ای ک

سرچشــمه گرفتــه اســت.
ــه  ــران در عرص ــتاوردهای ای ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
دفاعــی و امنیتــی ادامــه داد: اکنــون قــدرت نظامــی 
ــا  ــه فرماندهــان م ــه ک ــی پیــش رفت ــا جای کشــور ت
در ســواحل مدیترانــه هســتند و بــه ســوریه و عــراق 

مشــورت می دهنــد.
 رضایــی گفــت: اکنــون تــوان موشــکی کشــور بــا بــرد 
بیــش از 2 هــزار کیلومتــر دقیــق عمــل می کنــد کــه 
ــه  ــان ادام ــه و جه ــروی ها در منطق ــن پیش ــد ای بای
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم ــد. دبی ــته باش داش
نظــام وضعیــت اقتصــادی و معیشــت مــردم را 
ضعیــف عنــوان کــرد و افــزود: اکنــون در تولیــد 
ــت  ــادی، صنع ــت اقتص ــی، معیش ــای مل  خودروه
و کشــاورزی عقــب هســتیم کــه بایــد در ایــن 
حــوزه بــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــار دیگــر 
لبیــک بگوییــم و بــه مســئولیت هایی کــه بــر دوش 

ــم. ــن کنی ــل و ادای ِدی ــت، عم ماس
  دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مشــکالت 

اقتصــادی کشــور را نشــأت گرفته از ایــن دانســت کــه 
ــرد:  ــح ک ــالب وارد اقتصــاد نشــده و تصری ــوز انق هن
نیروهــای انقالبــی هنــوز وارد اقتصــاد نشــده اند؛ اگــر 
بخواهیــم صنعــت و کشــاورزی کشــور متحــول شــود 
ــت های  ــود و سیاس ــاد ش ــد وارد اقتص ــالب بای انق

رهبــری را اجــرا کنیــم.
ــا  ــاد م ــالب وارد اقتص ــر انق ــه داد: اگ ــی ادام  رضای
ــراق  ــای ع ــا در بازاره ــای م ــود، االن کااله ــده ب  ش
و ســوریه پــر شــده بــود؛ امــا اکنــون کاالهــای ترکیــه 

در ایــن بازارهــا جریــان دارد.
ــزرگ از ســوی   وی کشــور را نیازمنــد یــک تحــول ب
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــی عن ــای انقالب نیروه
ــارج  ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــی چ ــای انقالب نیروه
بایــد وارد میــدان شــوند، بــه رهبــری لبیــک بگوینــد 

و مســئولیت ها را بپذیرنــد. دانشــجو

حجت االســالم ســید محمــود علوی، وزیــر اطالعــات  اظهار 
داشــت: مــا در کشــور های مختلــف از جملــه همســایگان، 
بعضــی کشــورهای دورتــر و حتــی اروپــا شــاهد اقدامــات 
ــور ها  ــن کش ــت در ای ــاخص امنی ــم و ش ــتی بودی تروریس
کاهــش پیــدا کرده اســت؛ امــا در جمهــوری اســالمی ایران 
ــت  ــد، امنی ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــور ک همان ط
ــی  ــه همدل ــت نتیج ــن امنی ــت؛ ای ــی حکمفرماس  بی بدیل
و هم افزایــی و تعامــل دســتگاه های موثــر بــر امنیــت 
کشــور ماننــد ســپاه، بســیج و دســتگاه های دیگــر مرتبــط 
بــوده کــه بــه نوبــه خــود در برقــراری امنیــت اثرگــذار بودند.
علــوی درخصــوص موضــوع حضــور افــراد دوتابعیتــی 
ــران  ــد مدی ــی گفتن ــت: برخ ــور گف ــران کش ــن مدی در بی
ــن  ــا در بی ــه م ــردم ک ــالم ک ــده اع ــم؛ بن ــی داری دوتابعیت
ــک  ــیم. ی ــی نمی شناس ــر دوتابعیت ــی، مدی ــران دولت مدی
ــی  ــران دوتابعیت ــا مدی ــرا ب ــه چ ــرد ک ــوال ک ــگار س خبرن
ــخ  ــم؟ پاس ــر داری ــم مگ ــده گفت ــد؟ بن ــورد نمی کنی برخ
ــه مــا معرفــی کنیــد. حتــی یــک  ــه. گفتــم پــس ب داد بل
ــا  ــرد: ب ــد ک ــد. وی تأکی ــی نش ــا معرف ــه م ــم ب ــورد ه م
صــدای بلنــد می گوییــم در کشــور هیــچ مدیــر دوتابعیتــی 

نمی شناســیم.
ــد  ــات رص ــه داد: وزارت اطالع ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
 می کنــد و اگــر ببینــد کســی دارای دوتابعیتــی اســت 
و حتــی در حیــن مســئولیت اقامــت را دنبــال کنــد، 

ــدای  ــت و ص ــا صراح ــد. ب ــرج می ده ــه خ ــیت ب حساس
تحقیقــات  اســاس  بــر  کــه  می کنــم  عــرض  بلنــد 
دوتابعیتــی  مدیــر  هیــچ  کشــور  در  مــا،  کارشناســان 

. ســیم نمی شنا
ــدم در فضــای  ــه گاهــی دی ــان اینک ــا بی ــات ب ــر اطالع وزی
هســتند،  دوتابعیتــی  اســتاندار   6 می گوینــد  مجــازی 
گفــت:  ایــن صحــت نــدارد و مــا هیــچ اســتاندار دوتابعیتــی 

ــم و شــایعه اســت. نداری
ــی  ــران دوتابعیت ــوری از مدی ــی ط ــار داشــت: گاه وی اظه
ــل  ــوس و عام ــن، جاس ــگار خائ ــه ان ــود ک ــت می ش صحب
بیگانــه  هســتند؛ در حالــی کــه این طــور نیســت؛ بســیاری 
از دو تابعیتی هــا دل بــه ایــران بســتند، والیتمــدار هســتند 
ــی  ــک الب ــد، ی ــی دارن ــای دین ــل و برنامه ه ــای کمی و دع

ــد. ــوری اســالمی دارن ــرای جمه ــه ب ــی و بی هزین مجان
علــوی دربــاره اقدامــات وزارت متبوعــش در حــوزه اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت:  دولــت گام هــای مؤثــری برداشــته اســت؛ 
تأکیــد  برون نگــر  و  درون زا  اقتصــاد  روی  بــر  رهبــری 
داشــتند کــه دولــت در همیــن زمینه هــا اقداماتــی داشــته 
کــه نیــاز مــا را بــه خــارج کاهــش داده و تکیــه مــا را بــه 
ــزان 7  ــه می ــال 92 ب ــا س ــت. ت ــرده اس ــتر ک ــل بیش داخ
وارد  را  اســتراتژیک کشــاورزی  کاالهــای  دالر  میلیــارد 
می کردیــم کــه در ایــن مــدت توانســتیم 4 میلیــارد دالر آن 

ــوز ــم. جام نی ــد کنی ــل تولی را در داخ

ســعیدی  علــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
بــا تبریــک والدت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
ــورد  ــالب را م ــر از انق ــن عص ــه ای ــدات متوج تهدی
ــالب  ــه شــرایط انق ــان اینک ــا بی ــرار داد و ب اشــاره ق
اســالمی هیــچ گاه بــه حساســیت ایــن مقطــع 
از زمــان نبــوده اســت، گفــت: انقــالب اســالمی 
ــدار  ــروز از ســویی قله هــای اســتقالل، اقت ــران ام  ای
و پیــروزی را در نوردیــده و ظرفیت هــای بســیاری را 
در دنیــا ایجــاد کــرده و از ســوی دیگــر بــا تهدیداتــی 

نیــز مواجــه اســت.
بــه  اشــاره  بــا  در ســپاه  فقیــه  ولــی  نماینــده 
اســتراتژی آمریکایی هــا بــه منظــور مقابلــه بــا 
بین المللــی  اســالمی گفــت: در عرصــه  انقــالب 
ــتفاده از  ــا اس ــازی ب ــال جهانی س ــه دنب ــکا ب آمری
اطالعــات متمرکــز، زبــان واحــد، کاال و فرهنــگ 

مشــترک جهانــی بــوده اســت ؛ عــالوه بــر ایــن 
غربــی  ایدئولــوژی  توســعه  بــا  را  غربی ســازی 
گســترش  دموکراســی،  لیبــرال  مــدل  توســعه 
فرهنــگ و نهادینه ســازی ســبک زندگــی غربــی 
ــی از  ــروز بعض ــفانه ام ــه متاس ــرده ک ــال می ک دنب

آثــار آن در جامعــه مــا مشــاهده می شــود.
ســعیدی افــزود: از ســوی دیگــر امــروز اســتراتژی 
صهیونیســت ها  بــرای  امنیت ســازی  در  آمریــکا 
صهیونیســت های  بلکــه  نبــوده،  موفــق  نه تنهــا 
غاصــب کــه روزی اســتراتژی »از نیــل تــا فــرات« را 
ــد، در درون ســرزمین های اشــغالی  ــال می کردن دنب

ــد. ــت ندارن ــز امنی نی
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه بــا بیــان اینکــه 
آمریکایی هــا بــرای مقابلــه بــا انقــالب اســالمی بــه 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــزی کرده ان ــاص برنامه ری ــور خ ط
آمریکایی هــا از بــدو پیــروزی انقــالب تــا بــه امــروز 
اســتراتژی های مختلــف از جنــگ ســخت و آشــوب 
ــا جنــگ نــرم و تحریــم اقتصــادی و ...  و ناامنــی ت
ــد  ــه کار گرفته ان را علیــه ایــن انقــالب الهام بخــش ب
ــدازی  ــدف بران ــا ه ــا ب ــن رویکرده ــی ای ــا تمام ام
ایــران دنبــال شــده   نظــام جمهــوری اســالمی 
ــر  ــود را تغیی ــدف خ ــچ گاه ه ــدت هی ــن م و در ای

فــارس نداده انــد. 

علی اصغــر احمــدی در جمــع خبرنــگاران بــا ارائــه گزارشــی از 
آخریــن وضعیــت انتخابــات میــان دوره ای مجلــس در چهــار حــوزه 
انتخابــی اظهــار داشــت: ثبت نــام انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
در 4 حــوزه انتخابــی از 18 اســفندماه از ســوی هیئت هــای اجرایــی 
آغــاز شــد و طــی ثبت نــام از کاندیداهــا، در 24 اســفندماه کار 
بررســی صالحیــت کاندیداهــا در حوزه هــای انتخابــی میــان دوره ای 
ــرای  ــر ب ــزار و 87 نف ــوع 200 ه ــت: از مجم ــت. وی گف ــان یاف پای
ــس از  ــی پ ــوزه انتخاب ــان دوره ای، 4 ح ــات می ــام در انتخاب ثبت ن
بررســی صالحیت هــا از ســوی هیئــت اجرایــی و کســب اســتعالم از 
مراجــع چهارگانــه و مســتندات ارائه شــده بــه ایــن هیئت هــا اعــالم 
ــن  ــی ای ــرد: ط ــح ک ــور تصری ــات کش ــتاد انتخاب ــس س ــد. رئی ش
ــد صالحیــت  ــه تأیی انتخاب هــا 60 مــورد از ســوی مراجــع چهارگان
بــا ارائــه مســتنداتی بــه هیئت هــای اجرایــی ابــالغ شــد کــه طــی 
آن 29 مــورد از ســوی نیــروی انتظامــی، 28 مــورد از ســوی وزارت 
ــات  ــای انتخاب ــوابق نامزده ــتانی از س ــوی دادس ــورد از س و 3 م
ــد. وی   ــالم ش ــی اع ــای اجرای ــه هیئت ه ــس ب ــان دوره ای مجل می
همچنیــن دربــاره سرنوشــت برگــزاری انتخابــات تمام الکترونیــک 
ــن  ــر ای ــم ب ــت: تصمی ــتا گف ــهر و روس ــوراهای ش ــات ش در انتخاب
ــا 9  اســت شــهرهایی کــه تعــداد اعضــای شوراهایشــان بیــن 7 ت
نفــر اســت بــه عنــوان شــهرهای هــدف بــرای برگــزاری انتخابــات 

ــد. تســنیم ــرار گیرن ــورد توجــه ق ــک م تمام الکترونی

جمــع  در  خارجــه،  امــور  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد 
ــه)س(  ــرت فاطم ــالد حض ــک می ــن تبری ــگاران ضم  خبرن
و آغــاز ســال جدیــد دربــاره مهم تریــن عملکــرد وزارت امــور 
ــال 95  ــت: س ــار داش ــته اظه ــال گذش ــک س ــه در ی خارج
ــود. مــن  ــرای وزارت امــور خارجــه ب ــرکار ب ســالی بســیار پ
57 ســفر داشــتم کــه بیشــتر ایــن ســفرها بــه کشــورهای 
آســیایی، آفریقایــی و آمریــکای التیــن بــود و همــواره 
گفته ایــم کــه بایــد سیاســت خارجــی یــک سیاســت 

باشــد.  همه جانبه نگــر 
ظریــف دربــاره مهم تریــن موضوعاتــی کــه سیاســت خارجی 
ــن  ــت:  از مهم تری ــود، گف ــه رو ب ــا آن روب در ســال گذشــته ب
موضوعــات سیاســت خارجــی مــا، بایــد بــه اجــرای برجــام 
ــرای  ــا ب ــده م ــه ش ــا گفت ــه باره ــور ک ــرد؛ همان ط ــاره ک اش
اجــرای برجــام زمــان زیــادی را صــرف کرده ایــم؛ بــه دلیــل 
ــای  ــه بدعهدی ه ــت ک ــود داش ــت وج ــن واقعی ــه ای اینک
ــود. وی خاطرنشــان  آمریــکا بــرای مــا قابــل پیش بینــی ب
کــرد: ضــرورت ایجــاب می کــرد بــرای گرفتــن حــق و هــر 
 یــک از حقوقمــان کــه بــر روی کاغــذ آن هــا را گرفتــه بودیــم 
و بــا اجرایــی شــدن برجــام، آمریکایی هــا روی کاغــذ 
ــم و در  ــار بیاوری ــم و فش ــدام کنی ــد، اق ــام داده بودن انج

صحنــه دیپلماتیــک حضــور داشــته باشــیم. ایســنا

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

افراد انقالبی می توانند اقتصاد را متحول کنند 

وزیر اطالعات: 

در کشور هیچ مدیر دوتابعیتی نمی شناسیم

نماینده ولی فقیه در سپاه:

امروز صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی امنیت ندارند

رئیس ستاد انتخابات کشور:

۳۳ داوطلب انتخابات میان دوره ای مجلس 

رد صالحیت شدند 

وزیر امور خارجه کشور:

 بدعهدی های آمریکا 

برای ما قابل پیش بینی بود

حتما بخوانید!
در کشور هیچ مدیر دوتابعیتی نمی شناسیم پنجشنبه  26  اسفندماه   21395

ـــمـــاره  395  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

دانشگاه تربیت مادر
ادامه از صفحه یک: 

استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه
دکتر علی بیگی

ــش  ــته ترین نق ــاع برجس ــه و اجتم ــط خان در محی
مــادر، نقــش تربیتــی اســت. اهمیــت ایــن نقــش 
از آنجــا روشــن می شــود کــه کــودک نخســتین بــار 
در آغــوش مــادر قــرار می گیــرد و آداب و رســوم 

اجتماعــی را از او می آمــوزد. 
کــودک از مــادر یــاد می گیــرد کــه چگونــه بــا 
دیگــران رفتــار کنــد و بــا آنــان برخورد داشــته باشــد. 
چگونگــی رفتــار مــادر بــا کــودک در شــکل دهی 
ــمگیر دارد. از  ــری چش ــخصیتی او تأثی ــاختار ش س
ــش  ــر نق ــی ب ــائل تربیت ــان مس ــن رو، کارشناس ای
ــته و  ــد داش ــواره تأکی ــد هم ــت فرزن ــادر در تربی م

ــد. دارن
ــا توجــه بــه نــگاه مادی گرایانــه، حضــور زن  غــرب ب
در محیــط پرعاطفــه و بــا محبــت خانــواده را ســبک 
شــمرده و همدوشــی بــا مــردان را یــک ارزش تلقــی 
می کنــد. گاه یــک زن ســاعت ها در محیــط خــارج از 
خانــه و بــا تقســیم محبــت بــا دیگــران و بــا جســمی 
بــه محیــط  خســته و روحــی درهــم شکســته 
خانــه وارد می شــود.گرچه درآمــدی هــم کســب 
ــود  ــش خ ــر نق ــد ایفاگ ــا نمی توان ــد، ام ــرده باش ک
ــر ــا همس ــادر ی ــوان م ــه عن ــه ب ــی در خان ــه خوب  ب

باشد.
 جوامــع صنعتــی امــروز بــا بحــرا ن هویــت خانــواده 
ــوارد زن را   ــیاری از م ــون در بس ــت؛ چ ــه اس مواج
ــا  ــادری او را ب ــش م ــد و نق ــاری می دان کاالی تج

ــت.  ــرده اس ــا ک ــادی  جابه ج ــش م نق
ــر مــرد واجــب  ــه و مخــارج زندگــی را ب اســالم نفق
ــادری  ــگاه م ــا ن ــر زن و ارزش زن ب ــه ب ــد ن می دان
بــه اوســت کــه موجــب ســعادت انســان می شــود.

امــام خمینــی)ره( می فرمایــد: »یــک مــادر ممکــن 
ــد و آن بچــه  اســت یــک بچــه را خــوب تربیــت کن
ــد  ــت ب ــن اس ــد و ممک ــات بده ــت را نج ــک ام ی
تربیــت کنــد و آن بچــه موجــب هالکــت یــک امــت 

ــود.« بش
 ایــن کالم امــام دلیــل روشــنی بــر اهمیــت نقــش 
ــی  ــه های سیاس ــه اندیش ــکل دادن ب ــادران در ش م
ــه کــه خــود ایشــان نیــز  فرزنــدان اســت. همان گون
ــواده مؤمــن و طبقــه متوســط جامعــه ظهــور  از خان
ــر  ــان را ب ــی جه ــی و نظام ــادالت سیاس ــرد و مع ک

هــم ریخــت.
ــوش  ــد، آغ ــت فرزن ــرای تربی ــه ب ــتین مدرس نخس
مــادر اســت؛ پــدر پــس از زمــان شــعور یافتــن، در 
ــادر دارای  ــر م ــود. اگ ــهیم می ش ــی س ــش مرب نق
ــم، نیکــی، تقــوی و دیگــر صفــات خــوب باشــد  عل
فرزنــد نیــز تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد و رفته رفتــه 
ــر  ــا اگ ــود؛ ام ــف می  ش ــات متص ــن صف ــه همی ب
ــز  ــد نی ــد، فرزن ــی باش ــا ته ــادر از خوبی ه ــن م دام

محــروم می شــود:
خشت اول چون نهاد معمار کج             

 تـا ثـریـا مــی رود دیــوار کـج
ــرفته  ــای پیش ــی در دنی ــش مهم ــن نق ــای چنی ایف
امــروز بــدون آمــوزش درســت امکان پذیــر نیســت؛ 
ــص  ــک متخص ــرای ی ــا ب ــه م ــه ک ــی همان گون  یعن
ــم  ــک معل ــت ی ــرای تربی ــا ب ــت ی ــناس نف و کارش
یــا حتــی بــرای هتلــداری رشــته ویــژه آن را داریــم 
می تــوان گفــت بــرای ایفــای نقــش مــادری نیــازی 

ــه دانشــگاه نیســت؟ ب
ــود  ــن تر می ش ــی روش ــوع وقت ــن موض ــت ای  اهمی
کــه امــروزه می بینیــم بســیاری از دختــران دانشــجو 
ــانس  ــدرک لیس ــک م ــتن ی ــل داش ــه دلی ــا ب  صرف
و اعتبــار آن در امــر ازدواج و ...، درس هــا و دوره هــای 
ــا آن  ــه عمدت ــد ک ــر می گذارن ــت س ــختی را پش س
ــان  ــی آن ــر در زندگ ــا کمت ــب و دروس و دوره ه کت
می توانــد کاربســت عملــی داشــته باشــد؛ پــس 
چــه بهتــر کــه دانشــگاهی داشــته باشــیم تــا مــادران 
متخصــص و الهــی را تربیــت کنــد و تفــاوت عمــده 
ــا  ــا و فرهنگ ه ــر تمدن ه ــا دیگ ــالمی  ب ــدن اس تم

روشــن شــود. 
البتــه احــداث ایــن دانشــگاه نیــاز بــه ژرف اندیشــی 
عمیــق دارد؛ چــون پایه گــذاری آن و برنامه ریــزی 
ــران  ــی نگ ــر کس ــت و اگ ــی اس ــرای آن کار دقیق ب
نحــوه اداره آن باشــد، بایــد بدانــد کــه مطمئنــا 
ــه  ــد هزین ــه حاضرن ــتنند ک ــادی هس ــداران زی دین
آن را مثــل مــدارس و دانشــگاه های غیرانتفاعــی 
ــادران،  ــد خروجــی آن م ــد؛ لیکــن بای پرداخــت کنن

ــد.  ــدوی باش ــت مه ــاز تربی زمینه س
ــرم ایــن  مطمئــن باشــیم کــه دشــمنان در جنــگ ن
ســنگر مهــم را هــدف قــرار داه انــد و از آنجایــی کــه 
در عصــر کنونــی علــوم مختلــف بــا ســرعت زیــادی 
در حــال پیشــرفت اســت، آمــوزش مــادران به ویــژه 
در زمینــه علــوم جدیــد از ضروریــات اســت و مــادران 
نیــز بایــد بــه نوبــه خــود ســعی کننــد آموزش هــای 
خــود را بــه حــدی برســانند کــه از فرزندانشــان 

عقــب نباشــند.
اهم دانش های مورد نیاز دانشگاه  تربیت مادر
ازدواج و شرایط همسر  مناسب از نظر اسالم 

فلسفه جنین شناسی و آموزش های پیش از بارداری  
آموزش های ویژه دوران بارداری

روان شناسی همسر و فرزندان، فرزندپروری 
تربیت و ادب در قرآن و روایات

مهارت های زندگی: اقتصاد خانواده، آشپزی، آموزش 
پزشکی و کمک های اولیه، طب سنتی، آموزش 

استفاده از رسانه های جدید 
فقه خانواده و احکام مورد نیاز در خانواده و...

ایــن حدیــث »الجنــه تحــت اقــدام االمهــات« نبــوی 
)ص( یــادآور ایــن اســت کــه مــادر بهشــت کوچــک 
ــه امیــد تاســیس چنیــن دانشــگاهی  ــذا ب اســت؛ ل
بهشــتی  دانشــگاه  مــادر،  تربیــت   دانشــگاه 

می شود.

 نوروز  و آداب آن                               
ــوروز، جمــع شــدن تمــام افــراد  ــد ن یکــی از آداب عی
خانــواده بــر ســر ســفره عیــد در لحظــه تحویــل ســال 
نــو اســت. ایــن ســنت در جای جــای ایران زمیــن 
کاری پســندیده و ســتودنی اســت کــه موقــع تحویــل 
ــر  ــر س ــو ب ــاس ن ــا لب ــه ب ــل خان ــه اه ــو هم ــال ن س
می کنــد،  دود  اســپند  مــادر  می نشــینند،  ســفره 
ــرآن  ــدر ق ــد، پ ــن می کن ــمع روش ــا ش ــی از بچه ه یک
ــردم در انتظــار اعــالم  ــن ســال ها م ــد و در ای می خوان
ــی  ــک و روبوس ــس از تبری ــا پ ــتند ت ــال هس ــاز س آغ
ــوش  ــه گ ــوروزی رهبرشــان  ب ــام ن ــرای شــنیدن پی ب

ــرد و …  . ــورت گی ــال ص ــذاری س ــوند و نامگ ش
هــر کــدام از ایــن آداب و رســوم عیــد، فلســفه خــاص 
ــرای دوری  ــد ب ــپند دود می کن ــادر اس ــود را دارد؛ م خ
ــر  ــمع، ب ــردن ش ــن ک ــا روش ــود، ب ــم زخم حس از چش
ــراد  ــود و اف ــد می ش ــی تاکی ــه و زندگ ــنایی خان روش
ــال  ــا در س ــد ت ــزرگ می خواهن ــدای ب ــواده از خ خان
نــو، خانــه آن هــا را بــا شــمع وجــود پــدر و مــادر نورانــی 
ــو  ــاز ســال ن ــا در آغ ــده می شــود ت ــرآن خوان ــد، ق کن
ــود  ــوق داده ش ــزرگ س ــد ب ــوی خداون ــه س ــا ب دل ه
و از صاحــب قــرآن خواســته شــود کــه در ایــن ســال 
ــه باشــد؛ حضــور  ــار و مــددکار اهــل خان جدیــد نیــز ی
ثابــت و گســترده قــرآن نه تنهــا در ســفره عیــد، بلکــه 
در تمــام آداب اجتماعــی نــوروز نشــان از توجــه مــردم 
ایران زمیــن بــه قــرآن دارد؛ قرائــت قــرآن و بوســیدن 
آن در ســاعات تحویــل ســال از جملــه آداب ســال 

تحویــل اســت. 
بــر ســر ســفره عیــد، ســکه، برنــج، آب، ماهــی قرمــز، 
ــان از  ــکه نش ــه س ــود ک ــده می ش ــز دی ــه و … نی آیین
خیــر و برکــت و رفــاه، برنــج، نشــانی از خیــر و برکــت 
و فراوانــی، آب، نشــان صافــی و پاکــی و روشــنایی و 
گشــایش کار، ماهــی قرمــز بــرای شــگون، آیینــه بــرای 
ــی  ــی و یکرنگ ــا و پاک ــانی از صف ــدورت و نش ــع ک رف

اســت.
ــوص  ــاد« درخص ــاب »زادالمع ــی در کت ــه مجلس عالم
دعــای ســال نــو روایــت می کنــد کــه در وقــت تحویــل 
ــَب  ســال ایــن دعــا را بســیار بخوانیــد: »یــا ُمقلِّ
ل  یــِل والنَّهــار یــا ُمحــوِّ الُقلــوِب و األبصــار یــا مدبــَر اللَّ
ل حالنــا الــی احَســِن الحــال.« الحــوِل و األحــوال َحــوِّ

ــل  ــارت اه ــه زی ــن ب ــوروز، رفت ــد ن ــر آداب عی از دیگ
ــزاری  ــز برگ ــو و نی ــال ن ــای س ــن روزه ــور در آغازی قب
مراســم تحویــل ســال در کنــار قبــور شهداســت. 
مشــاهد  و  مقدســه  اماکــن  در  و حضــور  تشــرف 
ــو در آن  ــل ســال ن ــزاری مراســم تحوی مشــرفه و برگ

مکان هــا نیــز از جملــه آداب نــوروز اســت.
ســنت دیگــر، صلــه رحــم اســت. عیــد فرصت مناســبی 
ــان  ــع خویش ــه وض ــیدگی ب ــم و رس ــه رح ــرای صل  ب
ــانه های  ــی از نش ــز یک ــن نی ــه ای ــت ک ــتگان اس و بس
اخــالق و ســنن مرضیــه اســالمی و انســانی اســت. از 
ــود.  ــاز می ش ــا آغ ــوروز، دیدوبازدیده ــان روز اول ن هم
ــراد  ــه اف ــت ک ــر آن اس ــم ب ــا رس ــه خانواده ه در هم
فامیــل  بزرگ ترهــای  دیــدن  بــه  ابتــدا  خانــواده 
می رونــد و عیــد را بــه آن هــا تبریــک می گوینــد؛ 
ــد  ــر می مانن ــد و منتظ ــه برمی گردن ــه خان ــپس ب س
ایــن  در  بزننــد.  ســر  آن هــا  بــه  بزرگ ترهــا  تــا 
ــر  ــالوه ب ــدی هــم داده می شــود. ع ــا عی دیدوبازدیده
دیدوبازدیــد بســتگان، دوســتان، همســایگان و بــزرگان 
فامیــل، ســرزدن مصیبت دیــدگان ســال گذشــته نیــز 

انجــام می شــود.

خبر سیاسی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نیازمند طرح الگوی جامع 

اقتصاد فرهنگ در کشور هستیم
ســید رضــا صالحــی امیــری در تشــریح نشســت 
ــا وزارت  ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــترک کمیس مش
ارشــاد اظهــار داشــت: در ایــن جلســه، موضــوع 
گســترش حــوزه اقتصــاد فرهنــگ بررســی و گزارشــی 

ــد. ــه ش ــوص ارائ ــن خص در ای
ــاد  ــان اینکــه مجلــس شــورای اســالمی نه ــا بی وی ب
سیاســتگذاری و قانونگــذاری اســت، افــزود: تعامــالت 
خوبــی بیــن وزرات ارشــاد بــا مجلــس دربــاره مســائل 
ــس کمیســیون اقتصــادی در  ــود دارد و رئی کاری وج
ــرای گســترش حــوزه  ــد ب جهــت ایجــاد فضــای جدی

ــو دارد. ــگاه ن اقتصــاد فرهنــگ تــالش کــرده و ن
ــد  ــرد: نیازمن ــح ک ــن تصری ــری همچنی ــی امی صالح
طــرح الگــوی جامــع اقتصــاد فرهنــگ در کشــور 
هســتیم و ایــن موضــوع بــا همــکاری کمیســیون 
ــع  ــرح جام ــه ط ــا ب ــود ت ــری  می ش ــادی پیگی اقتص
ملــی اقتصــاد فرهنــگ دســت یابیــم؛ در ایــن حــوزه 
ــیقی  ــاد موس ــینما، اقتص ــاد س ــر، اقتص ــاد هن اقتص
ــی  ــای فرهنگ ــر حوزه ه ــر و دیگ ــاپ و نش ــاد چ اقتص

ــت. ــرح اس مط
ــوان  ــه عن ــالمی در خاتم ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
کــرد:  رئیــس کمیســیون ایــن موضــوع را مطــرح کــرد 
ــا اســتفاده از ظرفیــت اقتصــاد وقــف  ــران ب کــه در ای
می تــوان در موضوعــات اقتصــادی ماننــد اشــتغال 
تحــول ایجــاد کــرد کــه توافــق کردیــم در جلســه 
مشــترک بــا مدیــران ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
موضــوع اقتصــاد وقــف و تاثیــرات آن در اقتصــاد 

ــت ــه مل ــود. خان ــری ش ــی پیگی مقاومت

ــدار  ــی در دی ــوی گرگان ــی عل ــت هللا ســید محمدعل آی
بــا نایب رئیــس و جمعــی از اعضــای انجمــن علمــی 
اقتصــاد شــهری ایــران بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه 
ــه  ــه ب ــردم همیش ــرد: م ــار ک ــا اظه ــه الگوه ــردم ب م

دنبــال الگوهــا هســتند.
وی ادامــه داد: انســان دارای یــک روح تقلیــدی 

ــم، در  ــد داری ــن تقلی ــه در دی ــوری ک ــت؛ همان ط اس
ــزرگان  ــد داشــته باشــیم و ب ــد تقلی ــم بای ــه ه جامع

ــم. ــرار دهی ــو ق ــه الگ ــن را در جامع دی
ــول  ــزود: رس ــم اف ــه ق ــوزه علمی ــته ح ــتاد برجس اس
اکــرم)ص( روزی حاضــر نشــدند بــه کودکــی بگوینــد 
خرمــا نخــورد؛ چــون خودشــان در آن روز خرما خورده 
ــی  ــه صــورت زبان ــا ب ــرم)ص( تنه ــد. رســول اک بودن
مــردم را هدایــت نمی کردنــد؛ بلکــه بــه صــورت 
می پرداختنــد.  مــردم  هدایــت  بــه  هــم  عملــی 
آیــت هللا علــوی گرگانــی بــا اشــاره بــه شــرط هدایــت 
مــردم اظهــار کــرد: فــردی کــه خــودش عمــل بــدی را 

مرتکــب می شــود، نمی توانــد دیگــران را از انجــام آن 
ــه  ــد در جامع ــه می خواه ــی ک ــد. کس ــی کن ــل نه عم
ــه دســتورات  ــد خــودش عامــل ب پیشــرو باشــد، بای

خــوب باشــد.
نتایــج  آینــده  در  داریــم  انتظــار  داد:  ادامــه  وی 
فعالیت هــای انجمــن علمــی اقتصــادی شــهری 
ــد  ــن بتوان ــن انجم ــم و ای ــه ببینی ــران را در جامع ای
ــور  ــتباه را در کش ــرکات اش ــرافکاری و ح ــوی اس جل

ــرد. بگی
اســتاد برجســته حــوزه علمیــه قــم افــزود: از خداونــد 
می خواهــم کــه انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری 

ــران در فعالیت هــای خــودش موفــق شــود و مــردم  ای
نعمت هــای  کننــد.  همــکاری  انجمــن  ایــن  بــا 
امــا شــاهد  ایــران داده؛  بــه  زیــادی را خداونــد 
ریخت و پاش هــای زیــادی در کشــورمان هســتیم.

آیــت هللا علــوی گرگانــی بــا اشــاره بــه مســئله اقتصــاد 
مقاومتــی اظهــار کــرد: رهبــر معظــم انقــالب بــر ایــن 
مســئله تاکیــد زیــادی دارنــد و بارهــا در فرمایشــات 
ایشــان بــه ایــن مســئله اشــاره شــده اســت؛ در بحث 
ــاز  ــری نی ــائل نظ ــه مس ــا ب ــی تنه ــاد مقاومت اقتص
ــوع از اقتصــاد  نداریــم؛ بلکــه بایــد در جامعــه ایــن ن
را عملــی کنیــم. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
بایــد ائمــه معصومیــن)ع( را الگوهــای خودمــان 
ــه  ــای ائم ــه رفتاره ــان ب ــم و در رفتارهایم ــرار بدهی ق

ــنیم ــویم.  تس ــک ش ــن)ع( نزدی معصومی

حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی اظهــار 
کــرد: خــدا را شــکر می کنیــم کــه در روزهــای پایانــی 
ــم  ــش می توانی ــاف بی کران ــل الط ــه دلی ــال 95 ب س

در خدمــت مــردم ایــران باشــیم. 
روحانــی گفــت: ســالی کــه گذراندیــم ســال »اقتصــاد 
 مقاومتــی، اقــدام و عمــل« بــود و برنامه ریزی هــا

ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــد و کوتاه مدت ــای بلن و طرح ه
ــکای  ــد. ات ــد ش ــزارش داده خواه ــده، گ ــام ش انج
ــده  ــتر ش ــات بیش ــه مالی ــر و ب ــت کمت ــه نف ــا ب  م

و صــادرات بــه واردات فزونــی گرفتــه و گام هــای 
خوبــی در جهــت رشــد برداشــته ایم. در صــادرات 
ــم و در  ــت آوردی ــه دس ــته  را ب ــگاه گذش ــت جای نف
ســر  پشــت  را  مشــکالت  می توانیــم  حمل ونقــل 

بگذاریــم.
وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه ســال آینــده 

ــران باشــد  ــرای مــردم ای ــی ب ــر و برکت ــر خی ســال پ
و گفــت: ســالی کــه در پیــش داریــم، ســال نکویــی 
ــاز  ــه)س( آغ ــرت فاطم ــالد حض ــا می ــه ب ــت ک اس

می شــود. 
حضــرت فاطمــه)س( ســبک زندگــی را بــه مــا 
ــد.  ــات را نشــان می ده ــا انحراف ــارزه ب ــه و مب آموخت

ــک  ــه ی ــی زندگــی ایشــان نشــان می دهــد ک از طرف
ــی  ــن منزلت ــه چنی ــد ب ــور می توان ــوان چط ــوی ج بان
برســد. بایــد بــه همــه مــادران و زنــان بــه مناســبت 

ــم. ــک بگویی ــادر تبری روز زن و م
رئیس جمهــور تأکیــد کــرد: در عیــد نــوروز بایــد 
اخــالق، رفتــار و روابطمــان را نــو کنیــم. ســال جدیــد 
ــرا  ــد ســال انســجام بیشــتر اجتماعــی باشــد؛ زی بای
ــه  ــم ب ــا وحــدت، اتحــاد و همبســتگی می توانی ــا ب م

ــم. ایســنا ــدا کنی ــد خــود دســت پی اهــداف بلن

آیت هللا علوی گرگانی:

ریخت وپاش و اسراف از مشکالت امروز کشور است

رئیس جمهور:

با وحدت، به اهداف بلند خود دست پیدا کنیم

ــاع و پشــتیبانی  ــر دف ــان، وزی ســردار حســین دهق
نیروهــای مســلح، تصریــح کــرد: ســال 95، ســالی 
ــژه  ــاع، به وی ــوزه دف ــرای ح ــی ب ــار و جهش پرافتخ
ــرد  ــالش ک ــاع ت ــود و وزارت دف ــی ب ــت دفاع صنع
ــا  ــوا و ب ــم کل ق ــده معظ ــر فرمان در چارچــوب تدابی
رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی، گام هــای بلنــدی بــرای 
ــوان بازدارندگــی  ــت ت ــاع و تقوی ــالی بخــش دف اعت

ــردارد. کشــور ب
 وی افــزود: در حــوزه آمایــش صنایــع دفاعــی  
اتمــام کار انتقــال صنایــع دفاعــی بــه خــارج از 
شــهرها کار بزرگــی بــود کــه انجــام شــد و بحمــدهللا 
نه تنهــا در تولیــد وقفــه ای ایجــاد نشــد، بلکــه شــاهد 

ــم. ــز بودی ــت نی ــای کیفی ــد و ارتق ــش تولی افزای
 وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه رونمایــی و افتتــاح 
خطــوط تولیــد ده هــا محصــول جدیــد در ســال 
ــار  ــک ذوالفق ــاد، موش ــک عم ــه موش 1395 از جمل
رادار  اوج،  جــت  توربــو  ملــی  موتــور  نخســتین 
و  صبــا 248  بالگــرد  الفجــر،  مطلــع  پیشــرفته 

ــت  ــری ظرفی ــش 45 براب ــت: افزای ــرار گف ــک ک تان
صنایــع دفاعــی در حــوزه جنگ افزارهــا و تســلیحات 
 1395 ســال  در  جهشــی  اقدامــات  از  نمونــه ای 

می شــود. محســوب 

مختلــف  بــا کشــورهای  تعامــل ســازنده  وی    
جهــان در دوره اخیــر به ویــژه در ســال 1395 از 
جملــه اجــرای کامــل قــرارداد اس 300، امضــای 
ــن  ــیه، چی ــا روس ــی ب ــکاری دفاع ــه هم  تفاهم نام

ــه  ــر ب ــراق، کمــک موث ــی، ع ــای جنوب ــان، آفریق عم
دولت هــای قانونــی عــراق و ســوریه در مبــارزه 
بــا  نقــش هم تکمیلــی  ایفــای  بــا تروریســم و 
پیشــبرد  در  و کشــوری  لشــکری  دســتگاه های 
ــران را از  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج سیاس
اقدامــات مهــم ایــن  وزارتخانــه در حــوزه دیپلماســی 

ــرد. ــر ک ــی ذک دفاع
ســردار دهقــان بــا بیــان اینکــه در دوره اخیــر 
کارهــای بزرگــی در حوزه هــای موشــکی، هوایــی 
ــک  ــک و اپتی ــرات، الکترونی ــی، مخاب ــی، زمین دریای
مهندســی، حقوقــی و خدمــات رفاهــی صــورت 
ــوه  ــه حــول ق ــز ب ــت: در ســال 1396 نی ــه، گف گرفت
الهــی دســتاوردهای بــزرگ و ارزشــمندی بــه همــت 
دانشــمندان، متخصصــان و صنعتگــران وزارت دفــاع 
بــه ثمــر خواهــد نشســت کــه عــالوه بــر کمــک بــه 
ــای  ــی نیروه ــی و عملیات ــوان رزم ــی، ت ــعه مل توس
ــد  ــش خواه ــمگیری افزای ــو چش ــه نح ــلح را ب مس

ــجو داد. دانش

سردار دهقان مطرح کرد: 

افزایش ۴۵ برابری ظرفیت صنعت دفاعی در سال ۹۵ 
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اقتصاد

افزایــش حجــم تقاضــا در بــازار از یــک ســو و افزایــش 
تــا  باعــث شــده  آســتانه ســال جدیــد  در  مســافرت ها 
ــش  ــش از پی ــز بی ــور نی ــه کش ــاق ب ــم ورود کاالی قاچ حج
ــده  ــه پدی ــت ک ــی اس ــوع در حال ــن موض ــد؛ ای ــش یاب افزای
ــادی  ــی زی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــاق ضرره قاچ
ــق  ــا مصادی ــدی ب ــورد ج ــن رو برخ ــته و از همی ــی داش در پ
ــد،  ــال جدی ــتانه س ــرار دارد. در آس ــدی ق ــتور کار ج آن در دس
بــه کشــور  قاچــاق  ورود کاالی  گونــه  هــر  بــا   برخــورد 
و همچنیــن اســتان اصفهــان جدی تــر شــده اســت. مســئوالن 
ــا  ــد ت ــاش کنن ــزی ت ــکاری و برنامه ری ــا هم ــت ب ــرار اس ق
ــد و آن  ــه اســتان کاهــش یاب حجــم ورود کاالهــای قاچــاق ب
دســته از کاالی قاچــاق هــم کــه وارد می شــود، پیــش از 
توزیــع در بــازار، کشــف و امحــا شــود؛ چــرا کــه پدیــده شــوم 

ــی اســت.  ــت ســرمایه مل قاچــاق کاال، موجــب هدررف
جــواد محمــدی فشــارکی، مدیــر نظــارت بــر بازرســی اصنــاف 
ــه طــرح  ــای وطــن ب ــا کیمی ــو ب ــان، در گفت وگ اســتان اصفه
ــن  ــار کــرد: ای ــوروز 96 اشــاره و اظه ــرای ن ــاف ب بازرســی اصن
ــن  ــان فروردی ــا پای ــده و ت ــاز ش ــفندماه آغ ــرح از اول اس ط
ــته از 15  ــال گذش ــرح در س ــه ط ــد ک ــه می یاب ــال 96 ادام س

ــود.  ــاز شــده ب ــان آغ اســفندماه در اصفه
ــی 24  ــاف ط ــوروزی اصن ــی ن ــار بازرس ــه آم ــاره ب ــا اش وی ب
روز گذشــته از ابتــدای اســفند امســال بیــان داشــت: در ایــن 
ــتا 327  ــن راس ــد و در ای ــام ش ــی انج ــدت ا 22208 بازرس م
ــش  ــاک، کف ــوف پوش ــه صن ــوط ب ــه مرب ــف ک ــده تخل پرون

ــت. ــده اس ــکیل ش ــه تش ــه و پارچ ــگاه های زنان آرایش

    بازرسی و نظارت
وی افــزود: آمــار بازرســی ها در ایــن 24 روز نســبت بــه مــدت 
ــوی  ــا از س ــش، ام ــد افزای ــته 32 درص ــال گذش ــابه س مش
ــا 21 درصــد کاهــش داشــته  ــزان تشــکیل پرونده ه ــر می دیگ
کــه علــت ایــن امــر ســه فاکتــور آمــوزش، بازرســی مســتمر 
ــا  ــارکی ب ــدی فش ــت. محم ــوده اس ــگیری ب ــه پیش و کمیت

بیــان اینکــه در ایــن روزهــا 135 بــازرس اصنــاف بــر عملکــرد 
واحدهــای صنفــی نظــارت خواهنــد داشــت، گفــت: عــاوه بــر 
ایــن 101 بــازرس افتخــاری بــه صــورت محســوس و بــا خریــد 
ــد.  ــت می کنن ــوروز فعالی ــان در ن صــوری در شهرســتان اصفه
ــا اشــاره  مدیرنظــارت بــر بازرســی اصنــاف اســتان اصفهــان ب
ــدی  ــان و عاقه من ــه اصفه ــوروزی ب ــگران ن ــفر گردش ــه س ب

ــزود: بازرســان  ــن شــهر اف ــار تاریخــی ای ــدن آث ــه دی ــا ب آن ه
مدیریــت بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان در نقــاط 
ــش  ــدان نق ــه می ــان از جمل ــهر اصفه ــی ش ــردد و تاریخ پرت
جهــان خیابان هــای ســپاه، اســتانداری و حافــظ، بــه صــورت 
ویــژه از واحدهــای صنفــی و فروشــگاه های ایــن مناطــق 
بازرســی می کننــد. محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه مــواد 27 
ــا  و 28 قانــون نظــام صنفــی ادامــه داد: در ایــن بازرســی ها ب
واحدهایــی کــه در ایــن روزهــا تغییــر شــغل داده انــد و دارای 
ــا  ــت: م ــود. وی گف ــورد می ش ــتند، برخ ــی هس ــل صنف تداخ
ــد از کاالهــا  ــا می توانن ــم ت ــه کرده ای ــه مــردم توصی همیشــه ب
و محصــوالت تولیــد داخلــی اســتفاده کننــد و در صورتــی کــه 
مشــابه داخلــی آن کاال وجــود نداشــته باشــد، بــرای اطمینــان 
بیشــتر و خریــد کاالی اصــل، حتمــا از اجناســی اســتفاده کننــد 

کــه از مبــادی قانونــی وارد کشــور شــده اســت.
    تخلفات صنفی و شکایات

ایــن مقــام مســئول از همشــهریان و مســافران خواســت 
ــا  ــی، شــکایات خــود را ب ــات صنف در صــورت مشــاهده تخلف
 32347900 و   32352013 و   32352012 شــماره تلفن های 
ســتاد خبــری مدیریــت بازرســی و نظــارت اصنــاف در میــان 
بگذارنــد. مدیــر نظــارت بــر بازرســی اصنــاف اســتان اصفهــان 
ــه  ــد و نظــر ب ــه آغــاز ســال جدی ــا توجــه ب ــان گفــت: ب در پای
ــان  ــی اصفه ــهر تاریخ ــه ش ــوروزی ب ــافرت های ن ــروع مس ش
مدیریــت بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان همچون 
ســال های گذشــته بــا تمــام تــوان اقــدام بــه بازرســی 
ــا  ــرده و ب ــهر ک ــطح ش ــی در س ــای صنف ــارت از واحده و نظ
واحدهــای صنفــی متخلــف برابــر قانــون نظــام صنفــی برخورد 

می کنــد.

مدیر نظارت بر بازرسی اصناف استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

برخورد جدی با قاچاق کاال در آستانه نوروز
مردم نگران بازار نباشند

در حالــی کــه رقــم حداقــل زندگــی  کیمیای وطن

ــدود 2  ــری در ح ــم نف ــه و نی ــواده س ــک خان ــرای ی ب
ــل  ــود، حداق ــام شــده ب ــان اع ــزار توم ــون و 400 ه میلی
ــزار  ــون کار از 812 ه ــموالن قان ــران و مش ــتمزد کارگ دس

تومــان بــه 930 هــزار تومــان افزایــش 
یافت. 

اعضای شــورای عالــی کار در جلســه بامداد 
روز چهارشــنبه کــه تــا ســاعت 6 صبــح بــه 
افزایــش  درخصــوص  انجامیــد،  طــول 
مــزد کارگــران  حداقــل  درصــدی   14.5 
و مشــموالن قانــون کار بــه توافــق رســیدند. 

ــران  ــزد حداقل بگی ــش م ــر افزای ــاوه ب ــه ع ــن جلس ای
مصوبــه دیگــری هــم داشــت کــه افزایــش 12 درصــدی 
ــال  ــزد س ــن م ــزان آخری ــه می ــزدی ب ــطوح م ــایر س س

ــود. ــال ب ــه 6768 ری ــه روزان ــه اضاف 1395 ب
ــزد  ــر آیتم هــای بســته م ــاره دیگ ــی کار درب  شــورای عال

ــه توافــق  ــار و حــق مســکن ب ــه حــق بــن خواروب از جمل
ــاه  ــدای فروردین م ــذا از ابت ــت و ل ــت نیاف ــدی دس جدی
ســال 1396،   مبلــغ کمک هزینــه اقــام مصرفــی خانــوار 
بــه عنــوان مزایــای رفاهــی و انگیزشــی موضــوع تبصره 3 
مــاده 36 قانــون کار، بــدون تغییــر ماهیانــه 
کارفرمایــان  ســوی  از  تومــان  هــزار   110
پرداخــت می شــود و حــق مســکن نیــز 

ــود.  ــد ب ــان خواه ــزار توم ــاکان 40 ه کم
ــصت   ــت  و ش ــات دویس ــاس مصوب ــر اس ب
عالــی کار،  شــورای  جلســه  ســومین  و 
ــه 309  ــال 1396 روزان ــزد در س ــل م حداق
هــزار و 977 ریــال تعییــن شــد و ســایر ســطوح مــزدی 
از ابتــدای ســال 1396 بــه میــزان 12 درصــد آخریــن مــزد 
ــش  ــال افزای ــه 6768 ری ــه روزان ــه اضاف ــال 1395 ب س
پیــدا کــرد. پایــه ســنوات ســال 1396 نیــز روزانــه 17 هــزار 

ــال تعییــن شــد. ری

 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از کافــی بــودن تولیــد 
ــچ  ــت: هی ــر داد و گف ــور خب ــرغ در کش ــت م ــر گوش و ذخای
مشــکلی بــرای تأمیــن ایــن محصــول پروتئینــی اســتراتژیک 
ــع  ــه توزی ــاز اقــدام ب ــه محــض نی ــم و ب ــد نداری در شــب عی

ذخایــر گوشــت مــرغ منجمــد در اســتان های 
مختلــف خواهیــم کــرد. حســن رکنــی اظهــار 
کــرد: هم اکنــون 52 هــزار تــن ذخیــره گوشــت 
مــرغ منجمــد در شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
ــت  ــن گوش ــر از 15000 ت ــه غی ــود دارد و ب وج
قرمــز ذخیره شــده توســط بخــش خصوصــی 
ــچ  ــت و هی ــی اس ــز کاف ــی نی ــر دولت ذخای

مشــکلی در عرضــه ایــن محصــوالت در صــورت نیــاز وجــود 
نــدارد؛ البتــه طــی مــاه گذشــته و امســال نوســان چندانــی در 
ــازار گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ وجــود نداشــته و رونــد  ب
ــه ســمت تعــادل قیمتــی  ــوده کــه ب ــه ای ب ــه گون قیمت هــا ب
حرکــت کــرده اســت. وی افــزود: هم اکنــون آمادگــی کاملــی 

وجــود دارد تــا هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ منجمــد بــه قیمــت 
5500 تومــان در ســردخانه تحویــل داده شــود و حداکثــر 
ــی  ــز کیلوی ــده نی ــرای مصرف کنن ــول ب ــن محص ــت ای قیم
ــاز  ــفند آغ ــدای اس ــه آن از ابت ــه عرض ــود ک ــد ب 5900 خواه
ــی  ــاز چندان ــه نی ــا ک ــا از آنج ــت؛ ام ــده اس ش
ــد  ــاس نش ــول احس ــن محص ــه ای ــه عرض ب
و وضعیــت متعادل تــری نســبت بــه ســال 
گذشــته در بــازار گوشــت مــرغ مشــاهده شــد، 
کمتــر از 4000 تــن گوشــت مــرغ منجمــد عرضه 
شــده اســت. وی ادامــه داد: در ســال جــاری 
ــت  ــت گوش ــی قیم ــای زمان ــتر بازه ه در بیش
ــر از  ــید، کمت ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــه ب ــی ک مرغ
کیلویــی 7500 تومــان بــود و امــروز قیمــت ایــن محصــول در 
میــدان بهمــن بــه عنــوان یــک شــاخص در پایتخــت کیلویــی 
ــز  ــهر نی ــطح ش ــن س ــد و در میادی ــه ش ــان عرض 6400 توم

ــود. ایســنا ــر از 7000 تومــان ب قیمــت ایــن محصــول کمت

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 395 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

مقایسه مصرف نوشابه و شیر در ایران
50 درصــد از ایرانیــان 18 ســال به 
ــه نوشــابه مصــرف  ــاال هــر هفت ب
ایــران  آمــار  مرکــز  می کننــد. 
اقــدام بــه ســنجش رفتــار غذایــی 
ــن  ــر ای ــت؛ ب ــرده اس ــان ک ایرانی
اســاس و در حــوزه شــهری در 
ســال 1394، در هفتــه، حــدود 
50.8 درصــد افــراد 18 ســاله و بیشــتر شــهری نوشــابه مصــرف 
ــوان در  ــک لی ــد ی ــدود 19.3 درص ــداد، ح ــن تع ــد. از ای کرده ان
ــه  ــابه در هفت ــوان نوش ــت لی ــش از هف ــد بی ــه و 3.9 درص هفت
 مصــرف کرده انــد. همچنیــن 47.4 درصــد افــراد 18 ســاله 
ــاه  ــال 1394 در م ــه در س ــد ک ــار کرده ان ــهری اظه ــتر ش و بیش
ــد. از ایــن تعــداد  قبــل از آمارگیــری، فســت فود مصــرف کرده ان
ــاه  ــار در م ــج ب ــش از پن ــد بی ــار و 2.6 درص ــد یک ب 18.7 درص
فســت فود مصــرف کرده انــد. عــاوه بــر ایــن، 84 درصــد افــراد 
18 ســاله و بیشــتر شــهری در هفتــه شــیر مصــرف کرده انــد. از 
ایــن تعــداد حــدود 12 درصــد یــک لیــوان در هفتــه و 15 درصــد 

بیش از هفت لیوان شیر در هفته مصرف کرده اند. ایسنا

حجم خوری اینترنت نداریم
پــس از بررســی های صورت گرفتــه در کمیتــه ای کــه بــه منظــور 
ــه نظــر  ــود، ب بررســی حجــم اینترنــت همــراه تشــکیل شــده ب
ــته های  ــم بس ــگام حج ــان زودهن ــث پای ــه باع ــد آنچ می رس
اینترنــت می شــود، اســتفاده مشــترکان از فایل هــای ویدئویــی 
ــه کم فروشــی اپراتورهــای  ــد و ن ــادی دارن ــه حجــم زی اســت ک
ــل  ــه عم ــای ب ــود واعظــی درخصــوص پیگیری ه ــراه. محم هم
آمــده دربــاره انتقــادات مــردم از پایــان زودهنــگام حجــم 
ــر  ــرد: بررســی های فشــرده ای ب ــار ک ــی اظه بســته های اینترنت
ــی  ــوارد انتخاب ــی م ــه و بررس ــورت گرفت ــوع ص ــن موض روی ای
ــود  ــده ب ــت ش ــامانه 195 ثب ــه در س ــکایاتی ک ــن ش و همچنی
گویــای آن اســت کــه اپراتورهــا هیچ گونــه تخلفــی در ایــن 
زمینــه نداشــته اند. وزیــر ارتباطــات در عیــن حــال عنــوان کــرد: 
ــا از اصطــاح  ــه متاســفانه در بعضــی رســانه ها و روزنامه ه اینک
حجم خــوری اســتفاده می شــود، تعبیــر درســتی نیســت. اکنــون 
ــرد  ــورت می گی ــمند ص ــکل هوش ــه ش ــا ب ــور اپراتوره ــام ام  تم
ــی وجــود داشــته باشــد  ــا امکان ــه شــکل دســتی نیســت ت و ب
تــا حجــم مصــرف مشــترک تغییــر کنــد. مــا در ابتــدا احســاس 
کردیــم ممکــن اســت در سیســتم فــروش ایــن اپراتورهــا 
مشــکلی وجــود داشــته باشــد، امــا پــس از بررســی های 
ــچ مشــکلی  ــه هی ــت رســیدیم ک ــن قطعی ــه ای ــه ب صورت گرفت
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد آنچــه 
ــم  ــگام حج ــیدن زودهن ــان رس ــه پای ــران را از ب ــی کارب نارضایت
اینترنــت فراهــم کــرده، دانلــود فایل هــای ویدئویــی اســت کــه 
حجــم  زیــادی دارنــد و آن هــا بــه نحــوی بایــد ایــن اســتفاده را 

ــن ــد. اقتصادآنای ــرل کنن کنت

بی رونقی بازار شب عید لوسترهای اصفهان
هــر ســاله بــازار لــوازم لوســتر و 
بلــور اصفهــان در شــب عیــد 
رونــق می گرفــت؛ امــا نشــانه های 
ــت از آن دارد  ــازار حکای ــال ب امس
کــه شــاید حتــی تعطیــات 
عیــد هم نتوانــد تحرکــی در بازار 
لوســتر ایجــاد کنــد. رئیــس 
اتحادیــه صنــف تولیدکننــدگان لوســتر و بلــور اصفهــان گفــت: 
ــه  ــی ب ــای چین ــه کااله ــادی و واردات بی روی ــرایط اقتص ش
مرحلــه ای رســیده کــه وضعیــت تولیــد و فروش لوســتر شــهر 
اصفهــان دچــار چالش هــای جــدی شــود. محمدرضــا یراقــی 
اصفهانــی بیــان اینکــه وضعیــت فــروش لوســتر در ســال 95 
نامطلــوب بــود، اظهــار داشــت: در ســالی کــه گذشــت فشــار 
ــتر  ــع لوس ــدگان صنای ــندگان و تولیدکنن ــادی روی فروش زی
ــته  ــال های گذش ــی س ــه ط ــاره اینک ــود. وی درب ــان ب اصفه
ــازار لوســتر اصفهــان رونــق  یــک مــاه قبــل از پایــان ســال ب
ــه کاری  ــب اضاف ــی از ش ــا پاس ــی ت ــت و حت ــیاری داش بس
داشــته ایم، افــزود: اکنــون بــا کاهــش قــدرت خریــد مــردم و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب ــه رو هس ــازار روب ــر ب ــم ب ــود حاک رک
ــه  ــه را ب ــن ضرب ــی، بزرگ تری ــه واردات لوســترهای چین اینک
تولیدکننــدگان داخــل وارد کــرده، گفــت: لوســترهای چینــی در 
به کارگیــری مــواد اولیــه در ســاخت کیفیــت پایینــی دارنــد و 
ــه دلیــل ارزان  ــرای محصوالتشــان نیســت؛ امــا ب ضمانتــی ب

بودن رقیب لوســتر ایرانی شده است. ایمنا

جزئیات تغییرات جدید در واردات خودرو
ــرایط  ــنامه ای ش ــران در بخش ــامی ای ــوری اس ــرک جمه گم
جدیــد واردات خــودرو را اعــام کــرد. در ایــن بخشــنامه آمــده: 
بــه پیوســت تصویــب نامــه هیئــت محتــرم وزیــران به شــماره 
ــاح  ــوص اص ــورخ 16/12/95 درخص 160253/ت 53548 م
ــال  ــودرو ارس ــی واردات خ ــط فن ــه ضواب ــاده )7( آیین نام م
می شــود. بــر اســاس مفــاد مصوبــه مذکــور »ثبــت ســفارش 
ــن  ــواری استیش ــواری، س ــواری )س ــای س  و ورود خودروه
ــاخت آن  ــان س ــه از زم ــو ک ــا ن ــتعمل ی ــواری کار( مس و س
ــا  ــی ی ــرزمین اصل ــد، در س ــته باش ــال گذش ــش از یکس بی

ــرک ــت.« گم ــوع اس ــی ممن ــاری صنعت ــق آزاد تج مناط

سکه، یک میلیون و 183 هزار تومان 

فروخته شد
ــکه  ــه س ــر قطع ــی و دالر ه ــس جهان ــای اون ــانات به ــا نوس ب
تمام بهــار آزادی روز گذشــته در بــازار آزاد اصفهــان، یــک میلیــون 
و 183 هــزار تومــان قیمتگــذاری شــد. همچنیــن چهارشــنبه 25 
اســفندماه قیمــت نیم ســکه 711 هــزار تومــان، ربع ســکه 378 
هــزار تومــان و ســکه گرمــی 246 هــزار تومــان اعــام شــد. ایرنا

پایه حقوق کارگران، ۹۳۰ هزار تومان شد

زور کارگران به خط فقر نرسید

معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد:

کمبود مرغ در بازار نداریم
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دبیــر قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: اجــرای طــرح جشــنواره کاالی ایرانــی، افتخار 
بزرگــی بــرای اصفهــان بــود کــه در سراســر کشــور بــه 

عنــوان یــک الگــو مطــرح شــد. 
محمدرضــا جان نثــاری در نشســت گــزارش عملکــرد 
یکســاله قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی شــهرداری 
ــا  ــزار شــد ب ــزی برگ ــه مرک ــه در کتابخان ــان ک اصفه
اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی ایــن قــرارگاه بــه عنــوان 
 نخســتین دســتگاه در کشــور شــایان تقدیــر اســت 
اقدامــات  از  را  شــهروندان  توقــع  امــر  ایــن   و 
ــرد، ادامــه  ــاال می ب و خدمــات را از شــهرداری نیــز ب
داد: ســعی کرده ایــم بــر اســاس واقعیــت، عملکــرد 
شــهرداری اصفهــان را در حــوزه تحقــق اقتصــاد 

ــه اطــاع عمــوم برســانیم. مقاومتــی ب
    کار عملیاتی به چارت ساختاری نیاز دارد

ــک  ــام ی ــرای انج ــه ب ــح اینک ــا تصری ــاری ب جان نث
کار عملیاتــی چــارت ســاختاری نیــاز و ایــن کار یــک 
امــر زمانبــر اســت، اظهــار کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
فرمودنــد اگــر هیئــت دولــت بخواهــد ایــن موضــوع 
ــی  ــاد مقاومت ــرارگاه اقتص ــد ق ــد، بای ــری کن را پیگی
ــک  ــام کار چاب ــرای انج ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــکیل ده تش

ــرد.  ــتفاده را ب ــن اس ــرارگاه بهتری ــوان از ق می ت
وی بــا بیــان اینکــه تــاش کردیــم کــه ایــن قــرارگاه 
بــر ضــد خــود اقدامــی نداشــته باشــد، گفــت: فقــط 
 یــک نفــر بــرای دبیرخانــه ایــن قــرارگاه دعــوت شــد 
و پــس از آن از تمــام تــوان داخــل خــود شــهرداری 

ــی  ــتیم؛ یعن ــال گام برداش ــعار س ــق ش ــرای تحق ب
ــتیم.  ــهرداری داش ــود ش ــه درون خ ــگاه ب ــا ن کام
دبیــر قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــرارگاه ب ــن ق ــکیل ای ــرای تش ــه ب ــار اینک ــا اظه ب
ــل  ــچ تحمی ــّده هی ــده و ُع ــاظ ع ــهرداری از لح ش
ــت  ــرای حرک ــزود: ب ــت، اف ــورت نگرف ــدی ص جدی
در ایــن مســیر، چــراغ راهــی بــا عنــوان الزامــات را 

ــم.  ــرح کردی ــخص و مط مش
ــرف  ــر ح ــم کمت ــعی کرده ای ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
بزنیــم و بیشــتر اقــدام داشــته باشــیم، اظهــار 
ــاد  ــرارگاه اقتص ــای ق ــام فعالیت ه ــرای انج ــرد: ب ک
ــا  ــد ت ــزی ش ــدی برنامه ری ــدل فرآین ــی م مقاومت
ــه اقدامــی کــه بخواهــد در شــهرداری انجــام  هرگون
ــرارگاه  ــده در ق ــول نوشته ش ــاس اص ــر اس ــرد ب گی

ــد. ــی باش ــاد مقاومت اقتص
    88 جلسه برای اقتصاد مقاومتی

اقتصــاد  قــرارگاه  اینکــه  بیــان  بــا  جان نثــاری 
مقاومتــی شــهرداری اصفهــان در ســال جــاری 
ــتر  ــزاری بیش ــزود: برگ ــرد، اف ــزار ک ــه برگ 88 جلس
ــب  ــه جال ــت اداری، نکت ــارج از وق ــات در خ جلس
ــرد.  ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس توجه
وی نخریــدن و مصــرف نکــردن جنــس خارجــی 
ــی  ــود دارد، صرفه جوی ــل وج ــابه آن در داخ ــه مش ک
و جلوگیــری از اســراف،  مدیریــت انــرژی، اصــاح 
ــدار، شفاف ســازی  ــد پای ــد و ایجــاد درآم ــام درآم نظ
مباحــث پولــی و مالــی در شــهرداری و فرهنگ ســازی 
را از جملــه اقدامــات انجام گرفتــه توســط قــرارگاه 
اقتصــادی مقاومتــی در بدنــه کل شــهرداری اصفهــان 

ــرد.  ــوان ک عن
شــهرداری  مقاومتــی  اقتصــاد  قــرارگاه  دبیــر 
ــا بیــان اینکــه یــک هــزار و 436 اقــدام  اصفهــان ب
ــرارگاه  ــی حــول محورهــای تعیین شــده در ق عملیات
انجام گرفتــه اســت، گفــت: نهادینــه کــردن و تبدیــل 
 شــدن آن بــه یــک فرآینــد، مهم تریــن اقدامــی 
ایــن قــرارگاه در شــهرداری  اســت کــه توســط 

ــد.  ــام ش ــان انج اصفه
جان نثــاری بــا اشــاره بــه راه انــدازی کمیتــه ای بــرای 
ــار  ــهرداری اظه ــدی در ش ــه خری ــر گون ــی ه بررس
کــرد: رونــدی شــکل گرفته کــه امــکان خریــد کاالی 
ــود دارد، در  ــل وج ــابه آن در داخ ــه مش ــی ک خارج

ــه صفــر شــده اســت. ــاد نزدیــک ب ــن نه ای
    خرید کاالی ایرانی

ــی  ــد کاالی ایران ــان اینکــه جشــنواره خری ــا بی وی ب
ــان  ــهرداری اصفه ــط ش ــکاری توس ــورت ابت ــه  ص ب
اجــرا شــد، گفــت: ایــن کار تبدیــل بــه یــک الگویــی 

در ســطح کشــور شــده اســت. 
دبیــر قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی شــهرداری اصفهــان 
ــه پــروژه میــدان اســتقال گفــت: ایــن  ــا اشــاره ب ب
ــطح  ــان در س ــروژه دانش بنی ــن پ ــروژه بزرگ تری پ

کشــور اســت.
    نمود واالی اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها

بــا  ایــن نشســت، شــهردار اصفهــان  ادامــه  در 
اشــاره بــه اینکــه در حوزه هــای مختلــف شــهرداری 
اصفهــان اقدامــات شــاخص بســیار زیــادی در 
راســتای تحقــق شــعار ســال انجــام داده کــه در ایــن 
ــای  ــز حمایت ه ــهر نی ــامی ش ــورای اس ــه ش زمین

افــزود:  آورد،  عمــل  بــه  مــا  از  خوبــی  بســیار 
دســتگاه های مختلــف بایــد خــود را در ایــن زمینــه 
ــف  ــتگاه های مختل ــیاری از دس ــد؛ بس ــف بدانن مکل
ــه شــعارهای  ــاز اســت بیــش از ایــن ب در کشــور نی
انتخــاب شــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری 

ــد. ــه کنن توج
اینکــه  بــه  اشـــاره  بــا   مهــدی جمــالی نــــژاد 
شــهرداری ها نهادهــای مســتقل عمومــی غیردولتــی 
ــورت  ــه ص ــد را ب ــه و درآم ــت هزین ــوده و مدیری ب
اقتصــاد  اجــرای  و  می دهنــد  انجــام  همزمــان 
دارد   زیــادی  بســیار  نمــود  آن هــا  در  مقاومتــی 
افــزود: بــرای اقدامــات زیرمجموعــه شــهرداری 
ــای  ــال امتیازبندی ه ــعار س ــق ش ــتای تحق در راس
ــا             ــرد معاونت ه ــا نحــوه عملک ــت ت الزم صــورت گرف
و ســازمان ها در ایــن موضــوع مشــخص شــود.

    به قابلیت های درونی کشور اتکا کنیم
ــا  ــز ب ــان نی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی، بهتریــن الگــو 
در اداره جوامــع بشــری اســت، افــزود: اگــر بــه 
ــم  ــوع کنی ــته رج ــه گذش ــال های ده ــذاری س نامگ
ســال هایی کــه بــا عنــوان نــوآوری و شــکوفایی 
جهــاد  مضاعــف،  کار  مضاعــف،  همــت  ســال 
 اقتصــادی، تولیــد ملــی و کار و ســرمایه ایرانــی 
ــده  ــل نامی ــدام و عم ــی اق و ســال اقتصــاد مقاومت
ــا  ــا ت ــد حضــرت آق شــدند، می بینیــم کــه عمــق دی
ــران را هوشــیار  ــه و همــه مدی ــه نشــانه رفت کجــا ب

کرده انــد.
ــرای  ــد ب ــا بای ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب  رضــا امین

ــی  ــای درون ــه قابلیت ه ــتگی ب ــع وابس ــزت و قط ع
ــان  ــاور خودم ــش و ب ــه دان ــم و ب ــکا کنی ــور ات کش
ــته  ــان داش ــا ایم ــه حوزه ه ــان در هم و جوان هایم
می توانیــم  اســاس  ایــن  بــر  افــزود:  باشــیم، 
قابلیت هــا را بــه توانمندی هــای بالفعــل تبدیــل 
کنیــم و از آن هــا در جهــت تقویــت اســتقال نظــام 

ــم. ــره ببری ــامی به ــوری اس جمه
نامگــــذاری ســـال ها  تصریـــح کـــرد:  امینـــی 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه در هــر ســالی بــه 
گونــه ای بــه اقتصــاد مقاومتــی توجــه شــده اســت.

    بودجه شهرداری مناسب هزینه شود
وی ادامــه داد: از ســال 89، لفــظ اقتصــاد مقاومتــی 
ــته  ــال گذش ــد و س ــا ش ــت م ــات حاکمی وارد ادبی
ــا  ــوان شــعار ســال و در ســال جــاری ب ــه عن هــم ب
ــدام و  ــه اق ــا کلم ــرت آق ــط حض ــرار توس ــار تک دو ب
عمــل بــه آن اضافــه شــد؛ ایــن یعنــی اینکــه انتظــار 
ــی وارد  ــوزه عملیات ــی در ح ــاد مقاومت ــت اقتص  اس
شــود و خوشــبختانه اقدامــات خیلــی خوبــی انجــام 

شــده اســت. 
بــا بیــان  ادامــه صحبت هــای خــود  امینــی در 
ــب  ــس از تصوی ــد پ ــهرداری بای ــه ش ــه بودج اینک
ــت:  ــود، گف ــرف ش ــم ص ــبی ه ــورت مناس ــه ص ب
یکــی از ضروریــات توجــه بــه مســئله کمبــود منابــع 
ــران  ــتان مدی ــردم در دس ــوال م ــت. ام ــی اس مال
ــش  ــرف آن پرس ــوه ص ــت از نح ــت و روز قیام اس
ــا  ــت توجــه م ــن موضــوع اهمی ــد شــد؛ همی خواه
ــر می شــود.  ــع را متذک ــه اســتفاده درســت از مناب ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ــس ش رئی
ــع  ــه از مناب ــتفاده بهین ــی و اس ــه اضاف ــدون هزین ب
مالــی بــرای افزایــش بهــره وری بایــد گام برداشــت 
افــزود: از ایــن رو اقتصــاد مقاومتــی، بهتریــن روش 

ــره وری اســت. ــش به ــرای افزای ــا ب و راهنم
ــرای  ــزرگ ب ــی ب ــی را الگوی ــی اقتصــاد مقاومت امین
همــه مــردم و دســتگاه ها دانســت و گفــت: بایــد بــا 
ــه  ــه هم ــوع ب ــن موض ــیع ای ــانی های وس اطاع رس

گفتــه شــود.

 در تشریح فعالیت های قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری اصفهان عنوان شد:

 اقتصاد مقاومتی، بهترین راهنما برای افزایش بهره وری است
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اســتان اصفهــان، یکــی از کالن شــهرهای بــزرگ ایــران اســت 
ــود  ــادی خ ــی و اقتص ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــه ب ک
سال هاســت کــه مــورد توجــه مهاجــران داخلــی و خارجــی 
بــوده اســت؛ ایــن توجــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه بیشــتر 
جوینــدگان کار، عــالج بیــکاری خــود را در مهاجــرت بــه ایــن 
اســتان می داننــد؛ بــه گونــه ای کــه شــاهد هســتیم در ایــن 
ــی از  ــران داخل ــر ورود مهاج ــد و حص ــار بی ح ــال ها آم س
شــهرهای مختلــف بــه ایــن اســتان بســیار زیــاد بــوده و در 
ایــن میــان اتبــاع خارجــی، به ویــژه افاغنــه نیــز بــرای ورود 
بــه ایــن اســتان خــود را بــه ایــن شــهر رســانده و در حاشــیه 

ــد. ــی می کنن ــهرها زندگ ش
    معضل بیکاری به اتباع خارجی مربوط است؟

یکــی از پیامدهــای منفــی ایــن مهاجرت هــا، افزایــش 
ــبت  ــان نس ــتان اصفه ــدی در اس ــش از 2 درص ــکاری بی بی
بــه متوســط کشــوری اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
ــن اســتان و اســتفاده  ــه ای ــاع خارجــی ب ــه اتب ورود بی روی
ــه  ــاز ب ــه نی ــه ن ــت ک ــی ارزان قیم ــاع خارج ــران اتب از کارگ
بیمــه دارنــد و نــه دردســری بــرای مراجــع کارگــری، توجــه 
کارفرمایــان را بــه خــود جلــب کــرده و باعــث شــده  کــه در 
اقصــی نقــاط کشــور اســتفاده از ایــن کارگــران در دســتور کار 
ــال کار باشــند. ــه دنب ــی خــود ب ــان ایران ــرد و جوان ــرار گی ق

ــه  ــاع خارجــی ب ــا چنــد ســال قبــل فقــط آمــار اتب شــاید ت
کشــور در ســطح افاغنــه خالصــه می شــد؛ امــا بــا مراجعــه 
ــتانی،  ــاع پاکس ــی از اتب ــا چهره های ــهرها ب ــیه ش ــه حاش ب
ــه  ــویم ک ــه می ش ــم مواج ــدی ه ــی و گاه هن ــوری، عراق س
ــی  ــهرهای صنعت ــات ش ــورداری از امکان ــرای برخ ــود را ب خ
ــه  ــد توج ــاق نیازمن ــن اتف ــانده اند. ای ــهرها رس ــن ش ــه ای ب
مدیــران و ســازماندهی و ســاماندهی اســت تــا امــکان 
اســتفاده از توانمندی هــای آنــان در راســتای توســعه کشــور 

ــه وجــود آیــد. ب
    خودروهای قاچاق انسان

ــه  ــه ب ــژه افاغن ــی به وی ــاع خارج ــار ورود اتب ــون آم هم اکن
حــدی بــه شــهرهای صنعتــی و مــرزی باالســت کــه طبــق 
آمــار پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهــان روزانــه بیــن 
10 تــا 15 درصــد خــودروی حامــل اتبــاع بیگانــه در اصفهــان 

ــل داده می شــود. ــگ تحوی ــه پارکین ــف و ب متوق
بــه گفتــه اســتاندار اصفهــان اگرچــه روزانــه 500 نفــر اتبــاع 
ــتاده  ــرز فرس ــه م ــتگیر و ب ــان دس ــتان اصفه ــه از اس بیگان
می شــوند، امــا متاســفانه ورودی مــرز ایــران و افغانســتان 
بــه صــورت کامــل پوشــش داده نمی شــود و از ایــن رو آمــار 

ــه در کشــور بــه صــورت شــناور اســت. ایــن اتبــاع بیگان
زرگرپــور بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه بیــش از 450 هــزار 
اتبــاع بیگانــه در اســتان اصفهــان وجــود دارنــد کــه از ایــن 
تعــداد 250 هــزار نفــر اتبــاع بیگانــه مجــاز و 200 هــزار نفــر 

اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز هســتند.
    معضل رفت وبرگشت اتباع غیرمجاز

امنیــت عمومــی  پلیــس  رئیــس  ســرهنگ عاصمــی، 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان، آمــاری از مهاجــران 
غیرمجــاز در اســتان اصفهــان نمی دهــد؛ زیــرا معتقــد اســت 
ــد         ــی می کنن ــتان زندگ ــده در اس ــورت پراکن ــه ص ــا ب آن ه
و پلیــس فقــط بحــث دســتگیری آن هــا را دنبــال می کنــد.

رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهــان می گویــد: بیشــتر اتبــاع خارجــی غیرمجــاز اصفهــان 
از اتبــاع افغانســتان هســتند؛ پلیــس امنیــت عمومــی 
ــود  ــراد وارد می ش ــن اف ــتگیری ای ــث دس ــان در بح اصفه
ــه  ــد؛ چــرا ک ــا را مســدود کن ــد راه بازگشــت آن ه و نمی توان
ایــن افــراد بــه مرزهــای کشــور ارجــاع داده می شــوند، امــا 

ــد. ــاره بازمی گردن ــفانه دوب متاس
ــررات  ــن و مق ــد قوانی ــرد: بای ــه ک ــی اضاف ــرهنگ عاصم س
بهتــر دربــاره قاچاقچیــان و جابه جاکننــدگان اتبــاع کــه 
 بــرای ســود اقتصــادی ایــن کار را می کننــد، در نظــر گرفتــه 

شود.
     تحصیل اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در مدارس

مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی اســتانداری 
اصفهــان هــم از حضــور 170 هــزار تبعــه خارجــی مقیــم دارای 
مــدارک قانونــی در اســتان اصفهــان خبــر داد و بیشــتر ایــن 
اتبــاع را متعلــق بــه کشــورهای افغانســتان و عــراق دانســت.

ــداد  ــان از نظــر تع ــه اصفه ــان اینک ــا بی ــدی ســلیمانی ب مه
ــد از اســتان  ــاع خارجــی، ســومین اســتان در کشــور بع اتب
تهــران و خراســان رضــوی اســت، افــزود: از بیــن ایــن اتبــاع 
حــدود 120 هــزار نفــر دارای کارت موقــت اقامــت و حــدود 50 

هــزار نفــر دارای گذرنامــه و ویــزای معتبــر هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 50 هــزار دانش آمــوز از اتبــاع 
ــد  ــل می کنن ــان تحصی ــتان اصفه ــدارس اس ــی در م خارج
ــه  ــوز تبع ــزار دانش آم ــش از 7 ه ــان بی ــن می ــت: در ای گف
ــه  ــان، ب ــودن والدینش ــدرک ب ــد م ــود فاق ــا وج ــی ب خارج
تحصیــل مشــغول هســتند. ایــن امــر بــا توجــه بــه دســتور 
ــورت  ــان ص ــل آن ــر تحصی ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
ــتری  ــت بیش ــا جدی ــان و ب ــرورت دارد همچن ــه و ض گرفت

ــاع فراهــم شــود. ــه تحصیــل اتب زمین
    کارت اشتغال

ــاع  ــد اتب ــدود 25 درص ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب س
خارجــی ســاکن در اســتان اصفهــان کــه ســن آن هــا 
ــا 60 ســال اســت، دارای کارت اشــتغال هســتند  ــن 18 ت بی
ــد  ــتی مانن ــات بهداش ــاع از خدم ــن اتب ــه ای ــد: هم می گوی
زنــان  از  و مراقبــت  واکسیناســیون  بهداشــت خانــواده، 
ــد. بیــش از 18 هــزار و 500 تبعــه خارجــی  ــاردار برخوردارن ب
ــه ســالمت هســتند  ــه بیم  ســاکن در اســتان دارای دفترچ
و می تواننــد از خدمــات بهداشــتی و درمانــی در مراکــز 

دولتــی بهره منــد شــوند.

    معلوالن خارجی تحت حمایت بهزیستی
گفت وگــو  در  اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  کل   مدیــر 
ــی  ــاع خارج ــوالن اتب ــت از معل ــن حمای ــای وط ــا کیمی ب
ــور  ــل در ام ــازمان مل ــی س ــاریای عال ــکاری کمیس ــا هم ب
ــزاری  ــامل برگ ــی را ش ــاع خارج ــدگان و اداره کل اتب پناهن
ــی، دوره هــای  دوره هــای پیشــگیری از آســیب های اجتماع
فرزندپــروری و اقدامــات توانبخشــی دانســت و گفــت: 
ــان  ــی در اصفه ــاع خارج ــوالن اتب ــر از معل ــون 70 نف هم اکن
ــا  ــه آن ه ــی ب ــات توانبخش ــه خدم ــده اند ک ــایی ش شناس
ارائــه می شــود. همچنیــن بــه خانوادهــای آنــان نیــز 

ارائــه می شــود. توانبخشــی  آموزش هــای مراقبــت 
ــات  ــه بیشــترین خدم ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ســعید صادق
بهزیســتی در مرکــز مهاجــران زینبیــه ارائــه می شــود، افــزود: 
کــودکان کار اتبــاع خارجــی در صورتــی کــه دارای کارت تــردد 
ــر  ــوند و اگ ــد می ش ــتی بهره من ــات بهزیس ــند، از خدم باش
ــاع  ــور اتب ــط ام ــا توس ــن آن ه ــند، والدی ــته باش کارت نداش

ــرد. ــات الزم صــورت گی ــا اقدام ــده می شــوند ت فراخوان
    کودکان کار خارجی

بــه گفتــه مرضیــه فرشــاد، معــاون اجتماعــی اداره بهزیســتی 
ــه  ــودکان کار چ ــی ک ــای اجتماع ــان، پیامده ــتان اصفه اس
ــت؛  ــی اس ــی یک ــه ایران ــه تبع ــی و چ ــاع خارج ــرای اتب ب
ــی  ــت اجتماع ــق امنی ــه از ح ــل اینک ــه دلی ــودکان ب ــن ک ای
محــروم هســتند دچــار آســیب های زیــادی می شــوند 
ــران  ــا تفاوتشــان در ایــن اســت کــه در کــودکان کار ای و تنه
ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــیب می ش ــار آس ــم دچ ــده ه ــل آین نس
بــه اینکــه در مراکــز شــبانه روزی بهزیســتی کمتــر از 10 مــورد 
کــودک بی سرپرســت یــا بدسرپرســت اتبــاع خارجــی 
حضــور دارنــد کــه از خدمــات تحصیلــی و اقامتــی در 
ــراد دارای  ــن اف ــزود: ای ــد، اف ــتفاده می کنن ــز اس ــن مراک ای
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــوی نظ ــد از س ــورد تأیی ــت م هوی
هســتند. وی میــزان مراجعــه کــودکان کار اتبــاع خارجــی بــه 
اورژانس هــای اجتماعــی بهزیســتی در ســال گذشــته را 97 
نفــر و در 9 ماهــه امســال را 177 عنــوان کــرد و گفــت: هــر 
حاشیه نشــینی معضــالت خــود را دارد؛ در بعضــی از شــهرها، 
ــه  ــوند ک ــوب می ش ــهر محس ــای ش ــهر ییالق ه ــیه ش حاش
مــا اخیــرا در بیــن کــودکان کار از ســایر ملــل و کشــورها نیــز 
مشــاهده می کنیــم. ایــن افــراد در صورتــی کــه دارای کارت 
ــوند. ــوردار می ش ــتی برخ ــات بهزیس ــند، از خدم ــردد باش ت

    حرف آخر
ــود  ــکالت موج ــل مش ــد ح ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
نیازمنــد تدبیــر مدیــران اســت. البتــه شایســتگی ها و 
اقدامــات انقالبــی عزیــزان میهمــان از کشــورهای مســلمان 
ــای  ــا گروه ه ــرد ب ــر و در نب ــال های اخی ــژه در س ــه به وی ک
ــم  ــاع از حری ــته اند و در دف ــزایی داش ــش بس ــری نق تکفی
مقــدس اهــل بیــت علیهم الســالم جانفشــانی کرده انــد 

ــت. ــر اس ــت و تقدی ــد پاسداش ــی و نیازمن انکارنکردن
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محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــهر  ــران ش ــه بح ــه کمیت جلس
ــاون  ــا حضــور مع فوالدشــهر ب
شهرســـــتان   فرمـانــــداری 
و مســـئوالن ادارات شــــهر و 
شهرســتان لنجان در شــهرداری 

ــد.  ــزار ش ــهر برگ ــن ش ای
عبــاس مــرادی، شــهردار فوالدشــهر، در این نشســت اظهار 
کــرد: پایه گــذاری شــهر جدیــد فوالدشــهر در ســال 1347 
ــکنی گزینی  ــرای س ــدا ب ــی در ابت ــان روس ــط مهندس توس
تکنســین های شــرکت ذوب آهــن و همچنیــن ایجــاد 
ســرپناهی بــرای نیروهــای متخصــص کــه کمبــود آن هــا 
ــاز  ــد، آغ ــاس می ش ــن احس ــوار ذوب آه ــه  همج در منطق
شــد؛ بــا برج هــای مجلــل و ســر بــه  فلــک  کشــیده کــه از 

کیلومترهــا تجــدد و مدرنیتــه را فریــاد مــی زد. 
ــهر  ــاد ش ــه نم ــی ک ــروز بلندمرتبه های ــا ام ــزود: ام وی اف
هســتند، بــا چالــش مختلفــی مواجــه شــده اند کــه 
ــی؛  ــل تامل ــن قاب ــه باط ــد و ن ــبی دارن ــر مناس ــه ظاه ن
ــان  ــه پای ــان ب ــر مفیدش ــاید عم ــه ش ــاختمان هایی ک س
رســیده و ایــن ســال ها بــا چالشــی جدیــد و بــزرگ 
روبــه رو شــده اند کــه مجهــز نبــودن ایــن ســاختمان 
ــردن  ــدود ک ــق و مس ــای حری ــالم و اطف ــتم اع ــه سیس ب
ــت.  ــه اس ــواردی از آن جمل ــا م ــراری، تنه ــای اضط پله ه
مــرادی ادامــه داد: بــدون شــک ایمن ســازی ســاختمان ها 
از جملــه تجهیــزات خــودکار اطفــای حریــق، اولیــن 
در  به ویــژه  ازآتش ســوزی،  پیشــگیری  بــرای  قــدم 
ســاختمان های مرتفــع اســت کــه ایــن مهــم بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی توجــه ق
ــانی  ــتگاه آتش نش ــه ایس ــود س ــه وج ــاره ب ــا اش  وی ب
ــرد: دو ایســتگاه از ســه ایســتگاه  ــوان ک در فوالدشــهر عن
موجــود در شــهر مشــغول بــه خدمت رســانی بــه شــهروندان 
ــن شــهر و  ــت در ای ــه رشــد جمعی ــا توجــه ب هســتند و ب
راه انــدازی مســکن مهــر، احداث دو ایســتگاه آتش نشــانی 
نیــز در مســکن مهــر بــا همکاری شــرکت عمران فوالدشــهر 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
شــهردار بیــان کــرد: آتش نشــانی فوالدشــهر دارای 17 
ــتگاه  ــات، 4 دس ــا و نج ــنگین اطف ــودرو س ــتگاه خ دس
موتورســیکلت مجهــز بــه سیســتم های روز و مکانیــزه 
ــر  ــودروی باالب ــتگاه خ ــک دس ــانی و دارای ی و آتش نش
ــانی  ــتگاه های آتش نش ــاس ایس ــن اس ــر همی ــت؛ ب اس
ــتان  ــتان های اس ــز شهرس ــام مراک ــر از تم ــال حاض در ح

به روزتــر اســت.
را  فوالدشــهر  آتش نشــانی  دغدغه هــای  از  یکــی  وی   
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــه دانس ــاختمان های بلندمرتب س
در همیــن راســتا یــک نردبــان 32 متــری کــه مجهــز بــه 
سیســتم های کامپیوتــری، مکانیــک و دســتی اســت بــه 
ــا بخشــی  ــه شــد ت ــاوگان آتش نشــانی فوالدشــهر اضاف ن
ــدون  ــا ب ــم؛ ام ــی شــهر را برطــرف کنی ــای عملیات از نیازه
ــودن بلندمرتبه هــا و نبــود  ــه فرســوده ب ــا توجــه ب شــک ب
ــن ســاختمان ها، توجــه  ــی در ای ــه سیســتم ایمن هیچ گون
ــز آن هــا بســیار ضــروری اســت. ــه ایمن ســازی و تجهی ب

 نوسازی، تعمیر و تجهیز منیفولد 

مارون- اصفهان
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وحید وطن خواهاناصفهان

بــا حضــور 4 تیــم تعمیراتــی از مناطــق مختلــف 
ــد  ــی 4 روز منیفول ــتان ط ــتان و لرس ــان، خوزس اصفه
مرکــز انتقــال نفــت شــماره 4 مــارون – اصفهــان 
)شــهید مرزبــان ایــذه( نوســازی، تعمیــر و مجهــز شــد.

 مهنــدس مجتبــی بشــارتیان، مدیــر منطقــه، در تشــریح 
ــود  ــا وج ــت: ب ــترده گف ــنگین و گس ــات س ــن عملی ای
تراکــم و حجــم ســنگین کار بــا اتخــاذ تمهیــدات مؤثــر 
از  بهره گیــری  تجهیــزات،  و  نیروهــا  ســازماندهی  و 
راســتای  در  برنامه ریزی شــده  تعمیــرات  و کار  ســاز 
ــن  ــی ای ــطح ایمن ــای س ــگیرانه و ارتق ــات پیش اقدام
مرکــز انتقــال نفــت، موفــق شــدیم بــا همــت و تــالش 
شــبانه روزی حــدود 150 نفــر از نیروهــای فنــی، عملیاتــی 
ــتان  ــتان و لرس ــان، خوزس ــق اصفه ــتیبانی مناط و پش
ــت  ــال نف ــط انتق ــاعته خ ــف 80 س ــی 4 روز و توق ط
ــه اصفهــان، عملیــات نوســازی، تعمیــر   خــام مــارون ب
و تجهیــز منیفولــد ایــن مرکــز را کــه 40 ســال از 
و صحــت  موفقیــت  بــا  آن می گــذرد،   بهره بــرداری 
و ســالمت کامــل و بــدون هیچ گونــه حادثــه ای بــه 

ــانیم.  ــام برس انج
ــل  ــات از قب ــن عملی ــرای ای ــه داد: اج ــارتیان ادام بش
برنامه ریــزی شــده بــود و در مــدت حــدود 2 مــاه 
ــات کار فراهــم شــد  ــط مقدم ــای ذی رب توســط واحده
ــا  ــتمر ب ــدد و مس ــات متع ــی جلس ــز ط ــان نی و همزم
ــناریوی کار  ــی، س ــی و عملیات ــف فن ــای مختل واحده

ــد.  ــته ش نوش
مشــارکت  بــا  عملیــات کــه  ایــن  در  افــزود:  وی 
واحدهــای مختلــف تعمیــرات خــط، بــرق، ابــزار دقیــق 
ــارت  ــا نظ ــات و ... و ب ــک، عملی ــری، HSE، مکانی تراب
کارشناســان ســتاد انجــام شــد، همزمــان در ســه 
ــه  ــتیم ک ــات داش ــت عملی ــال نف ــز انتق ــش مرک بخ
ــه منظــور ایجــاد قابلیــت نیمــه تایــت الیــن  طــی آن ب
ــو  ــد یــک دســتگاه کنتــرل ول در بخــش ورودی منیفول
ــش  ــن در بخ ــد؛ همچنی ــب ش ــو نص ــتگاه ول و 2 دس
دیگــری از کار هــدر 30 اینــچ ورودی توربوپمــپ ســولزر 
و الیــن 16 اینــچ ســرکولت منیفولــد ایــن مرکــز تعویض 
ــزار  ــرق و اب ــزات ب ــا و تجهی ــی ولوه ــان تمام و همزم
دقیقــی ایــن تلمبه خانــه کنتــرل، تعمیــر و بخشــی نیــز 

ــد.  ــض ش تعوی
ــز  ــی نی ــن خروج ــش الی ــه داد: در بخ ــارتیان ادام بش
ــوع کالس  ــه از ن ــی تلمبه خان ــو اصل ــتگاه ول ــک دس ی
600 تعویــض و یــک دســتگاه چــک ولــو نصــب گردیــد.

اخبار کوتاه

»بریانی«، انتخاب نخست مسافران اصفهان
ــان  ــاب و بری ــه کب رئیــس اتحادی
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــال  ــتانه س ــان در آس ــت بری قیم
نمی کنــد  تغییــری  هیــچ  نــو 
بازرســـی  گروه هـــای  گفــت: 
عملکــرد  نحــوه  بــر  متعــددی 
خواهنــد  نظــارت  فروشــگاه ها 
کــرد؛ چــرا کــه بریــان، غــذای ســنتی اصفهــان و انتخــاب 
بســیاری از گردشــگران اســت. احمدرضــا اخــوان ارجمنــد 
ــان در  ــاب و بری ــذاری کب ــت قیمتگ ــن وضعی درخصــوص آخری
ــت  ــری در قیم ــش رو، تغیی ــال پی ــرد: در س ــار ک ــان اظه اصفه
بریــان در آســتانه نــوروز نخواهیــم داشــت و قیمــت ایــن غــذای 
ــه  ــرای خــوردن آن ب ــادی ب ــان کــه گردشــگران زی ســنتی اصفه
اصفهــان می آینــد، تغییــری نخواهــد داشــت. وی افــزود: 
قیمــت ایــن غــذا در اصفهــان از 8 هــزار تــا 13 هــزار تومان بســته 
ــات  ــوع خدمــت ارائه شــده و امکان ــی و ن ــواد مصرف ــوع م ــه ن ب
ــه داد:  ــد ادام ــوان ارجمن ــد. اخ ــر می کن ــه تغیی ــی مجموع رفاه
اداره  بــا  و  تخلفــات، محکــم ظاهــر شــده ایم  درخصــوص 
ــان  ــن بازرس ــم؛ همچنی ــل داری ــی کام ــز هماهنگ ــت نی بهداش
اتحادیــه در چهــار نوبــت سرکشــی، تمــام اتفاقــات را زیــر نظــر 
دارنــد. وی تصریــح کــرد: درخصــوص بریــان و برنــد آن کارهــای 
ــا  ــادی از مــردم ب ــا تعــداد زی فرهنگــی بســیاری شــده و تقریب
ــا تبلیغــات  ــز ب ــن غــذا آشــنا هســتند. ورودی هــای شــهر نی ای
بعضــی برندهــای معــروف ایــن غــذا در اصفهــان تبلیــغ شــده و 
بــه همیــن دلیــل بریــان، یکــی از اولیــن انتخاب هــای مســافران 
ورودی بــه اصفهــان اســت. وی خاطرنشــان کــرد: همــه در تــالش 
هســتیم تــا مســافران نــوروزی، بهتریــن ســفر خــود را در اصفهان 
تجربــه کننــد و بــا غــذای ســنتی اصفهــان ســعی داریــم کــه هــم 

معرف خوبی باشیم و هم کام آن ها را شیرین کنیم. مهر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار:

 سه پایگاه مطالعات نوروزی 

در شهرستان برخوار برپا می شود

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

علــی بابایــی، مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان برخــوار گفت: 
ــوزان  ــوزش دانش آم ــرفت آم ــا و پیش ــتای ارتق ــال در راس امس
ســه پایــگاه مطالعــات نــوروزی دخترانــه و پســرانه در شهرســتان 
ــه  ــا ب ــن پایگاه ه ــت: ای ــار داش ــود. وی اظه ــر می ش ــوار دای برخ
منظــور ایجــاد محیطــی آرام بــرای دانش آمــوزان تشــکیل شــده 
اســت. مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان برخــوار بــر ضــرورت 
مدیریــت زمــان و اســتفاده بهینــه از وقــت بــا برنامه ریــزی دقیــق 
تاکیــد کــرد و افــزود: بایــد از فرصت هــای پیــش رو بــه بهتریــن 
ــای  ــات و تالش ه ــرداری از زحم ــرای بهره ب ــتفاده و ب ــه اس وج
دوران تحصیــل برنامه ریــزی کــرد. بابایــی بیــان کــرد: پایگاه هــای 
دخترانــه در هنرســتان ســحر دولت آبــاد و دبیرســتان بنت الهــدی 
شــهر خــورزوق و پایــگاه پســرانه در پژوهشســرای دانش آمــوزی 
ــش  ــوز پی ــزار دانش آم ــش از ه ــت بی ــا ظرفی ــران ب ــر چم دکت
ــات  ــای مطالع ــرد: پایگاه ه ــوان ک ــت. وی عن ــده اس ــی ش بین
ــح  ــه صب ــاعت 7 و 30 دقیق ــن از س ــا 11 فروردی ــوروزی از 2 ت ن
ــع اشــکال  ــن پایگاه هــا کالس هــای رف ــر و در ای ــا 7 عصــر دای ت
مشــاوره تحصیلــی و انتخــاب رشــته، ســالن مطالعــه و کارگاه هــای 

ــود. ــزار می ش ــر برگ کامپیوت

فعالیت نانوایی های چهارمحال و بختیاری 

در نوروز
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحال 
ــر  ــاری ب ــال و بختی ــای چهارمح ــت: نانوایی ه ــاری گف و بختی
اســاس زمانبنــدی مشــخص در نوروز کشــیک هســتند. حســن 
ــوزدار در  ــی مج ــود 850 نانوای ــه وج ــاره ب ــا اش ــی پور ب شمس
ســطح اســتان اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 425 واحد در ســه روز 
اول فروردین مــاه و 425 واحــد دیگــر در ســه روز دوم فروردیــن 
بــه صــورت کشــیک بــوده و فعالیــت دارنــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــتان  ــن شهرس ــزود: در ای ــهرکرد اف ــی در ش ــود 192 نانوای وج
ــرای ســه روز اول عیــد و 96 واحــد دیگــر  96 واحــد نانوایــی ب
بــرای ســه روز دوم فروردین مــاه کشــیک هســتند. شمســی پور 
گفــت: از 6 فروردین مــاه تمامــی نانوایی هــای اســتان بــاز 
ــد  ــام خواه ــل انج ــاس روال قب ــر اس ــت ب ــان پخ ــوده و زم ب
 شــد. وی ادامــه داد: آرد مــورد نیــاز نانوایی هــا خریــداری شــده 
ــت:  ــی پور گف ــدارد. شمس ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای و مش
روز 13 فروردیــن ســاعت کاری نانوایی هــای ســطح اســتان 
ــاز  ــورد نی ــان م ــد ن ــردم بای ــه م ــح اســت ک ــا ســاعت 9 صب ت
خــود را قبــل از اتمــام وقــت تهیــه کننــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــدی و  ــی، تولی ــای خدمات ــه واحده ــی از جمل ــد صنف 700 واح
ــه  ــه ب ــتند ک ــیک هس ــتان کش ــا در اس ــن روزه ــی در ای توزیع
ــه  ــا ب ــوروزی ی منظــور رفــاه حــال مســافران در دفترچه هــای ن
صــورت راهنمــا آدرس واحــد صنفــی کشــیک، مشــخص شــده 

اســت. ایســنا

فرماندار یزد تاکید کرد:

 لزوم نهادینه شدن صرفه جویی آب 

در همه حوزه ها
ــرف آب  ــی در مص ــه صرفه جوی ــان اینک ــا بی ــزد ب ــدار ی فرمان
می بایــد در همــه حوزه هــا نهادینــه شــود، گفــت: تصــور اینکــه 
صرفــا بــا صرفه جویــی در یــک بخــش مشــکل کم آبــی حــل 
می شــود، اشــتباه اســت. »مصطفــی ســاالری« اظهــار کــرد: 
ــزد  ــات اســتان ی ــی از ضروری ــع آب زیرزمین حفاظــت از مناب
ــا همدلــی، همراهــی و مشــارکت بیــن بخشــی  اســت کــه ب
ــن  ــی را در ای ــب مشــارکت مردم ــر اســت. وی جل امکان پذی
حــوزه مؤثــر دانســت و افــزود: همــه بایــد بازوهــای پرتــوان 
شــرکت آب منطقــه ای بــرای حفاظــت از منابــع آب باشــیم؛ 
چراکــه در غیــر ایــن صــورت در ســال های آینــده بــا مشــکل 
ــدار یــزد تصریــح کــرد:  بی آبــی روبــه رو خواهیــم شــد. فرمان
نصــب کنتورهــای هوشــمند و اجــرای طــرح خاموشــی 
ــرف  ــا مص ــده ت ــب ش ــاورزی موج ــای کش ــتانه چاه ه زمس
ــت و تحــت نظــارت و  ــا حــدی مدیری ــی ت آب هــای زیرزمین

کنتــرل باشــد.  مهــر

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــار  ــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه اردســتان اظه فرمان
ــتان  ــردم شهرس ــیجیان و م ــر از بس ــداد 350 نف ــرد: تع ک

اردســتان بــه مناطــق راهیــان نــور در قالــب 
6 دســتگاه اتوبــوس در ســه مرحلــه از 
اعــزام  فروردین مــاه   8 تــا  اســفند   29
می شــوند. ســرهنگ دوم پاســدار حســن 
ــه  ــور ب فخــرل گفــت: ســفرهای راهیــان ن
نوعــی اســتمرار همــان حرکــت رزمنــدگان 
ــرد اســت؛ چــرا  ــه ســمت جبهه هــای نب ب

ــوج  ــران م ــتیاق در دل زائ ــور و اش ــان ش ــروز هم ــه ام ک
می زنــد. وی افــزود: زائــران شــهدا هــر ســال بــا بصیــرت 
بیشــتری ســفر معنــوی راهیــان نــور را انتخــاب می کننــد 
ــت  ــال جمعی ــر س ــه ه ــت ک ــون شهداس ــت خ ــه برک و ب
ــه  ــتیاق ب ــور و اش ــال از ش ــی ماالم ــا دل های ــتری ب بیش

ســمت جبهه هــا حرکــت می کننــد. 
ــی از  ــور یک ــان ن ــای راهی ــه اردوه ــان اینک ــا بی ــرل ب فخ
تاثیرگذارتریــن برنامه هــای فرهنگــی کشــور اســت، تصریــح 
ــردم  ــر م ــی ب ــرات مثبت ــور تاثی ــان ن ــای راهی ــرد: اردوه ک
بیــان  بــا  وی  دارد.  نســل جــوان  به ویــژه 
اینکــه تــالش شــده در هــر دســتگاه اتوبــوس 
بــه  یــک راوی و روحانــی همــراه زائــران 
ــادآور شــد:  ــزام شــود، ی ــی اع مناطــق عملیات
ــور، جانفشــانی  راویــان در اردوهــای راهیــان ن
ــدگان اســالم در دوران  و ازخودگذشــتگی رزمن
ــرای مــردم  ــاع مقــدس را ب هشــت ســال دف
ــا بیــان اینکــه مــردم  بازگــو می کننــد. ســرهنگ فخــرل ب
به ویــژه نســل ســوم و چهــارم انقــالب بــا حضــور در مناطــق 
عملیاتــی فرهنــگ ایثــار و شــهادت را می آموزنــد، تصریــح 
کــرد: ایــن اقدامــات ســبب می شــود جانفشــانی رزمندگان 

ــه فراموشــی ســپرده نشــود. اســالم ب

فرمانده سپاه اردستان:

اردوهای راهیان نور تاثیرات مثبتی بر مردم، به ویژه نسل جوان دارد
ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــت و ام ــعه مدیری ــاون توس مع
کرمــان بــا اشــاره بــه موافقــت اســتان بــا ایجــاد صنــدوق 
تخصصــی پســته در اســتان کرمــان گفــت: راه انــدازی ایــن 
ــار  ــده در کن ــی در آین ــی خوب ــه مال ــد بنی ــدوق می توان صن

ــن کار  ــد ای ــد و بای ــاورزی باش ــک کش بان
پیگیــری شــود کــه ظرفیتــی بــرای اســتان 
خواهــد بــود. محمدرضــا فتــوت در جلســه 
کارگــروه توســعه صــادرات اســتان کرمــان 
از  صادراتــی  مشــوق های  کــرد:  اظهــار 
ســوی دولــت بــرای صادرکننــدگان در نظــر 
گرفتــه شــده کــه بــا توجــه بــه محدودیــت 

ــد.  ــه کنن ــان مراجع ــریع تر، متقاضی ــد س ــان بای زم
ــاد  ــا ایج ــز ب ــت مرک ــه موافق ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
صنــدوق تخصصــی پســته در اســتان کرمــان افــزود: 
ــی  ــی خوب ــه مال ــد بنی ــدوق می توان ــن صن ــدازی ای راه ان
در آینــده در کنــار بانــک کشــاورزی باشــد و بایــد ایــن کار 

ــود.  ــرای اســتان خواهــد ب ــی ب ــه ظرفیت ــری شــود ک پیگی
ــدگان  ــی صادرکنن ــع مال ــع موان ــرد: رف ــح ک ــوت تصری فت
پســته نیازمنــد توجــه ویــژه اســت و اگــر از صــادرات 
ــرای  ــد ب ــود. بای ــت می ش ــاورز حمای ــود، کش ــت ش حمای
ایجــاد صنــدوق تخصصــی پســته، از امکانــات 

ــود.  ــتفاده ش ــز اس ــاورزان نی ــود کش خ
ــی  ــرد: اقتصــاد مقاومت ــان ک ــه بی وی در ادام
ــاد  ــوان »اقتص ــا عن ــالی ب ــص س ــا مخت تنه
ــه  ــت؛ بلک ــل« نیس ــدام و عم ــی، اق مقاومت
اقتصــاد مقاومتــی، بایــد ادامــه دار و درازمــدت 
باشــد. معــاون توســعه مدیریــت و امــور 
اقتصــادی اســتانداری کرمــان با اشــاره بــه اینکــه در اقتصاد 
 مقاومتــی بــه توســعه صــادرات اهمیــت ویــژه ای داده شــده

ــر  ــت و دیگ ــر، دول ــال اخی ــه س ــی دو س ــرد: ط ــار ک  اظه
ــرای توســعه صــادرات اســتان  ــی ب ــالش خوب مســئوالن ت

ــی ــر فارس ــد. خب ــه یاب ــد ادام ــه بای ــته اند ک داش

در شهر
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 مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان گفــت: 
افتخــار می کنیــم اســتان اصفهــان از اســتان های برتــر 
ــب جــوان را دارد  ــراد داوطل کشــور اســت کــه بیشــترین اف
و بــه واســطه حضــور خیــران و داوطلبــان کنونــی بیشــترین 
ــر  ــه ارزش ه ــت ک ــام داده اس ــی را انج ــای داوطلب پروژه ه

کــدام بیشــتر از یــک میلیــون تومــان اســت. 
محســن مؤمنــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه بیشــترین 
اتفــاق  اصفهــان  اســتان  در ســطح  ترافیکــی  حــوادث 
می افتــد و در بیشــتر از 40 پایــگاه عملیات هــای امــداد 
ــود  ــام می ش ــب انج ــای داوطل ــط اعض ــانی توس و کمک رس
ــازان هســتیم  ــان جانب ــزود: در بخــش توانبخشــی، میزب  اف
و بــه بهتریــن روش هــا و بــا اســتفاده از بهتریــن تکنیک هــا 

ــه آن هــا تــالش می کنــم.  در کمک رســانی ب
ــور  ــا حض ــه ب ــه راه مبارک ــی در س ــردا پایگاه ــت: ف وی گف
دبیــر کل جمعیــت هــالل احمــر و مســئوالن ســتادی کــه از 
تهــران می آینــد، افتتــاح خواهــد شــد. ایــن پایــگاه توســط 
مجتمــع فــوالد ســاخته شــد کــه کاری خیرخواهانــه در 
جهــت ارائــه خدمــات بــه همشــهریان اســت. ایــن یــک کار 

خیرخواهانــه از ســوی یــک شــرکت دولتــی اســت و پایــگاه 
ــر از ایــن پایــگاه افتتــاح می شــود  مهیــار 50 کیلومتــر جلوت

کــه بــا مســاعدت خیــر شــهرضایی بــوده اســت.
    طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزی

ــوروزی  وی از اجــرای طــرح ایمنــی و ســالمت مســافران ن
 در ســال 96 از 25 اســفند تــا 15 فروردین مــاه خبــر داد 
و گفــت: مــا 30 پســت بــرای اجــرای ایــن طــرح در سراســر 
ــن پســت ها  ــر از اعضــا در ای ــم و 700 نف ــر کردی اســتان دای

ــد.  ــه خدمــت می کنن ارائ
ــت  ــان جمعی ــاون داوطلب ــلیمی، مع ــا س ــن علیرض همچنی
هــالل احمــر اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه مناطــق فریدونشــهر  بیشــترین خدمــات هــالل احمــر ب
ــد را در  ــاران نیازمن ــت از بیم ــزود: حمای ــود، اف ــه می ش ارائ
برنامه هــا داشــته ایم و بخشــی از هزینه هــای دارویــی 
ایــن افــراد توســط خیــران و داوطلبــان و بخشــی از اعتبارات 
حمایتــی هــالل احمــر انجــام شــده اســت. در مجمــوع بالــغ 
ــارکت  ــا مش ــاری ب ــال ج ــان در س ــون توم ــر 598 میلی ب
هــزارو 32 نفــر بانــی و خیــر داوطلــب انجــام شــده اســت.

     وقوع بیش از ۳ هزار حادثه در استان اصفهان
 در ادامــه نیــز معــاون جمعیــت هــالل احمــر اســتان 

ــورد  ــزار و 358 م ــال 3 ه ــه امس ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ــت  ــه نخس ــتان رتب ــت: اس ــته، گف ــوع پیوس ــه وق ــه ب حادث
ــر 3 هــزار و 340 نفــر  کشــور را در ایــن زمینــه دارد؛ بالــغ ب

نیــز نجــات یافته انــد. 
ــوع 1400  ــه در مجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــوش کریم داری
دارای  آموزش دیــده  تخصصــی  داوطلــب  نجاتگــر  نفــر 
درجــه داریــم، افــزود: امــداد و نجــات در 3 حــوزه فعالیــت 
ــران  ــوزش نجاتگ ــه آم ــوط ب ــان مرب ــده فعالیتم دارد و عم
داوطلــب اســت؛ در همیــن راســتا دوره هــای نجــات در آوار، 

کوهســتان، ســیالب و ... برگــزار کرده ایــم. 

وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 7 هــزار و 545 نفــر را بــا 
تصریــح  درجه بنــدی کرده ایــم،  آموزش هــا  بــه  توجــه 
کــرد: در همیــن راســتا نجاتگــران را نیــز در قالــب 320 تیــم، 

کرده ایــم.  گروه بنــدی 
ــر 3 هــزار  ــغ ب ــان اینکــه در ســال جــای بال ــا بی  کریمــی ب
و 358 مــورد حادثــه بــه وقــوع پیوســته، بیــان کــرد: 
متاســفانه اســتان اصفهــان در حــوادث و عملیات هایــی کــه 
ــتا  ــن راس ــور را دارد و در همی ــت کش ــه نخس روی داده، رتب
ــن  ــه از ای ــد ک ــر نجــات یافته ان ــزار و 340 نف ــر 3 ه ــغ ب بال
تعــداد 2 هــزار و 689 نفــر انتقــال داده شــده و 651 نفــر نیــز 

ــد.  ــات گرفته ان ــرپایی خدم س
امیــر جاللیــان، معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
بالــغ بــر 68 هــزار و 55 نفــر در ســال جــاری زیــر پوشــش 
آمــوزش همگانــی قــرار گرفتنــد، بیــان کــرد: وضعیــت 
ــالل  ــت و ه ــد اس ــی 8.3 درص ــای ایران ــی خانواده ه آمادگ
ــه 30  ــا ســال 1400 ایــن شــاخص را ب احمــر در نظــر دارد ت
ــوار را  ــزار و 250 خان ــتا 2 ه ــن راس ــاند؛ در همی ــد برس درص
تحــت پوشــش آمــوزش قــرار داده ایــم و امیــدوار هســتیم 

ــه 20 هــزار نفــر برســد. ــا ســال آینــده ایــن عــدد ب ت

در نشست خبری جمعیت هالل احمر استان اصفهان عنوان شد:

 اصفهان، رتبه نخست حوادث را به خود اختصاص داده است

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــر می مدی
ــا  ــط خارجی ه ــد توس ــل تقلی ــان قاب ــتی اصفه ــع دس صنای
نیســت، گفــت: نظــارت بــر بــازار صنایــع دســتی در سرتاســر 
ــان انجــام می شــود.  ــش جه ــدان نق ــط می ــه فق شــهر و ن
ــرای  ــه ب ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاری در پاس ــدون الهی فری
صنایــع  از  خارجــی  گردشــگران  تقلیــد  از  جلوگیــری 
ــا حضــور  ــا عکــس ی ــم ی ــه کمــک فیل ــان ب دســتی اصفه
ــی اندیشــیده شــده،  ــای آموزشــی چــه تمهیدات در کارگاه ه
ــرای گردشــگران  ــع دســتی ب ــار داشــت: آمــوزش صنای اظه
خارجــی بــه شــکل حرفــه ای وجــود نــدارد و ایرانــی بــودن 

شــرکت کنندگان در ایــن کارگاه هــا از سیاســت های حمایتــی 
ــتی  ــع دس ــر صنای ــزود: هن ــت. وی اف ــن راستاس ــا در ای م
نیازمنــد آمــوزش، ممارســت و تجربــه قــوی و غنــی اســت 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــت ک ــن ویژگی هاس ــاظ همی ــه لح و ب
ایرانــی در طــول زمــان حفــظ شــده اســت. مدیــر کل 
ــا بیــان اینکــه صنایــع  میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ب
ــرداری ماشــین و  ــی، الگوب ــه شــکل تقلب دســتی قاچــاق ب
... عرضــه می شــود، ابــراز داشــت: ارزش و اصالــت صنایــع 

ــه و مهارت هــا  ــی ناشــی از تاریــخ غنــی، تجرب دســتی ایران
ــور در  ــا حض ــی ب ــه حت ــت ک ــی اس ــای خاص و آموزش ه
کارگاه هــای کوتاه مــدت ســاعتی دســت یافتنی نیســت. وی 
ادامــه داد: هنرشناســان و کارشناســان می تواننــد بــه راحتــی 
صنایــع  دســتی کپی شــده را تشــخیص دهنــد؛ کپی بــرداری 
ــود  ــوب می ش ــا محس ــتی م ــع دس ــرای صنای ــدی ب تهدی
همان گونــه کــه گاه اجنــاس بدلــی و غیراصلــی نیــز خطــری 
مهــم بــرای ایــن هنــر دســت اصفهــان اســت. الهیــاری بــا 

ــکل  ــه ش ــتی ب ــع دس ــاق صنای ــای قاچ ــه کااله ــان اینک بی
ــت:  ــراز داش ــود، اب ــه می ش ــم عرض ــت ک ــا قیم ــول ب معم
کاالهــای خارجــی در حــوزه صنایــع دســتی عمدتــا قاچــاق 
ــا  ــادی غیررســمی وارد کشــور می شــود؛ ام هســتند و از مب
ــدان  ــاز هنرمن ــار دست س ــب آث ــد رقی ــن نمی توان ــه یقی  ب
مــا باشــد. وی بــا اشــاره بــه افزایــش نظارت بــر بــازار صنایع 
ــارت  ــا نظ ــت: ب ــان داش ــوروز بی ــد ن ــتانه عی ــتی در آس  دس
و کنتــرل دقیــق میــراث فرهنگــی کــه بــا همــکاری بازرســی 
اصنــاف اســتان اصفهــان انجــام شــده، میــدان نقــش جهان 

عــاری از صنایــع دســتی قاچــاق اســت. میــراث

صنایع دستی اصفهان قابل تقلید نیست

معاون استاندار کرمان عنوان کرد:

راه اندازی صندوق تخصصی پسته در استان کرمان
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رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم آزاده سادات حسینی  دارای شماره شناسنامه 17711 به شرح دادخواست به کالسه 1240/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید رضا مهاجری  به شماره شناسنامه 
11 در تاریخ 95/12/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به :  1.آزاده سادات 
حسینی فرزند سید مهدی ش ش 17711 2.فاطمه مجیدی  فرزند محمد مهدی ش ش 505 3. مبینا مهاجری  
فرزند حمید رضا  ش ش 1210250993 4. محمد حسین مهاجری فرزند حمید رضا ش ش 1210240602 متوفی 
ورثه  دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد 

، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 695 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام شعبه ی دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر داد در پرونده شماره 950299 اجرایی ح2 
موضوع علیه مهرداد صادقی فرزند قربانعلی وله کبری شمس فالورجانی فرزند عبدهللا در تاریخ1396/1/21 به منظور 
فروش سه دانگ مشاع یک باب منزل مسکونی یک طبقه نوساز واقع در فالورجان-روستای دارافشان- خ اصلی 
– کوی دنبال مادی بن بست سمت چپ دارای تاسیسات آب سرد و گرم – کولر آبی و امتیاز آب و برق و گازملکی 
آقای :مهرداد صادقی )محکوم علیه( که دارای سابقه ثبتی نمیباشد و ملک مذکور مشاع میباشد و متعلق حق 
غیر میباشد )در اجاره ی مستاجر( از ساعت 10الی11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان 
اتاق318برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 360000000ریال ارزیابی شده 
است.متقاضیان خرید میتوانند 5روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند .مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه های هزینه های 
مزایده بر عهده برنده خواهد بود وکسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی 
شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارایه و در صورت انصراف برنده 

ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد
بابایی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان

آگهی حصر وراثت
خانم ریحانه رحیمی آغچه بدی  بشناسنامه شماره 14545 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 
ورثه ، درخواستی بشماره 95/1783 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مهدی ترکی 
بشناسنامه 3841 در تاریخ 1394/12/17 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از 1-ریحانه رحیمی آغچه 
بدی فرزند حسینقلی شماره شناسنامه 14545 نسبت با متوفی : زوجه2-مهین اقدامی پور فرزند حسین شماره 
شناسنامه 881 نسبت با متوفی : مادر 3-علی ترکی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 10 نسبت با متوفی : پدر 4- 
نیایش ترکی فرزند مهدی شماره شناسنامه 1276367619 نسبت با متوفی : فرزند 5- محمدمهدی ترکی فرزند 
مهدی شماره شناسنامه 1101028629 نسبت با متوفی : فرزند پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
 ، ورثه  شناسنامه  رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   15 شماره  بشناسنامه  شیده   رعیتی  صفر  آقای 
درخواستی بشماره 95/1794 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فضل اله رعیتی شیده 
بشناسنامه 1 در تاریخ 1395/06/23 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از 1-شهناز محمدی خوانسارکی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفی : زوجه 2-رسول رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 5 
نسبت با متوفی : فرزند 3-سیامک رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 1860 نسبت با متوفی : فرزند 
4-صفر رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 15 نسبت با متوفی : فرزند 5-پروانه رعیتی شیده فرزند 
فضل اله شماره شناسنامه 3024 نسبت با متوفی : فرزند 6- رضا رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 
101 نسبت با متوفی : فرزند 7- ابراهیم رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 62 نسبت با متوفی : فرزند

8- حمید رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 27 نسبت با متوفی : فرزند 9- محمد رعیتی شیده فرزند 
فضل اله شماره شناسنامه 45 نسبت با متوفی : فرزند10-اکبر رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 96 
نسبت با متوفی : فرزند11-اصغر رعیتی شیده فرزند فضل اله شماره شناسنامه 280 نسبت با متوفی : فرزند12-
قانونی  از تشریفات  : فرزندپس  با متوفی  اله شماره شناسنامه 608 نسبت  فرزند فضل  رعیتی شیده  مرتضی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای احمد رضا طاالری دارای شماره شناسنامه 19 به شرح دادخواست به کالسه 1235/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی طاالری به شماره شناسنامه 14 در تاریخ 95/12/5 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 1.علیرضا طاالری فرزند علی  ش ش 22. 
محمد طاالری فرزند علی ش ش 28 3. احمد رضا طاالری فرزند علی ش ش 19 4.اعظم طاالری فرزند علی ش 
ش 25 5.مریم طاالری فرزند علی ش ش 19 6.سکینه اعظمی فرزند نصراله ش ش 516 متوفی ورثه  دیگری 
ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است 

با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 693 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم مریم اسعدی  دارای شماره شناسنامه 5024 به شرح دادخواست به کالسه 1236/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عطاءاله مدنی به شماره شناسنامه 193 در تاریخ 
95/11/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 1.سیده مهناز مدنی فرزند سید 
عطا ءاله ش ش 1210057093 2. سیده زهره مدنی  فرزند سید عطاء اله ش ش 339 3. مریم اسعدی  فرزند 
عباس  ش ش 5024  متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان  علیرضا رجبی  م الف 694 

دادنامه
شماره دادنامه:9509973653301396تاریخ تنظیم:1395.12.11 شماره     پرونده:9509983653300675 شماره 
بایگانی شعبه:950683پرونده کالسه 9509983653300675شعبه1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
فالورجان تصمیم نهایی شماره9509973653301396خواهان:آقای محمد صفر زاده قهدریجانی فرزند عبدهللا با 
وکالت آقای حسن محبوب مستهلکی فرزند رضا به نشانی اصفهان- -خ نیکبخت- پشت دادگستری-ساختمان 
اداری نیکبخت-طبقه4-واحد101خوانده:خانم نصرهللا شهبازی به نشانی خواسته ها 1.مطالبه خسارات دادرسی 
2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 4.مطالبه وجه چک در وقت فوق العاده 
پرونده شماره فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم تحقیقات و 
رسیدگی با استعانت از درگاه باری تعالی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. رای دادگاه در این پرونده 
آقای حسن محبوب به وکالت از آقای محمد صفرزاده قهدریجانی فرزند عبدهللا دادخواستی به طرفیت آقای نصرهللا 
شهبازی فرزند داداله به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد ملیون ریال بابت وجه 
دو فقره چک به شماره های 56.080573با سررسید1395.08.27با سر رسید 1395.09.27هر دو عهده بانک ملت 
ایران شعبه بلوار مدرس شیرازبا احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وتاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل 
به دادگاه ارائه نموده است با عنایت به محتویات پرونده وبا توجه به شرح دادخواست و رویت اصل و تصویر مصدق 
اسناد ارائه شده از جانب وکیل خواهان از جمله:اصل چک های ماراالذکر در ید وکیل خواهان و گواهینامه عدم امکان 
پرداخت وجه چک های صادره در تواریخ فوق که مصون از تعرض مانده است عدم حضور خوانده به عنوان صادر 
کننده چک موضوع دعوا و صاحب حساب در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اخطار)انتشار اگهی به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده(و اینکه دفاعی به عمل نیامده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده است و وکیل معرفی 
ننمونده است وجود اصل سند مورد اسناد در دعوا در ید وکیل خواهان که اماره مدیونیت خوانده میباشد دادگاه 
خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 315و313و310از قانون تجارت و مواد 3و17 قانون صدور 
چک ناظر به مواد522و519و198و515از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی)مصوب 
1379.01.21(خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد وششصد ملیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ پنجاه وچهار 
میلیون و چهارصد هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سر رسید چک های 
مذکور لغایت تاریخ وصول در حق خواهان محکوم مینماید.رای صادر شده غیابی و نظر به قاعده فقهی الغایب علی 
حجته در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از ان در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.
دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان-مهدی گازری

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی یزدانی بشناسنامه 12 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 
95/1772 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلی یزدانی بشناسنامه 1  در تاریخ 
95/04/08 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از  1- حسن یزدانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 
5402 نسبت با متوفی : فرزند  2- مهدی یزدانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفی : فرزند  
فرزند  یزدانی  فرزند  4- مجتبی   : با متوفی  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 13 نسبت  یزدانی  3- حسین 
عباسعلی شماره شناسنامه 42 نسبت با متوفی : فرزند  5- زهره یزدانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 20 
نسبت با متوفی : فرزند  6- مهناز یزدانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 1271662132 نسبت با متوفی : فرزند  
7- معصومه یزدانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 64 نسبت با متوفی : فرزند  8- زهرا یزدانی فرزند عباسعلی 
شماره شناسنامه 18 نسبت با متوفی : فرزند  9- فاطمه یزدانی فرزند علی آقا شماره شناسنامه 14 نسبت با 
متوفی : همسر   پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
 ، ورثه  رونوشت شناسنامه  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت  آقای علی محمد غفوری بشناسنامه شماره 364 
درخواستی بشماره 95/1763 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قاسم غفوری بشناسنامه 
552  در تاریخ 95/12/08 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از 1- علی محمد غفوری قهدریجانی 

فرزند قاسم شماره شناسنامه 364 نسبت با متوفی : فرزند 2- گلستانه غفوری قهدریجانی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 7404 نسبت با متوفی : فرزند  3- سکینه غفوری قهدریجانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 256 نسبت 
با متوفی : فرزند  4- عصمت غفوری قهدریجانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 440 نسبت با متوفی : فرزند  
5- اقدس غفوری قهدریجانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 245 نسبت با متوفی : فرزند  6- عشرت غفوری 
قهدریجانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 240 نسبت با متوفی : فرزند  7- فاطمه غفوری قهدریجانی فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 47 نسبت با متوفی : فرزند پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

دادنامه
شماره پرونده : 95/1163  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان   شماره دادنامه 95/1901 به تاریخ 95/12/22 
خواهان : زینب فرجی آرپناهی فرزند حسین به نشانی : فالورجان محله ولی عصر ک شهیدان نیکپور پ21 خوانده : 
آقای شایان صادقی فرزند سیاوش نشانی : اصفهان خ کاوه برازنده کوی گلها بن بست گل محمدی پ79 – مجهول 
المکان خواسته : مطالبه مبلغ 85/000/000 بابت وجه دستی گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به خواسته فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر به صدور رأی می نماید .رأی قاضی شورا :  در خصوص دعوی زینب فرجی آرپناهی فرزند حسین به طرفیت 
شایان صادقی فرزند سیاوش به خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 بایت وجه دستی به استناد رسید عادی ، شورا 
با بررسی اوراق پرونده ، استماع اظهارات خواهان و شهود تعرفه شده و اینکه خوانده دفاع موجهی نداشته و باوجود 
سند مدرکیه دال بر بدهکار بودن وی دلیلی دایر بر برائت ذمه ارایه ننموده است، از طرفی سند ارایه شده مصون 
از تعرض بوده و مورد انکار یا تکذیب قرارنگرفته ، لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندًا به بند 1 قسمت الف ماده 
7 آیین نامه اجرایی ماده 198 قانون برنامه سوم توسعه )ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه( ماده 198 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 271 و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و کلیه 
خسارات دادرسی عبارتند از هزینه نشر آگهی و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره 
غیابی و پس از ابالغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه عمومی فالورجان می باشد .
قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی 
به آقای امیر حسین حقی – رحیم خاموشی بانک مهر اقتصاد به وکالت خانم مریم ناصری دادخواستی بطرفیت 
آقایان امیرحسین حقی فرزند علی و رحیم خاموشی فرزند علی بخواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کالسه 
960651 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1396/02/20 ساعت 10صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده 
مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندًا  به ماده 73 ق . آ . د. م یک نوبت آگهی و 
از خوانده دعوت می شود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود ، این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و درصورت عدم حضور دادگاه 

غیابًا رسیدگی و رأی قانونی صادر خواهد کرد.
مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی فالورجان

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

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

سند رسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به  است.لذا  گردیده  متقاضیان محرز  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تیران  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139560302016000435 مورخ 1395/11/20 مالکیت آقای مهدی مظاهری  فرزند غالمرضا 
پالک  مربع  متر  ششدانگ4034/87  مساحت  به  باغ  یکدرب  ششدانگ  سهم   چهل  از  مشاع  سهم  درسی 
1853فرعی  از 1  اصلی و اقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از علی فدایی تهرانی فرزند اسماعیل 

و ربابه وقمر دادخواه و زهرا بیگم دادخواه 
2 -برابر رای شماره 139560302016000501 مورخ 1395/12/05 مالکیت خانم مریم مظاهری  فرزند علی دریک 
سهم و چهارده صدم سهم مشاع از 42 سهم ششدانگ یکدرب باغ   به مساحت ششدانگ4951/45 متر مربع 
پالک 35/1و36فرعی واقع در دیون پالک 3  اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از عبد المحمد مظاهری 

فرزند محمد شفیع 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون مهدی شبان م الف/441

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139560302007005810 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا دهقان کلیشادی فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه 83 در یک باب خانه به مساحت 181/50 متر مربع 
پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی آقای رضا حیدری کلیشادی فرزند عباسعلی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/26 

شماره :1106/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139560302007005812 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد مهدی هدایت کلیشادی فرزند علی بشماره شناسنامه 81 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب 
ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 46/28 متر مربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی 
آقای مصطفی هدایت کلیشادی فرزند کاظم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/24 
شماره :1083/م الف  اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560302007005817 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سید مجید میرلوحی فالورجانی فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 875 صادره از در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219/67 متر مربع پالک 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان خریداری از 
مالک رسمی آقای غالمعلی یزدانی دینانی فرزند علیرضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/26 
شماره :1093/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان
رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای محمد تقی توکل   دارای شماره شناسنامه 173 به شرح دادخواست به کالسه 1241/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهام توکل  به شماره شناسنامه 605 در تاریخ 95/11/21 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به : 1.محمد تقی توکل  فرزند محمد رضا  ش 
ش 173 2.فاطمه اطاعتی فرزند محمد حسین  ش ش 69 3. حمید رضا محمدیان   فرزند علی رضا  ش ش 
616 4. امیر علی محمدیان  فرزند حمید رضا ش ش 1277276676   متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت 

مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان  علیرضا رجبی  م الف 697 

دادنامه
کالسه پرونده 95-841 شماره دادنامه 1140 مورخ  95/11/17 مرجع رسیدگی شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت نسرین موم ساز به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای خ 
توحید میانی پالک 3 خوانده پریناز شمشیری 2- مصطفی کاظمی 3- مسلم رستمی هر سه به نشانی مجهول 
المکان خواسته : مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

نسرین  وکالت  با  زمانی  علیرضا  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  اختالف   حل  شورای  رای 
 50002199 مبلغ  خواسته  به  رستمی   مسلم   -3 مصطفی کاظمی   -2 شمشیری  پریناز  طرفیت  به  ساز  موم 

به  با عنایت  بانک ملی خمینی شهر  به عهده  به شماره 021139 مورخ 90/3/22   از چک  ریال موضوع بخشی 
خوانده  ذمه  اتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  خواهان که  ید  در  ارک  مد  و  اسناد  اصول  بقا  و  پرونده  محتویات 
مشارالیه  اینکه  و  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور   عدم  نیز  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
دعوی  شورا  است   نکرده  ارایه  و   اقامه  خویش  ذمه  برائت  بر  مبنی  قانونی  موثر  مدرکی  یا  دلیل  هیچگونه 
آئین  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313  مواد  به  و مستندا  دانسته  ثابت  و  وارد  را  مطروحه 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان ردیف اول و دوم حکم به پرداخت مبلغ 50002199 ریال 
بابت اصل خواسته و 2240000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید  نسبت به خوانده ردیف سوم  به جهت عدم توجه به مشارالیه مستندا به بند 4 ماده 84 ق.آ. دم قرار رد 
دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و پس از ابالغ 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان از   و پس 

 میباشد . 
م الف 38988 قاضی شورای حل اختالف شعبه 15 حوزه قضایی اصفهان – هادی وطن خواه

دادنامه
کالسه پرونده 951020 شماره دادنامه 2274-950 مورخ  95/12/8 مرجع رسیدگی شعبه 9 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با مدیر عاملی محمد حسین حسین زاده – چهار باغ خواجو – جنب 
خ منوچهری نبش بن حکیم نظامی وکیل 1- حسین محمدیان 2- نفیسه عرب زاده نشانی هر دو شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت ارغوان طبقه 3 واحد 18  خوانده 1- صالح خلفی امانیه 2- جهانبخش ابدالی 
3- یاسر خلفی امانیه هر سه به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون ریال بخشی 
از چک به شماره 830753 به سر رسید  95/7/6  به عهده بانک ملی  بلوار شریعتی مبارکه  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی گردشکار :شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه 
رسالت به مدیرعاملی آقای محمد حسین حسین زاده با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم نفیسه عرب زاده 
به  طرفیت آقایان 1- صالح خلفی امانیه 2- جهانبخش ابدالی 3- یاسر خلفی امانیه به خواسته  مبلغ چهل و 
سه میلیون  بابت بخشی از چک به شماره 830753 به سر رسید  95/7/6  به عهده بانک ملی  بلوار شریعتی 
مبارکه  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 ردیف اول بعنوان صادر کننده و خواندگان ردیف دوم و 
سوم بعنوان ضامن و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن به میزان خواسته را دارد و اینکه خواندگان  علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابرازو ارایه ننموده است لذا شورادعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا 
به مواد 249-313و314 قانون تجارت و 198و515و519و قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون  ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون سیصد و پنجاه هزار  ریال 
بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ویل طبق اعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 
95/7/6(تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 
م الف 39483 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده 662/95 شماره دادنامه 947 مورخ  95/10/29 مرجع رسیدگی شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان علی اکبر محمد خانی  به نشانی اصفهان خ آتشگاه مقابل پمپ بنزین  خواند گان  : 1- فاطمه رسول 
خبری2- رضا رویدشتی  به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 975737 بتاریخ 
الوکاله وکیل شورا گردشکار: پس از ارجاع  94/12/21 بمبلغ 120000000 به انضمام مطلق خسارات قانونی و حق 
پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا  در خصوص دعوی علی اکبر محمد 
خانی با وکالت مریم باغبانی به طرفیت فاطمه رسول خبری 2- رضا رویدشتی  به خواسته مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 975737 مورخ 94/12/21  به انضمام مطلق خسارات قانونی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه اظهارات خواهان ردیف اول در صورت جلسه 95/10/22 بال وجه تلقی گردیده و همچنین عدم 
حضور خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی و عدم ارسال الیحه دفاعیه و مصون ماندن خواسته خواهان از هرگونه 
تعرض و تکذیب لذا شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده ومستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
120000000 ریال بابت اصل خواسته و 3945000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/21 
لغایت اجرای حکم هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گرددرای صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان میباشد و 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بعد از آن ظرف 20 

روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 
م الف 39584 قاضی شورای حل اختالف شعبه 52 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه
دادنامه 1088 مورخ  95/11/27 مرجع رسیدگی شعبه 27 شورای حل اختالف  پرونده 304/95 شماره  کالسه 
اصفهان خواهان جمیله مومنی دهقی اصفهان خ جی کوی ذاکری کوچه حجت پالک 77 خواند ه ایمان امیری 
مقدم  به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه سه ماه اجور معوقه به عالوه 2 روز بیکاری معادل 1000000 ریال به 
انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه جمعا به مبلغ 1600000 تومان  گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی جمیله مومنی دهقی به 
طرفیت ایمان امیری مقدم به خواسته مطالبه اجور معوقه و 2 روز بیکاری و هزینه های قانونی مقوم به 16000000 
ریال شورا با عنایت به ضمایم و دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ 95/7/13 
و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه  دادرسی حاضر نشده و الیحه ای دردفاع از خود تقدیم ننموده 
است لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 198-241-519و522 قاانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 272000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/3/22لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و در خصوص مطالبه مبلغ مازاد بر 16000000 ریال با عنایت به عدم ارائه مستندات محکمه پسند از 
سوی خواهان در این خصوص مستند به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی  صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدد 

نظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .
م الف 38985 قاضی شورای حل اختالف 27 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده 951015 شماره دادنامه 9509976794102242 مورخ  95/12/10 مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان موسسه مالی اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر 
شیروان زاده آرانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه سفید ساختمان مالی اعتباری عسگریه طبقه 4  
خواند 1- علیرضا کاغذ گردان 2- مجید حاجی الیاسی 3- غالمحسین علیدادی 4- اسماعیل پور حیدری همگی   
به نشانی مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای قاضی شورا : در خصوص دعوی موسسه مالی اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی با وکالت 
آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت آقایان علیرضا کاغذ گردان ومجید حاجی الیاسی وغالمحسین علیدادی 
و اسماعیل پور حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 135000000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با احتساب کلیه 
خسارات قانونی تاخیر تادیه و خسارت قرار دادی بدین توضیح که خوانده ردیف اول اقدام به دریافت تسهیالت 
از خواهان نموده و سایر خواندگان ضمانت تسهیالت پرداختی را بر عهده گرفته اند و خوانده متعهدگردیده اصل 
و سود وام دریافتی را در تاریخ 94/10/16 به شرح ماده 3 قرار داد ابرازی از ناحیه وکیل خواهان تسویه نماید 
که در این خصوص اقدامی ننموده و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده اند و دلیلی 
بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند لذا دعو  خواهان وارد تشخیص مستندابه مواد 198-519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت تضامنی  خوانده  به پردداخت یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
3495000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 120000 ریال هزینه نشر آگهی و جریمه تاخیر روز 
شمار به مبلغ 132258 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/16 لغایت وصول مستند به بند 8 و 16 قرار داد 
ابرازی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف  مهلت 20 روز پس از ابالغ قاابل واخواهی 

در این شعبه می باشد . 
م الف 39002 قاضی شورای حل اختالف شعبه 11 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : 1157/95 شماره دادنامه :9509976793602112 مورخ 95/11/19  مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان : بانک مهر اقتصاد وکیل: محمد حسین صادقی نشانی اصفهان سه راه سیمین بلوار 
کشاورز مجتمع اداری دی  واحد 18 غربی خواندگان : 1- احسان قیصری 2- میالد کریمی علویجه 3- بهنام  
گرکی 4- زهرا رفیعی نشانی: همگی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء 
شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا ((در خصوص 
دعوی  آقای محمد حسین صادقی بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواند گان فوق به خواسته مطالبه 
مبلغ 193/075/986ریال و جه3 فقره چک به شماره های257719 و 349260/20 و 117628 به عهده ی بانک 
به انضمام بخشی از مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای  اصول  مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال و علیه که ظهور  در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق  خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوای خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آ. د.م 
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی پرداخت مبلغ193/075/986ریال بابت اصل خواسته 5/171/900 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 
های موصوف )95/1/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف  
20 روز پس از ابالغ  قابل واخواهی  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ان قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره :38926/م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده :951196 شماره دادنامه :9502294 مورخ 95/12/10مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای حل اختالف 
خواهان : منصور ترکی نشانی : اصفهان – خ امام خمینی خ شریف شرقی کوچه 52 بن بست شهید ترکی خوانده 
: سعید رئیسی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه با  عنایت به محتویات پرونده واخذ  نظریه ی  مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.  رای قاضی  شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی  آقای منصور ترکی به طرفیت آقای سعید رئیسی به خواسته مطالبه  مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک چک به شماره ی 9411/341641-12مورخ 95/4/10 به عهده  بانک ملی به انضمام  مطلق خسارات قانونی  
با توجه به محتویات پرونده و بقول 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 واینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض  نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 1/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت  تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 95/4/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای  صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشدو پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  اصفهان می باشد . 
شماره :38927/م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 15/2599 واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم عفت فالحیان کلیشادی فرزند حسن  در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/1/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : 95/12/26 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ 
شماره در خواست :9510463759100031 شماره پرونده :9509983759101566 شماره بایگانی شعبه : 951580 
تاریخ تنظیم :1395/12/18 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده گان :1. نوروز علی جعفری 
2. صادق جعفری 3. جعفر جعفری 4. زینب جعفری 5. فاطمه جعفری 6.شهربانو جعفری دادخواستی به خواسته 
صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان بطرفیت امیر صادقی به این شعبه تقدیم 
که به کالسه 951580 ح 1 ثبت ، و برای روز مورخ 96/2/20 ساعت 09:30 صبح تعیین وقت دادرسی گردیده است 
. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده گان 1. نوروز علی جعفری 2. صادق جعفری 3. جعفر جعفری 4. زینب 
جعفری 5. فاطمه جعفری 6.شهربانو جعفری به در خواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 

جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه – زهرا باوقار

دادنامه 
کالسه پرونده : 632/95 شماره دادنامه : 759 مورخ 95/9/30مرجع رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان : مهدی عباسی فرزند رضا نشانی : اصفهان آتشگاه بعد از سه راه نبوی سمت چپ کشاورزی 
.... وکیل : 1- حسین محمدیان 2- نفسیه عرب زاده   به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجارت )ارغوان ( طبقه سوم واحد 18   خواندگان : 1- سید هادی شریف واقفی  فرزند سید مصطفی   بنشانی   
مجهول المکان   خواسته مطالبه مبلغ: 100000000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 455329/43 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی و حق الوکاله  وکیل شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی مهدی عباسی   با وکالت  آقای حسین محمدیان و عرب زاده  به طرفیت سید هادی شریف واقفی   به 
خواسته مطالبه  مبلغ 800/000/000  ریال وجه چک به شماره ی 1465/455329/43 مورخ 94/7/25  به عهده 
بانک ملت   به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خواندگان  به پرداخت مبلغ 100/000/000 اصل خواسته و 3405000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/7/25 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 الف 38983 قاضی شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان  
دادنامه 

کالسه پرونده : 937/95 شماره دادنامه : 1094 مورخ 95/11/30مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان : محمود زارع اصفهان خ میر مجتمع پایگاه  طبقه سوم واحد 9866 مغازه سایه  سیستم خلیلی   
خواندگان : 1-  یداله تیموری عسکرانی 2- مهدی صالحی    بنشانی   مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . 
رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی محمود زارع   به طرفیت 1- یداله تیموری عسکرانی 2- مهدی 
صالحی   به خواسته مطالبه  مبلغ 9/000/000  ریال وجه چک به شماره ی 084859 مورخ 95/8/12  به عهده 
بانک انصار   به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 9/000/000 اصل خواسته و 1095000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/8/12 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 38938 قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی :رباب بغالنی فرزند قاسم به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه اول  واقع در برخوار 
شهرستان برخوار وقت حضور 1396/03/29 ساعت 06:00 علت حضور : در خصوص دعوی آقای علیرضا قربانی به 
طرفیت شما به خواسته مطالبه چک به شرح دادخواست در وقت مقرر دفتر شورا حاضر شوی در صورت غیر وفق 

مقررات لقدام خواهد شد.
دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1086/م الف به تاریخ 95/12/09
دادنامه

کالسه پرونده :  95/55 شماره دادنامه: 679  تاریخ رسیدگی :95/12/07  مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف  خواهان : ابوالفتح صاعدی به نشانی دولت آباد خیابان میثم کوچه بوعلی بن بست شهید 
کمالی خوانده : 1- حسین قربانی 2- سید محمد حسینی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته : لزام به انتقال 
قطعی سند موتور سیکلت شماره 9569-69 اصفهان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید:  رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای ابوالفتح صاعدی به طرفیت خواندگان 1- حسین 
قربانی 2- سید محمد حسینی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت موتور یکلت شماره 69-9569 
اصفهان با احتساب هزینه دادرسی به استناد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مبایع نامه مورخ 94/02/20 و 
مستندات ابرازی خواهان بیع نامه ومبیع و ثمن بین طرفین نیز رد و بدل گردیده است و در خصوص خوانده ردیف 
اول آقای حسین قربانی به دلیل عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر می گردد و خوانده ردیف دوم آقای سید محمد حسینی به استناد اظهار نامه پلیس راهور که موتور 
سیکلت فوق به نام ایشان می باشد مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را الزام به حضور 
در دفتر خانه اسناد رمی و انتقال قطعی سند موتور سیکلت فوق به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
150000 ریال محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 

سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دولت آباد می باشد.
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1140/م الف به تاریخ  95/12/14
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: مهدی نیکخواه فرزند حسن وکیل رضا فروزان مهر به نشانی حبیب آباد خ بلوار شهید بهشتی 
شهرک ادیب خ شهید حسن منصوری پ 43   محکوم علیهم : سید اصغر حسینی چشمه احمدرضاتی فرزند 
مسیب به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 55 به تاریخ 95/03/26 حوزه برخوار شورای 
حل اختالف حبیب آباد محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره ی 2386/85512-93/10/20 و مبلغ 175000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 1800000 ریال حق الوکاله وکیل و 
تاخیر نادیه از زمان صدور چک لغایت زمان پرداخت که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد ضمنا هزینه اجرا بر 
عهده محکوم علیه می باشد.  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
 نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم

 نماید.  
قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1141/م الف به تاریخ 95/12/07
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اطالع رسانی  ـــمـــاره 395 6 ســـــال سوم              ݡسݒ
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آگهی ابالغ
950175تاریخ  شعبه:  بایگانی  9509983720100173شماره  پرونده:  9510103720108780شماره  ابالغنامه:  شماره 
ابالغی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد شه  تنظیم: 1395/12/21 خواهان / شاکی فرزانه طیاری 
بخش   به خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به 
کالسه  9509983720100173ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/2/25 و ساعت 08:30تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 689/م الف شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان درنظر دارد درپرونده شماره 950335 اجرائی موضوع علیه آقای 
حسین بکرانی فرزند محسن  وله آقای محمد علی حسن پور  در تاریخ 96/1/20به منظور فروش 1- 28 دست لباس 
عروس با رنگهای مختلف نو و مستعمل جلودانتل و جلو نگین ترکیه ساده و نباتی  2- 23 عدد شیفون بلند وانتل 
و ساده  3- 22 عدد حجاب ساده و مخمل نباتی 4- 7 عدد سفره عقد و متعلقات 5- یک ویترین آلومینیومی 
6- 50 عدد تاج عروس مختلف 7-20 عدد مانکن   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 
شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان اطاق 228 برگزار نماید اموال   موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ000/ 168/250ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290288005ایداع 

نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
شماره : 1112/ م الف دادورز اجرای  احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ
تاریخ  شعبه:940092  بایگانی  شماره  پرونده:9409980350200078  شماره  ابالغنامه:9510100350211365  شماره 
تنظیم:1395/12/16 خواهان ابراهیم اسماعیل زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان سید حمید نیکبخت 2-شرکت 
طلوع سجاد به خواسته تجدید نظر خواهی و اعسار تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که 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 304 ارجاع و به کالسه  940092 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/10 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
حمید نیکبخت و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.ضمنا چنانچه پاسخی به اعتراض دارید بصورت کتبی ظرف ده روز 

اعالم نماید/ 
شماره: 39642/م الف منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ  شعبه:951159  بایگانی  شماره  پرونده:9509980350800935  شماره  ابالغنامه:9510100350811753  شماره 
تنظیم:1395/11/26 خواهان/شاکی سیروس مانی دادخواستی بطرفیت خوانده / متهم زهرا نیلی احمدآبادی و 
سید مجید سرجوقیان و زهره فروغی  و اعظم لطیفی و محسن نیلی احمدآبادی و فاطمه فتیدهی و محبوبه آزما 
و محمد جم نژاد و ناهید سرجوقیان و اکرم ذوعلم و ربابه کچوئی و احمد آزما و مرضیه حاجی صباغ و رضا فروغی 
و محمدرضا نیلی احمدآبادی و پریدخت نیلفروش زاده و مهدی سرجوقیان و شیرین جم نژاد و طاهره ذوعلم و 
محمدعلی نیلفروش زاده و صدیقه اتحادی ابهری و نوشین جم نژاد و جمشید نجفی  و نصرت فروغی و احمد 
فروغی و زهره ریسمانچیان و پروین جم نژاد و نازیال سرجوقیان و فاطمه ذوعلم و مسیب فروغی و محمد ذوعلم 
و عصمت فروغی و علی ذوعلم و علیرضا نیلفروش زاده و الهه سلجوقی و رضوان باجغلی و مجید نیلی احمدآبادی 
و آذردخت جم نژاد و سیدعلی سرجوقیان و زهرا فروغی و ملک السادات سرجوقیان و احمد نیلفروش زاده و اکبر 
سلجوقی و رضوان نیلی احمدآبادی و محمود فروغی و علی نیلی احمدآبادی و سید حسام سرجوقیان و منصور آزما 
و حمید نیلی احمدآبادی و امید فروغی و بتول حاج دایی و محسن سلجوقی و اصغر سلجوقی و حسین ذوعلم و 
صدیقه فروغی ابهری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و خلع ید تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان-کنار گذر اتوبان شهید خرازی-حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری 
و بازرگانی ارجاع و به کالسه 9509980350800935 گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/10 و ساعت 08:30 تعیین 
شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
بازرگانی  و  تجاری  امور  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  شماره: 39478/م 

شهرستان اصفهان-رسول دل کرمی
آگهی ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510100350412203 شماره پرونده: 9309980350401121 شماره بایگانی شعبه: 931186  تاریخ 
تنظیم: 1395/11/04 خواهان/ شاکی ربابه حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  محسن رضایی و الهام 
اله خراسانی فردوانی و حاجیه خانم خراسانی فردوانی و مصطفی  رضایی و حسن خراسانی فردوانی و رحمت 
رضایی و اعظم رضایی و معصومه رضایی  و علی اصغر رضایی و حبیب اله )اکبر( خراسانی فردوانی و زهرا رضایی و 
صدیقه خراسانی فردوانی به خواسته اثبات مالکیت)مالی غیر منقول( و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 
ارجاع و به کالسه  9309980350401121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/20  و ساعت 12:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 34197/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی وهاب

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:9510100352413868 شماره پرونده:9509980352400754 شماره بایگانی شعبه:950929 تاریخ 
تنظیم:1395/11/29 خواهان/شاکی پژمان کوشافرد و شرکت آریا ساالر نقش جهان و قدم علی کوشافرد دادخواستی 
بطرفیت خوانده / متهم نورا... جلیل و محمد کمالی و دادستان شهرستان اصفهان و مسعود صباغ و امیر هدایتی پور 
به خواسته صدور حکم ورشکستگی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-کنار گذر اتوبان 
شهید خرازی-حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالسه 
9509980352400754 گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/20 و ساعت 11:30 تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 37711/م الف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-محمدرضا پیشقدم

آگهی ابالغ
شماره درخواست: 9510460350700065 شماره پرونده: 9409980350700947 شماره بایگانی شعبه: 941062  تاریخ 
تنظیم: 1395/12/15 خواهانها آقایان محسن صفاریه فرزند حسین و عبداله مختاری قدرجانی فرزند احمدرضا 
دادخواستی به طرفیت خواندگان فرهاد مهرابیان فرزند فرامرز و جاوید آزادی و جواد آزادی فرزندان غالمرضا  به 
خواسته ابطال سند مبایعه نامه 91/7/1 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  941062  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 96/3/21  و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 39639/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-حیدرعلی هاشم پور

آگهی ابالغ
تاریخ  شعبه:951133  بایگانی  شماره  پرونده:9509980361700964  شماره  ابالغنامه:9510100361711312  شماره 
تنظیم:1395/12/10 خواهان علی کریمی دولت آبادی دادخواستی بطرفیت خواندگان فرهاد کیقبادی لمجیری وعلی 
کیقبادی لمجیری به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 28  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  951133 ح/28  
ثبت گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی به تاریخ 1396/3/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده و به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان در تاریخ و 
زمان فوق در شعبه 28 حقوقی دادگستری اصفهان حاضر گردند.عدم حضور منجر به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 
شد.ضمنا رونوشت دادخواست و ضمائم در شعبه جهت رویت خواندگان مبضوط می باشد.شماره: 38887/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ  بایگانی شعبه:951226  ابالغنامه:9510106836209864 شماره پرونده:9509986836201075 شماره  شماره 
تنظیم:1395/12/09 خواهان:مائده تیموری جلوه گانی / خوانده:حمید عکاف زاده/ خواسته:مطالبه مهریه-اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی-مطالبه خسارت دادرسی-تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که وقت رسیدگی 96/2/13 ساعت 9/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه نماید.
شماره:38915/ م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی تبادل لوایح
در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی زینب علی پور دشتی به طرفیت تجدید نظر خوانده گل صنم صادقی- شهرام 
محمدی  به دادنامه شماره 331 مورخه 95/2/28 مطروحه در پرونده کالسه 2020/94 شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در رحیم ارباب خطاب به تجدید نظر خوانده گل صنم صادقی- شهرام محمدی  جهت تبادل لوایح و 

ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید.عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد.
شماره:34994/م الف مسئول دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علیرضا شهاب دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کالسه 1220/95 از این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی شهاب بشناسنامه 10 در تاریخ 95/11/17 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1 – علیرضا شهاب - فرزند محمد 
تقی - ش ش 6 -2- حمیدرضا شهاب - فرزند محمد تقی - ش ش 1219871737 -3- اشرف شهاب - فرزند 
محمد تقی - ش ش 491 -4- عزت شهاب - فرزند محمد تقی - ش ش 4-5- خدیجه شهاب - فرزند محمد 
تقی - ش ش 6 -6- فاطمه شهاب - فرزند محمود - ش ش 10 متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد.
شماره:690/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم اکرم زارعی دارای شناسنامه شماره 222  به شرح دادخواست به کالسه 1219/95 از این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی قهاری بشناسنامه 529 در تاریخ 95/12/13  در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :1 – علیرضا قهاری - فرزند مصطفی - ش 
ش 1218703601- صادره از گلپایگان  2- امیر قهاری - فرزند مصطفی - ش ش 3- صادره از ری 3- زهرا قهاری 
- فرزند مصطفی - ش ش 17427- صادره از گلپایگان 4- اکرم زارعی - فرزند اکبر - ش ش 222- صادره از 
الیگودرز متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل 

دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.
شماره:688/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم شکوه السادات نصرآبادی فرزند سید مسعود با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما طی شماره 23038 مورخه 1395/12/02 گواهی شده و به تایید دفتر 113 اصفهان رسیده مدعی است  که 
طبق سیستم الکترونیکی سند مالکیت ششدانگ آپارتمان شماره 49047 فرعی واقع در طبقه اول به انضمام انباری 
قطعه یک و پارکینگ قطعه یک در طبقه همکف مجزا شده از 15190/48421  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنام 
خانم شکوه السادات نصرآبادی فرزند سید مسعود ثبت و سند مالکیت به شماره 842571 و دفتر الکترونیکی به 
شماره 139520202027007089 دارد و رهنی و بازداشتی ندارد، اعالم نموده بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود 
گردیده لذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 40193/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم شکوه السادات نصرآبادی فرزند سید مسعود با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما طی شماره 23037 مورخه 1395/12/02 گواهی شده و به تایید دفتر 113 اصفهان رسیده مدعی است  که سند 
مالکیت ششدانگ آپارتمان شماره 49048 فرعی واقع در طبقه دوم به انضمام انباری قطعه دو و پارکینگ قطعه دو در 
طبقه همکف مجزا شده از 15190/48421  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم شکوه السادات نصرآبادی فرزند 
سید مسعود سابقه سند مالکیت به شماره 842572 و دفتر الکترونیکی به شماره 139520302027007090 دارد و 
رهنی و بازداشتی ندارد، اعالم نموده بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود گردیده لذا درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 40192/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان هادی زاده 
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم زهره نجفی مقدم فرزند حسین با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 32/48  واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که در صفحه 363 دفتر 44 و شماره ثبت 10608 بنام نامبرده سابقه 
ثبت دارد  که بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارایه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 شماره : 40425/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی تبادل لوایح
در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی مجید محکم کار با وکالت مرضیه سورانی به طرفیت تجدید نظر خوانده مهدی 
سجاد  به دادنامه شماره 187 مورخه 95/2/8 مطروحه در پرونده کالسه 1971/94 شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در رحیم ارباب خطاب به تجدید نظر خوانده مهدی سجاد  جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف 

مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید.عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد.
شماره:40445/م الف مسئول دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تبادل لوایح
در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی حسن دیانی با وکالت مرضیه سورانی به طرفیت تجدید نظر خوانده مهدی 
سجاد  به دادنامه شماره 184 مورخه 95/2/8 مطروحه در پرونده کالسه 1972/94 شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در رحیم ارباب خطاب به تجدید نظر خوانده مهدی سجاد  جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف 

مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید.عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد.
شماره:40446/م الف مسئول دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
ملی  کد  شماره  به  آثار  فیض  اخالقی  هادی  آقای  مدیریت  به  ملت  طرفین:خواهان:نام:بانک  مشخصات 
ملت  بانک  شعب  مدیریت  شمالی-ساختمان  صدوق  شیخ  خیابان  اقامت:اصفهان-  0943175224محل 
3-ایوبی  2-موسوی  باصیری  خانوادگی:1-ایوبی  نام  4-جمیله   3-الهام  احمد  2-سید  خوانده:نام:1-کرامت 
ملی:  آدرس:1-کد  اسداله 3-علیرضا 4-عبدالحسین  پدر:1-حیدرعلی 2-سید  نام  برسیانیان   باصیری 4-زارع 
1293518085 2- کد ملی: 1291906819 3- کد ملی:1270583670 4- کد ملی :1284202100 آدرس هر چهار نفر 
مجهول المکان می باشد. وکیل یا نماینده قانونی:نام:آیدا نام خانوادگی:منادی نام پدر:بهمن شغل:وکالت آدرس 
جهت سهولت ابالغ اصفهان-خیابان نیکبخت-مجتمع اداری نیکبخت-طبقه 4 واحد 107 به شماره پروانه وکالت 
2710 همراه:09136556447 کد ملی:1740060695 خواسته یا موضوع و بهای آن: -مطالبه مبلغ 131/562/706 
ریال بابت)عدم ایفا تعهدات طبق قرارداد بانکی 92978224/51 مورخ 92/5/26 به شرح متن دادخواست( – تامین 
خواسته)بدوا صدور و اجرا قبل از ابالغ طبق مواد 108 و 117 ق آ د م به مبلغ 131/562/706 ریال ( – مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی)بر مبنای قرار داد بانکی مورخ 92/5/26 از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به 
با توجه به اینکه جریمه تاخیر روز شمار 77/362 ریال می باشد.( – مطالبه خسارت دادرسی )هزینه دادرسی حق 
الوکاله وکیل و ...( دالئل و منضمات دادخواست)مدارک( 1-فتوکپی مصدق قرارداد 2-فتوکپی مصدق تعهدنامه 
3-دلیل سمت مدیران 4-فرم وکالتنامه با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و دلیل مدیریت خود را به وکالت 
از بانک ملت موکل معرفی میکنم و مراتب آتی را به عرض می رسانم:به موجب قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در 
گردش بخش تولید)با وثیقه( و تعهدنامه پیوست، خوانده ردیف اول تسهیالتی را از بانک ملت شعبه دستجاء دریافت 
نموده و خوانده ردیف دوم و سوم و چهارم ضمانت بازپرداخت تسهیالت دریافتی را به عهده گرفته است.متاسفانه 
در سررسید مقرر ایفای تعهد از سوی هیچ یک از خواندگان اعم از مدیون اصلی و ضامنین صورت نگرفته است و 
مساعی و تالش به عمل آمده از سوی بانک موکل در جهت وصول مطالبات منتج به نتیجه مطلوبی نگردیده است.
لذا با عنایت به مندرجات پیش گفته تقاضای رسیدگی وصدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 131/562/706 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه قراردادی مطابق ماده 16 قرارداد بانکی و ماده 13 تعهد 
نامه پیوست از تاریخ 95/12/9)تاریخ تقدیم دادخواست( لغایت زمان اجرای حکم و وصول محکوم به با توجه به 
جریمه تاخیر روزانه 77/362 ریال و نیز پرداخت مطلق خسارات دادرسی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و ... 
مورد استدعاست.مضافا در بدو امر تقاضای صدور قرار تامین خواسته از مطلق اول خواندگان به نحو تضامن و به قید 

فوریت از حیث اجرا قبل از ابالغ مورد استدعاست.
شماره:39630/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
ملی  کد  شماره  به  آثار  فیض  اخالقی  هادی  آقای  مدیریت  به  ملت  طرفین:خواهان:نام:بانک  مشخصات 
ملت  بانک  شعب  مدیریت  شمالی-ساختمان  صدوق  شیخ  خیابان  اقامت:اصفهان-  0943175224محل 
خوانده:نام:1-حیدرعلی 2-ابوالقاسم 3-روح هللا  نام خانوادگی:1-ایوبی نسب 2-حسینی برسیانی 3-غیاثی گیشی  
نام پدر:1-مراد 2-سید حسن 3- سید حسن آدرس:1-کد ملی: 2430085380 2- کد ملی: 1291867023 3- کد 
ملی:1291900608 آدرس هر سه نفر مجهول المکان می باشد. وکیل یا نماینده قانونی:نام:آیدا نام خانوادگی:منادی 
نام پدر:بهمن شغل:وکالت آدرس جهت سهولت ابالغ اصفهان-خیابان نیکبخت-مجتمع اداری نیکبخت-طبقه 4 
واحد 107 به شماره پروانه وکالت 2710 همراه:09136556447 کد ملی:1740060695 خواسته یا موضوع و بهای آن: 
-مطالبه مبلغ 134/754/737 ریال بابت)عدم ایفا تعهدات طبق قرارداد بانکی 94168218/03 مورخ 94/2/29 

به شرح متن دادخواست( – تامین خواسته)بدوا صدور و اجرا قبل از ابالغ طبق مواد 108 و 117 ق آ د م به مبلغ 
134/754/737 ریال ( – مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی)بر مبنای قرار داد بانکی مورخ 94/2/29  از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به با توجه به اینکه جریمه تاخیر روز شمار 90/315 ریال می باشد.( – مطالبه 
خسارت دادرسی )هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و ...( دالئل و منضمات دادخواست)مدارک( 1-فتوکپی مصدق 
قرارداد 2-فتوکپی مصدق تعهدنامه 3-دلیل سمت مدیران 4-فرم وکالتنامه با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی 
و دلیل مدیریت خود را به وکالت از بانک ملت موکل معرفی میکنم و مراتب آتی را به عرض می رسانم:به موجب 
قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش بخش تولید)با وثیقه( و تعهدنامه پیوست، خوانده ردیف اول تسهیالتی را از 
بانک ملت شعبه دستجاء دریافت نموده و خوانده ردیف دوم و سوم و چهارم ضمانت بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
را به عهده گرفته است.متاسفانه در سررسید مقرر ایفای تعهد از سوی هیچ یک از خواندگان اعم از مدیون اصلی و 
ضامنین صورت نگرفته است و مساعی و تالش به عمل آمده از سوی بانک موکل در جهت وصول مطالبات منتج 
به نتیجه مطلوبی نگردیده است.لذا با عنایت به مندرجات پیش گفته تقاضای رسیدگی وصدور حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 134/754/737 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه قراردادی مطابق ماده 18 
قرارداد بانکی و ماده 12 تعهد نامه پیوست از تاریخ 95/12/9)تاریخ تقدیم دادخواست( لغایت زمان اجرای حکم و 
وصول محکوم به با توجه به جریمه تاخیر روزانه 90/315 ریال و نیز پرداخت مطلق خسارات دادرسی هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و ... مورد استدعاست.مضافا در بدو امر تقاضای صدور قرار تامین خواسته از مطلق اول خواندگان 

به نحو تضامن و به قید فوریت از حیث اجرا قبل از ابالغ مورد استدعاست.
شماره:39597/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
حل  شورای   7 رسیدگی:شعبه  مرجع   95/11/25- دادنامه:9509976793702311  شماره  پرونده:951047  کالسه 
اختالف اصفهان خواهان:مهدی مهوری حبیب آبادی نشانی:اصفهان-خیابان پروین دوم کوچه شهید حسین رزاقی 
پالک 38 وکیل:1-حسین محمدیان 2-نفیسه عرب زاده نشانی:اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجاری ارغوان طبقه سوم واحد18 خوانده:محمد علیمحمدی نشانی:مجهول المکان خواسته:مطالبه مبلغ یکصد و 
شش میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل 
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 مباردت به صدور رای می نمایدرای قاضی شورادر خصوص 
دعوی آقای مهدی مهوری حبیب آبادی با وکالت آقای حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت خوانده 
محمد علیمحمدی به خواسته مطالبه مبلغ صد و شش میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت دین خوانده از 
باب ضمانت بانکی به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و 
محتویات پرونده و استعالم واصله از تعاونی اعتبار ثامن االئمه شعبه پروین با التفات به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 709 قانون مدنی و مواد 198 و 525 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شش میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سه میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه  دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/17 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روزقابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.شماره:37644/م 

الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 7 حوزه قضائی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1280/95 خواهان محسن رستمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت سید مرتضی 
موسویان تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/18  ساعت 8/30  تعیین گردیده است . باعنایت 
به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 
3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40353/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
تاریخ  بایگانی شعبه:951618  پرونده:9509980359500429 شماره  ابالغنامه:9510100353807037 شماره  شماره 
تنظیم:1395/12/22 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: آرزو 2- نام خانوادگی:احمد پورپلنگ سرایی 3- نام 
اصفهان  09:00 محل حضور:  تاریخ حضور:1396/02/09 چهارشنبه ساعت  المکان  مجهول  نشانی:  احمد 4-  پدر: 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 تاریخ 
حضور:1396/02/09 ساعت حضور:09:00  در خصوص شکایت مهدی طریقتی فرعلیه شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 

عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
شماره:40442/م الف شعبه 112 کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(

ابالغیه
مشخصات  تنظیم:1395/12/21  تاریخ  شعبه:951634  بایگانی  شماره  پرونده:9509980360201767  شماره 
تاریخ  المکان  مجهول  نشانی:   -4  - پدر:  نام   -3 خانوادگی:شیخ  نام   -2 علی  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ 
حضور:1396/02/13 چهارشنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 تاریخ حضور:1396/02/13 ساعت حضور:10:00  در خصوص 
شکایت سعید طائبی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.توجه: پس از دریافت این 
ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:40441/م الف شعبه 112 کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(
  دادنامه 

کالسه پرونده : 95-727 شماره دادنامه : 1016مورخ 95/10/13مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان  
خواهان : محمد جان نثاری الدانی نشانی : اصفهان  کهندژ ایستگاه دو پله نبش کوچه 60چوب فروشی جاللی خوانده 
: علی حدادی  مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ دومیلیون و چهار صد هزارریال بابت یک فقره چک با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای 
می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای محمد جان نثاری الدانی به طرفیت آقای علی 
حدادی  به خواسته مطالبه  مبلغ دو میلیون و چهار صدر هزار ریال وجه چک به شماره ی 770284 به عهده بانک 
سپه  به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهار صد هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 93/7/30 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی 
در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 39485 قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده : 950950شماره دادنامه : 1807-950 مورخ 95/10/27مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان : مجید عبادی خ جابر انصاری نرسیده به چهارراه رزمندگان پ 285 وکیل : فاطمه شیاسی خ جی 
نیرو جنوبی  کوی مولوی زاده ک حبیبی پ 10 خوانده : رضا ابراهیمی   مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . 
رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مجید عبادی با وکالت فاطمه شیاسی  به طرفیت آقای رضا 
ابراهیمی   به خواسته مطالبه  مبلغ 20/000/000  ریال وجه چک به شماره ی 540917 مورخ 94/7/30  به عهده بانک 
رفاه کارگران   به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 اصل خواسته و 1505000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/7/30 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 39589 قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : 951245 شماره دادنامه : 9509976797901966 مورخ  95/11/19مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان  خواهان : آقای امیر حسین امیدوار نشانی : اصفهان خیابان فروغی کوچه بهارستان جنب 
مسجد امام حسن بن بسن ایمان منزل دوم سمت چپ طبقه سوم  خوانده : ابوالفضل جباری مجهول المکان 
به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام مطلق خسارات  به  ریال وجه چک  مبلغ 50000000  : مطالبه  خواسته 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای 
می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای امیر حسین امیدوار  به طرفیت آقای  ابوالفضل 
جباری   به خواسته مطالبه  مبلغ 50/000/000  ریال وجه چک به شماره ی 261442/261443/261441 به عهده 
بقای اصول  و  پرونده  توجه محتویات  با  قانونی   انضمام مطلق خسارات  به  / تجارت    / تجارت  بانک  تجارت 
مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 اصل خواسته و 2245000 ریال  بابت 
تاریخ سر رسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه 
95/3/25و95/5/25و95/4/25 )261441بمبلغ 20000000 ریال ( )261443 بمبلغ 10000000 ریال ( )261442 بمبلغ 
20000000ریال (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 39504 قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده : 951080 شماره دادنامه : 9502597 مورخ 95/12/11مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان : بانک قرض الحسنه رسالت با مدیر عاملی آقای محمد حسین حسین زاده  به نشانی اصفهان 
خ چهار باغ خواجو خ منوچهری  نبش بن بست حکیم نظامی )24( ساختمان قرض الحسنه طبقه سوم  وکیل : 
1- حسین محمدیان 2- مهری نمازیان  به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان 
( طبقه سوم واحد 18  خوانده : محمد حکیمی بنشانی   مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی 
شورای حل اختالف در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه رسالت با مدیر عاملی آقای محمد حسین حسین زاده  
با وکالت  آقای حسین محمدیان و خانم مهری نمازیان  به طرفیت آقای محمد حکیمی  به خواسته مطالبه  مبلغ 
6/200/000  ریال وجه چک به شماره ی 24240823 مورخ 95/6/27  به عهده بانک پارسیان   به انضمام مطلق 
خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/200/000 اصل خواسته و 9770000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/6/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 

واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 39608 قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان  حجت اله طاهری

دادنامه 
کالسه پرونده : 951079 شماره دادنامه : 9502596 مورخ 95/12/11مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان : بانک قرض الحسنه رسالت با مدیر عاملی آقای محمد حسین حسین زاده  به نشانی اصفهان 
خ چهار باغ خواجو خ منوچهری  نبش بن بست حکیم نظامی )24( ساختمان قرض الحسنه طبقه سوم  وکیل : 
1- حسین محمدیان 2- مهری نمازیان  به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان ( 
طبقه سوم واحد 18  خواندگان : 1- سید مرتضی شهید ریزی2- زهرا شهید ریزی 3- سید ولی اله شهیدی ریزی  هر 
سه  بنشانی   مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی بانک قرض 
الحسنه رسالت با مدیر عاملی آقای محمد حسین حسین زاده  با وکالت  آقای حسین محمدیان و خانم مهری 
نمازیان  به طرفیت - سید مرتضی شهید ریزی 2- زهرا شهید ریزی 3- سید ولی اله شهیدی ریزی  به خواسته 
مطالبه  مبلغ 192/000/000  ریال وجه چک به شماره ی 764261 مورخ 95/6/27  به عهده بانک مسکن   به انضمام 
مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان  به پرداخت مبلغ 192/000/000 اصل خواسته و 5820000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/6/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می 
 باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف 39610 قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان  حجت اله طاهری

دادنامه 
کالسه پرونده اصلی : 590/95 شماره دادنامه : 828 مورخ 95/7/26 تاریخ رسیدگی : 7/13مرجع رسیدگی: شعبه 
17 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : محمد صادق فرهمند به شنانی : اص خ کاوه  خ شمس آبادی  کوچه 
شهید  اصغر هادی زاده پ 35    خوانده : حسین قدیمی  بنشانی   مجهول المکان خواسته : مطالبه گردشکار: به 
تاریخ 95/7/13 شعبه هفده  با عنایت به محتویات پرونده کالسه 590/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا  ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی 
شورای حل اختالف  در خصوص دعوی محمد صادق فرهمند   به طرفیت  حسین قدیمی   به خواسته مطالبه  مبلغ 
هیجده میلیون و هفتصد ریال موضوع فقره چک به شماره ی 128762 مورخ 95/6/2  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی  با  عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان که ظهوربر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه  دلیل موجه و مدرک  موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده  شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313-314 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ هیجده میلیون  و 
هفتصد هزارریال بابت  اصل خواسته و دویست و هشتاد و پنج هزار  ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
تا زمان اجرای کامل حکم وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید 95/6/2 تا زمان وصول  بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی  محسوب  و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . 
م الف 39585 قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان  
دادنامه 

: 950997676202038 مورخ 95/12/1مرجع رسیدگی:  : 951165 مورخ 95/11/17 شماره دادنامه  کالسه پرونده 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : مرتضی صدیقی  مورنانی نشانی : اصفهان سه راه سیمین خیابان 
سهروردی جنب رستوران  شیرین نخل  شرکت  پالست سپاهان   خواندگان : 1-  میالد علی زاده    بنشانی   مجهول 
المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی مرتضی صدیقی مورنانی  به 
طرفیت میالد علی زاده   به خواسته مطالبه  مبلغ 54/900/000  ریال وجه 3 فقره چک به شماره های  558257  
مورخ 94/12/25  - 558265 مورخ 95/1/23 – 558266 مورخ 95/1/25به عهده بانک کشاورزی   به انضمام 
مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان  به پرداخت مبلغ 54/900/000 اصل خواسته و 2352500 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سر رسید چک های موصوف)30700000 ریال 
مورخ  95/1/23()15000000 ر یال 94/12/25 ()9200000 ریال مورخ 95/1/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می 
 باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف 39507 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  
دادنامه

خواهان : آقای محسن قربانی سینی فرزند علیرضا به نشانی سین برخوار خ شهید منتظری بن علی محمد سریاز 
خوانده: آقای حسین مکرمی به نشانی مجهول المکان خواسته ها :مطالبه وجه بابت ... رای دادگاه در خصوص 
دادخواست محسن قربانی سینی فرزند علیرضا به طرفیت حسین مکرمی به خواسته مطالبه 230000000 ریال بابت 
فروش دام به انضمام خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرسی با مداقه در مندرجات پرونده و نظر به داللیل 
موجود و مفاد کیفر خواست تقدیمی و شهادت شهود  و عدم حضور خوانده علیرغم نشر آگهی جهت دفاع دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر پرداخت مبلغ 
230000000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1140/م الف به تاریخ  95/12/21
دادنامه

خواهان : آقای احمد رضا معینی کربکندی فرزند حسن با وکالت آقای ولی اله حاتمی فرزند محمد کاظم به نشانی 
اصفهان خیابان طالقانی ابتدای خیابان طیب بن بست شهید محمد مهدوی ساختمان پزشکی اداری آرمان بلوک 
غربی طبقه چهارم شماره 509 . آقای مجید زارعان آدرمنابادی فرزند علی به نشانی اصفهان دولت آباد میدان انقالب 
لیتدای بلوار 22 بهمن  خوانده: آقای مجید نصر آزادانی فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته ها :مطالبه وجه 
چک  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای احمد رضا معینی با وکالت آقایان ولی اله حاتمی و مجید زارعان به 
طرفیت آقای مجید نصر آزادانی به خواسته مطالبه مبلغ 500000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 658231 
مورخه 92/04/25 با توجه به شرح دادخواست کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه 
گردیده و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی علی رغم انتشار آگهی و عدم ارسال الیحه علیهذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص و به استناد مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاال ها و خدمات مصرفی توسط خوانده در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان می باشد.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1140/م الف به تاریخ  95/12/11
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دادنامه 
رسیدگی:  95/11/30مرجع  مورخ   9509976796202034  : دادنامه  شماره   951166  : پرونده  کالسه 
: اصفهان سه  : مرتضی صدیقی  مورنانی نشانی  شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان 
 : خواندگان  سپاهان  پالست  شرکت   نخل   شیرین  رستوران   جنب  سهروردی  خیابان  سیمین  راه 
با  مطالبه  خواسته  المکان   مجهول  بنشانی    طارسی  موسویی  سید شفیع   -2 خزایی  فاطمه    -1
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی مرتضی صدیقی 
مورنانی  به طرفیت 1- فاطمه خزایی 2- سید شفیع موسوی طارسی    به خواسته مطالبه  مبلغ 
128/000/000  ریال وجه 3 فقره چک به شماره های  03513138  مورخ 94/4/10  - 03513110 مورخ 
94/4/2 – 03513139 مورخ 94/5/5 به عهده پست بانک   به انضمام مطلق خسارات قانونی  با 
توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 128/000/000 اصل خواسته و 
4180000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سر رسید چک 
های موصوف)45000000ریال 03513138 مورخ  94/4/10()38000000 ر یال 03513110 مورخ94/4/2 
()45000000 ریال 03513139مورخ 94/5/5(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 
م الف 39506 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه 
کالسه پرونده : 951183 شماره دادنامه : 9509976796202041 مورخ 95/12/1مرجع رسیدگی: شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : عزت اله پایانی نشانی : خ جی خ ابهر کوی اطشاران پ191

خواندگان : معصومه غفاری بنشانی   مجهول المکان  خواسته مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید 
. رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی عزت اله پایانی  به طرفیت معصومه غفاری    به 
خواسته مطالبه  مبلغ 50/000/000  ریال وجه یک فقره چک به شماره های  481946  مورخ 94/2/25 
با توجه محتویات پرونده و بقای اصول  به عهده بانک  صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی  
مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
به  اعتراض نسبت  و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام  نداشته و هیچگونه الیحه  حضور 
دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  
به پرداخت مبلغ 50/000/000 اصل خواسته و 1470000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه نشر آگهی از تاریخ سر رسید چک  موصوف)50000000 ریال  481946 مورخ  94/2/25( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف 38884 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه 
کالسه پرونده : 951182 شماره دادنامه : 9509976796202040 مورخ 95/12/1مرجع رسیدگی: شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : عزت اله پایانی نشانی : خ جی خ ابهر کوی اطشاران پ191

خواندگان : آرمین اباذری راد  بنشانی   مجهول المکان  خواسته مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می 
نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی عزت اله پایانی  به طرفیت آرمین اباذری  
راد    به خواسته مطالبه  مبلغ 128/000/000  ریال وجه یک فقره چک به شماره های  659040/21  
مورخ 90/6/10 به عهده بانک  ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده  به پرداخت مبلغ 128/000/000 اصل خواسته و 3420000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ سر رسید چک  موصوف)128000000 ریال  659040/21 مورخ  
90/6/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف 38883 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه 
مورخ 95/11/25مرجع رسیدگی:   9509976796201992 : دادنامه  : 95-1089 شماره  پرونده  کالسه 
امام  خ  اصفهان   : نشانی  دربندی  پور  اسفندیار   : اصفهان   خواهان  اختالف  شعبه 32 شورای حل 
خمینی خیابان بابا گلی برشکاری سلطانی  خواندگان : محسن صادقی 2- عباسعلی رستگاری  بنشانی   
مجهول المکان  خواسته مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در 
خصوص دعوی اسفندیار پور دربندی به طرفیت محسن صادقی 2- عباسعلی رستگاری  به خواسته 
مطالبه  مبلغ 50/000/000  ریال وجه یک فقره چک به شماره های  831709  مورخ 95/2/28 به عهده 
بانک  ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 313و314 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 
50/000/000 اصل خواسته و 2220000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر 
آگهی از تاریخ سر رسید چک  موصوف)50000000 ریال  831709 مورخ  95/2/28( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 38934 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه 
: 9509976796200732 مورخ 95/11/30مرجع رسیدگی:  دادنامه  : 95-779 شماره  پرونده  کالسه 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : منوچهرنصر اصفهانی  نشانی : اصفهان شهرک صنعتی 
مبارکه – فاز سوم خدهم پ 6  خواندگان : مجید سعیدی   بنشانی   مجهول المکان  خواسته مطالبه 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی منوچهرنصر 
اصفهانی  به طرفیت مجید سعیدی   به خواسته مطالبه  مبلغ 81/102/400  ریال وجه دو فقره چک 
به شماره های  886225/48  مورخ 95/2/28- 538896 مورخ 94/12/15 به عهده بانک  تجارت 
به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه 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 
و  نداشته  رسیدگی حضور  در جلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 313و314 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 
81/102/400 اصل خواسته و 2997560 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر 
آگهی از تاریخ سر رسید چک  موصوف)9302400 ریال  مورخ  95/2/28( و ) 71800000 ریال مورخ 
94/12/15 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 38937 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه اصالحی
تاریخ   95/12/10 مورخ   9509976793502164  : ادنامه  د  شماره   5 ش   950830  : پرونده  کالسه 
رسیدگی : 95/12/10 مرجع رسیدگی شعبه5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مصطفی حسینی  
نشانی : اصفهان خ بزرگمهر خ شرایف واقفی کوچه 45 پ 432 وکیل : سعید عکاف نشانی : اصفهان 
خ فردوسی جنب هتل زهره  ساختمان عالی ط 4 واحد 13  خوانده : امید پور حسون 2- حسین 
خرسندی 3- اسماعیل کریمی  هر سه مجهول المکان خواسته : اصالح رای  گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات قانونی  و قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و مبادرت بصدور رای می نماید .رای قاضی شورا :با توجه به اینکه در دادنامه شماره 1491 مورخ 
تضامنی  به محکومیت  . م  د   . آ  ماده 309 ق.  استناد  به  قید گردیده  95/9/22 محکومیت خوانده 
خواندگان تصحیح و اضافه می گردد و به تبع دادنامه ی 1491 محکومیت غیابی صادر می شود  و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از اتمام  مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد تسلیم رونوشت رای  اصالحی ممنوع 
می باشد .کالسه پرونده : 95-727 شماره دادنامه : 1016مورخ 95/10/13مرجع رسیدگی: شعبه 31 
شورای حل اختالف اصفهان  کالسه پرونده : 950830 ش 5 شماره د ادنامه : 1491 مورخ 95/9/22 
مرجع رسیدگی شعبه5 شورای حل اختالف اصفهان مصطفی حسینی  نشانی : اصفهان خ بزرگمهر خ 

شرایف واقفی کوچه 45 پ 432 وکیل : سعید عکاف نشانی : اصفهان خ فردوسی جنب هتل زهره  
ساختمان عالی ط 4 واحد 13  خوانده : امیر پور حسون 2- حسین خرسندی 3- اسماعیل کریمی  
هر سه مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در 
خصوص دعوی آقای مصطفی حسینی  با وکالت آقای سعید عکاف به طرفیت آقای امید پور حسون 
2- حسین خرسندی3- اسماعیل کریمی   به خواسته مطالبه  مبلغ 45000000 ریال وجه چک به 
شماره ی 695456 مورخ 94/7/8 به عهده بانک مسکن  به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال  بابت اصل خواسته و1220000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
94/7/8 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 38976 قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
شورای   23 شعبه  رسیدگی:  95/11/2مرجع  مورخ   1152  : دادنامه  شماره   407-95  : پرونده  کالسه 
توحید چهارراه رودکی  : اصفهان خ  : علی رضا عشق علی   نشانی  اختالف اصفهان   خواهان  حل 
بعد از امامزاده محسن بعد از بانک سینا  خواندگان : 1- علی اکبر جهانشاهی 2- حمید جهانشاهی   
بنشانی   مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه چک  گردشکار :با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . 
رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دادخواست  علیرضا عشق علی به طرفیت 1- علی اکبر 
جهانشاهی 2- حمید جهانشاهی بخواسته مطالبه مبلغ 8000000 ریال وجه چک به شماره 588498 
عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات  دعوی اینکه خواندگان باابالغ قانون وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198و519و522  قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت  تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ 8000000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 960000 ریال بعنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی  به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/12/10 لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود  
و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 39544 قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده : 95-745 شماره دادنامه : 1024 مورخ 95/10/25مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان   خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خان نسرین موم ساز    نشانی : اصفهان خ 
رحیم ارباب بعداز کوچه14 مجموعه  بلوط  طبقه 3 واحد 9وکیل : نسرین موم ساز خواندگان : 1- مریم 
دنیاشی  2- ایمان یوسفی اوروند بنشانی هر دو   مجهول المکان  خواسته مطالبه  گردشکار :با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دادخواست  بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم نسرین موم ساز    به طرفیت 1- مریم دنیاشی  2- ایمان یوسفی اوروند بخواسته 
مطالبه مبلغ 23000000 ریال وجه چک به شماره 190136مورخ 93/11/19 عهده بانک سپه به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات  دعوی اینکه 
خواندگان باابالغ قانون وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522  قانون 
تضامنی  محکومیت   به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین 
خوانده به پرداخت مبلغ 23000000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1540000 ریال بعنوان 
خسارت دادرسی و و حقل الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی  به پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ 93/11/19 لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود  
و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 38993 قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده : 95-668 شماره دادنامه : 966 مورخ 95/10/30مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل 
اختالف اصفهان  خواهان : عباس شمایل  اصفهان خوراسگان کوچه شهید جعفری پ 7  خواندگان : 
محمد رضا زمانی بنشانی   مجهول المکان  خواسته مطالبه  گردشکار :با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می 
نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دادخواست  عباس شمایل  به طرفیت محمدرضا 
بانک  زمانی   بخواسته مطالبه مبلغ 80000000 ریال وجه چک به شماره 968125-  95/6/4 عهده 
شهر شعبه جابر به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات  دعوی اینکه خواندگان باابالغ قانون وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
دانستن دعوی  ثابت  را حکایت می کند علی هذا ضمن  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  حکایت 
به استناد مواد 198و519و522  قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون 
خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  هشتاد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت   به  حکم  تجارت 
از  تادیه  تاخیر  و خسارات  دادرسی  بعنوان خسارت  ریال  و هشتاد هزار  میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  و 
تاریخ 93/6/4 لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد  و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز   20 مدت  ظرف  آن  از  پس  و   بود  

 می باشد .
م الف 38995 قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : 95-312 شماره دادنامه : 482 مورخ 95/5/19مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان   خواهان : آقای مهدی حاجی میرزائی نشانی : خ کاوه مقابل بیمارستان سوانح و 
سوختگی پاساژ سجاد بیمه ایران  خوانده آقای محمد رضا افراسیابی مجهول المکان  خواسته مطالبه 
گردشکار :با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دادخواست  
ریال  میلیون  مبلغ شش  مطالبه  بخواسته  افراسیابی  رضا  محمد  طرفیت  به  میرزائی  حاجی  مهدی 
مورخ   990580 و   93/8/15 مورخ   990578- 93/9/15   -990579 شماره  به  فقره چک  سه  وجه 
93/10/15عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات  دعوی اینکه خواندگان باابالغ قانون وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198و519و522  قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت  خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
چهار صد و شصت و پنج هزار  ریال بعنوان خسارت دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چکها لغایت زمان وصول ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود  و پس از آن 

ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .
م الف 38968 قاضی شعبه بیست شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
شماره پرونده : 95/700 کالسه : 1010 مورخ 95/11/27  مرجع رسیدگی : حوزه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان  خواهان : امیر صادقی نشانی : اصفهان خانه اصفهان  خ نوبهار ک میخک ک پارس پ 26 
خوانده : 1- خسرو رئیسی 2- مینا جهان بین  خواسته : الزام به انتقال سند  گردشکار : خواهان 
دادخواستی به خواسته  فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شورا و ثبت بکالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر حوزه بتصدی امضا کنندگان  زیر تشکیل است 
و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
خواندگان  طرفیت  به  صادقی  امیر  خواهان  دعوی  خصوص  در   : شورا  رای   . نماید  می  بصدوررای 
1-خسرو رئیسی 2- مینا جهان بین  خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک خودرو  
پژو glx نظر به اینکه مستند  دعوی خواهان حکایت از واگذاری خودرو مورد ترافع و تحقق عقد بین فی 
مابین بموجب قرارداد رادارد و چون بموجب پاسخ استعالم واصله از راهور حقوق ناشی از آن بنام مینا 
جهان بین ثبت گردیده و بموجب مبایعه نامه ها سمت قانونی خوانده در خودرو مورد ترافع باالفاصله 
محرز است و چون نتیجه احراز اصالت قرار داد فیمابین  طرفین حسب مقررات ماده 190 و بعد قانون 
مدنی نفوذ قانونی آن نسبت به طرفین و تحمل آن از ناحیه مشارالیه بق مقررات مادتین 219و220 از 
قانون مدنی خواهدبود و نظر به اینکه از الزامات و آثار قرار داد واقعه فیما بین طرفین ثبت آن و تنظیم 
سند رسمی نسبت به آن میباشد بنابراین شورا به استناد مقررات مواد مرقوم حکم به الزام خوانده بر 
تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال خودرو پژو glx شماره 782 ص13/94  بنام خواهان با رعایت کلیه 
مقررات جاری صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی  درمحاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و 

نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به ماده 84 قانون آئین دادرسی قرار رد صادر می گردد .
م الف 39555 قاضی شعبه16 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
رسیدگی:  95/10/20مرجع  مورخ   9509976793801772  : دادنامه  950575شماره   : پرونده  کالسه 
شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : محمدحسین حشمت بنشانی: خانه اصفهان فلکه 
لله گانی   اصغر  علی  آقای  خوانده  موتور سیکلت حشمت   15 خلیفه سلطانی کوچه  خیابان  نگهبانی 
مجهول المکان  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه  فوق و طی تشریفات 
قانونی  و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور 
رای می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای محمد حسین حشمت به طرفیت آقای علی 
اصغر لله گانی به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات وتاخیر 
تادیه  نظر به محتویات پرونده و رسید ابرازی خواهان که به امضا خوانده رسیده است  و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در قبال مستند دعوی خواهان ایراد و تکذیبی 
ننموده است لذا دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته 350000 ریال هزینه 
دادرسی و 120000 ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
م الف38894 قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
: 942 مورخ 95/10/29مرجع رسیدگی: شعبه 52 شورای  دادنامه  : 633/95 شماره  پرونده  کالسه 
حل اختالف اصفهان   خواهان : علی اکبرمحمد خانی نشانی خ آتشگاه مقابل پمپ بنزین وکیل : 
مریم باغبان خ خواجو روبروی خ منوچهری مجتمع اکسین طبقه سوم واحد 5  خواندگان : 1- فاطمه 
رسولی خبری نشانی خ درویش عباسی گزی کوچه شماره 8نبش کوچه کوشا پ13  2- شرکت پارسا 

پردیس قائم بمدیریت رضا رویدشتی 3- رضا رویردشتی  خوانده ردیف دوم و سوم مجهول المکان
گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه  فوق و طی تشریفات قانونی  و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید 
. رای قاضی شورا :در خصوص دعوی علی اکبر محمد خانی با وکالت مریم باغبان به طرفیت فاطمه 
رویدشتی   رضا   -3 رویدشتی  رضا  عاملی  مدیریت  به  قائم  پردیس  پارسا  - شرکت  خبری   رسول 
مورخ   623650 شمارههای  به  چک  فقره   3 وجه  بابت  ریال   183780000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
94/12/23- 623648 مورخ 94/12/20 -623649 مورخ 94/12/21 عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی  با توجه 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 ردیف اول در صورتجلسه مورخ 95/10/22 بال وجه تلقی گردیده و همچنین  
و مصون  دفاعیه  ارسال الیحه  و عدم  در جلسه رسیدگی  و سوم  دوم  ردیف  عدم حضور خواندگان  
ماندن خواسته خواهان لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خوانده  
به پرداخت مبلغ 183780000اصل خواسته و 5839500 ریال  بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 
چکها  رسید  سر  ازتاریخ  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی  تعرفه  طبق 
94/12/20-94/12/21-94/12/23 لغایت  اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

م الف39583  قاضی شورای حل اختالف شعبه 52 حوزه قضایی اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده : 951029 شماره دادنامه : 2268-950 مورخ 95/12/8مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای 
حل اختالف اصفهان   خواهان : بانک قرض الحسنه رسالت با مدیر عاملی آقای محمد حسین حسین 
زاده  به نشانی اصفهان خ چهار باغ خواجو خ منوچهری  نبش بن بست حکیم نظامی )24( ساختمان 
قرض الحسنه طبقه سوم  وکیل : 1- حسین محمدیان 2- نفسیه عرب زاده   به نشانی اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان ( طبقه سوم واحد 18   خوانده : علیرضا آبیاری 
ریزی و علی عمو ریزی  بنشانی فعال هر دو   مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید . رای 
قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه رسالت با مدیر عاملی آقای محمد 
حسین حسین زاده  با وکالت  آقای حسین محمدیان و نفسیه عرب زاده   به طرفیت آقای  علیرضا 
آبیاری و علی عمو ریزی به خواسته مطالبه  مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار   ریال بابت بخشی از  چک 
به شماره ی 012627 به سر رسید 95/7/7 به عهده بانک ملی شعبه چهارراه مسجد اعظم زرین شهر    
به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان خوانده ردیف اول 
بعنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم ظهر نویس بعنوان ضامن و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را به میزان خواسته را وارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از نشر آگهی در جلسه دادرسی 
شرکت ننموده و  نسبت به دعوی از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 و 249قانون تجارت و 198و515و519و قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت  اصل 
خواسته و یک میلیون و دویست و نود هزار و پانصد  ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/7/7 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواعی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف 39482 قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه 
کالسه پرونده : 940121 شماره دادنامه : 940121 تاریخ رسیدگی  94/10/14 مرجع رسیدگی: شعبه 30 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان   خواهان : سلطان صالح وند آدرس : سودرجان بعد از پمپ بنزین 
ک شهیدان فرعی 14 منزل حسین حسینپور خوانده : حمید چاروسه و شاهین کلی نشانی   مجهول 
المکان  خواسته : مطالبه مبلغ 20000000 ریال وجه چک بانک شهر بشماره 147760 و هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه  پس از ارجاع پرونده به اسن شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 
می نماید . رای قاضی شورا  در خصوص دعوی سلطان صالح وند به طرفیت آقای  حمید چاروسه و 
شاهین کلی به خواسته مطالبه  مبلغ  20000000   ریال  وجه چک شماره ی 147760 مورخ 94/5/9 به 
عهده بانک شهر شعبه جهان نمای اصفهان  شهر    به انضمام  خسارات ناشی از تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسی و نظر به اظهارات طرفین دعوی در جلسه 94/10/14 شورا دعوی مطروحه را محرز و ثابت 
تشخیص داده فلذا توجها به نظر مشورتی اعضا محترم حل اختالف و مواد  310و313 و 3099قانون 
تجارت و مواد198و522و519و قانون آئین دادرسی مدنی قاضی شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و 
حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 20000000ریال  بابت  اصل خواسته و 
300000 ریال هزینه دادرسی و 120000ریال هزینه نشر و همچنین  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک موصوف لغایت  اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتی صادر و اعالم می نماید 
رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری و ظرف بیست روز پس ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاههای عمومی و حقوقی شهرستان اصفهان و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 

20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد . 
م الف 39619 قاضی شعبه 30 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980352200844  شماره  ابالغنامه:9510100352209724  شماره 
شعبه:950867 تاریخ تنظیم:1395/12/23 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: محمد جواد 2- نام 
خانوادگی:رنجبر 3- نام پدر: - 4- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای جمال 
رنجبر بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9501593 مورخ 95/11/28 صادره از این شعبه، به پیوست 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدید نظر ارسال میگردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است 
نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 

الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
شماره:40371/م الف شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951825 خواهان احسان رجبیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 
فرشاد قائدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/19 ساعت  9:00 تعیین گردیده 
است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه  6 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40308/م الف مدیر دفتر شعبه  6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950629   خواهان سید حمید طباطبایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 
چک به طرفیت حسین قائم پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....  مورخ 96/2/9 ساعت 3/30 
عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40305/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951561 ش 5   خواهان بانک ملت با مدیریت آقای هادی اخالقی فیض 
آثار به شماره ثبت 38077  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1-سید سعید امامی محمودآبادی 
2-فهیمه السادات امامی محمودآبادی 3-سید یاسر امامی محمودآبادی 4-سید علی محمود آبادی  
تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/23 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است 
. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40300/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1044 خواهان آرین امان با وکالت خانم ژاله اکبری  دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه به طرفیت پروین ایزدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/10 ساعت   
16:30 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  42 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40366/م الف مدیر دفتر شعبه  42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1333/95 ش 51 ح خواهان محسن رستمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت علیرضا عابدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/16  ساعت 9 صبح  
تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 
راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 51 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40352/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  حمیدرضا کثیری  خواهان   951723 پرونده کالسه  خصوص  در 
مورخ    ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  بهرکانی  صباح  طرفیت  به  ریال   137/150/000
96/2/9 ساعت   9:30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، خواهان 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  45 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 شد.
شماره: 40342/م الف مدیر دفتر شعبه  45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951621 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت سید محمد هاشمی دادخواستی 
مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1-افسانه بروجی 2-ناهید طهمورث پور 3-تقی بروجی 4-رضا بروجی 
تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/24 ساعت   8:30  صیح تعیین گردیده است 
. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  
6 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40336/م الف مدیر دفتر شعبه  6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1334/95 ش 51 ح خواهان محسن رستمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت کریم فالمرزی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/16  ساعت 9/30 
صبح  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
51 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40345/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950829 خواهان سید مجید هاشمی دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال  
به طرفیت رسول رجائی-یونس سید عبداله سید اسماعیل  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه  مورخ 96/2/26 ساعت  16/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه سپهساالر- اول خیابان حاج رحیم 
ارباب –مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40361/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1232/95 خواهان محسن رستمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 
طرفیت محمدرضا کریمی ارزنانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/16  ساعت 
10  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 
راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 53 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40362/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1233/95 خواهان محسن رستمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 
طرفیت محسن جعفری رارانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/16  ساعت 
10/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
53 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40363/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 986/95 خواهان آقای سید محمد حسن رضوی خراسانی نژاد دادخواستی 
برای  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت جلیل گیاه   ریال   200/000/000 بر: مطالبه مبلغ  مبنی 
المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  عصر   4/30 96/2/30  ساعت   مورخ    ..... روز 
در  مراتب  مدنی،  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 
نماید.  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 15 مراجعه و نسخه 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی شده   قانونی   ابالغ  رسیدگی  وقت  در  عدم حضور   در صورت 

شد.
شماره: 40367/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950975 خواهان سید بهمن زهرایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 
سید افشین جاللی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/2/2  ساعت  18/30 عصر 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40379/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951591   خواهان سعید میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ شش 
میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان به طرفیت اکبر سلطانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 
المکان بودن خوانده  به  مجهول  باعنایت   . ...........  مورخ 96/2/7 ساعت 8 تعیین گردیده است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 45 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم  و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40381/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951592   خواهان سعید میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ سه میلیون و پانصد 
هزار تومان به طرفیت افشار سلطانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/2/7 ساعت 8/30 
تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 45 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40380/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
زمانی  علیرضا  مدیریت  به  عام(  )سهامی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان     951433 پرونده کالسه  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 1-بابک جهان بین 2-فرهاد خشتی نژاد 3-مهدی سوداویان تقدیم 
نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/2/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40334/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951450 خواهان آقای محمد امین شیرانی دادخواستی مبنی بر: استرداد الشه چک  به 
طرفیت آقای محمد جواد قائد امینی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 96/2/12  ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی،، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان - اول خیابان  ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40382/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1085/95   خواهان محمود احمدی نبی دادخواستی مبنی بر: استرداد به طرفیت علی 
جهانگیری تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 96/2/27 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده 
است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 28 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40377/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950876   خواهان سید اسداله سجادی دادخواستی مبنی بر: تقاضای مطالبه طلب 
به طرفیت علی آقاسی یزدی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ......  مورخ 96/2/31 ساعت 4/30 تعیین 
گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 22 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40395/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 595/95 شماره دادنامه: 829-95/7/26 مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: صادق فرهمند بنشانی: اصفهان–خ کاوه خ شمس آباد کوچه شهید اصغر هادی زاده پ35 خوانده: آقای 
محمدرضا توکل دولت آبادی بنشانی: مجهول المکان خواسته: به تاریخ 95/7/13 شعبه هفده با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 595/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی صادق فرهمند به طرفیت محمدرضا 
توکل دولت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال موضوع   فقره چک به شماره 376005 مورخ 94/9/25  
به انضمام  مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 
313-314 قانون تجارت و مواد  198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی تا زمان اجرای کامل حکم و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید )94/9/25 (تا زمان وصول براساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
شماره: 39581/ م الف قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ  شعبه:930807  بایگانی  شماره  پرونده:930998035200705  شماره  نامه:951011035201541  شماره 
تنظیم:1395/12/10 بدین وسیله به تجدید نظر خوانده ی مجهول المکان علیرضا شفیعی فرزند حسین ابالغ می 
گردد مریم مقدسی فرزند محمدباقر نسبت به دادنامه 93/705 تجدید نظر خواهی نموده لذا ظرف ده روز پس 
از نشر این روزنامه فرصت دارید تا چنانچه پاسخی دارید به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی مربوطه پاسخ خود را ارائه نمایید.
شماره:38899/ م الف براتی-مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 402/95 شماره دادنامه: 905/95-95/10/26  تاریخ رسیدگی:95/10/19 مرجع رسیدگی: شعبه 41 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی هیات تصفیه با 
وکالت خانم فائزه مهری  بنشانی: اصفهان–خ شیخ صدوق شمالی- خیابان شیخ مفید- ساختمان شماره 14 طبقه 
دوم موسسه حقوقی کتیبه خوانده: حسین واحدیان فرزند عباسعلی  بنشانی: مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 190372 مورخ 91/3/21 به مبلغ 133/750/000 ریال عهده بانک ملی ایران شعبه چهارراه 
نظر به انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورادر خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی هیات تصفیه با 
وکالت خانم فائزه مهری به طرفیت حسین واحدیان به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 190372 مورخ 91/3/21 
به مبلغ 133/750/000 ریال عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد.لذا 
چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته  و دلیلی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده 
مستندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 133/750/000 ریال بابت بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 4/285/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 91/3/21 تا زمان اجرای حکم  براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
شماره: 39541/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 41 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950704  شماره دادنامه: 9501835 -95/10/23  مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: حسین هاشمیان  بنشانی: خ قائمیه اول اتوبان ذوب آهن گلزار 1 زیر مجتمع نور جنب مسجد 
خدیجه کبری  وکیل:سحر مسعودی و احسان اکبری فرد نشانی: اصفهان–خ شیخ صدوق شمالی- خیابان شیخ 
مفید- ساختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه حقوقی کتیبه خوانده: مهدی عیسی پور  بنشانی: مجهول المکان 
خواسته:مطالبه مبلغ 200/000/ 66 ریال طبق رسید عادی  با عنایت به محتویات و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی  به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای حسین هاشمیان فرزند رضا به طرفیت آقای مهدی عیسی پور به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/ 66 ریال طبق رسید عادی مورخ 95/3/30 شماره فاکتور 316 و شماره فاکتور 157 مورخ 95/3/3 و شماره 
فاکتور 297 مورخ 95/3/25 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
تشخیص داده و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/2 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
شماره: 39540/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951543 خواهان آقای علیرضا جهانی پور دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه  به طرفیت 
آقای محمود ستار  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 96/2/16  ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی،، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - اول خیابان  
ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40413/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر: مطالبه  نوروزی دادخواستی مبنی  پرونده کالسه 951588 ش 5   خواهان عباس  در خصوص 
1-حسین صفدریان دهکردی 2- بهنام حسینی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 96/2/27 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
شماره: 40416/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره درخواست:9510466837200007 شماره پرونده:9509986837201194 شماره بایگانی شعبه:951222 تاریخ 
تنظیم:1395/12/23 در خصوص دعوی خانم فاطمه منصوری درآمدی فرزند کریم به طرفیت شما )پرویز اسالمی 
ورنامخواستی ( به خواسته طالق به درخواست زوجه جهت معرفی داور ظرف مهلت ده روز به شعبه 12 خانواده واقع 

در خیابان نیکبخت دادگستری کل مراجعه نمائید.
شماره:40401/م الف منشی شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان-پریوش گراوند

ابالغیه
شماره ابالغنامه:9510100353807034 شماره پرونده:9509980360201423 شماره بایگانی شعبه:951605 تاریخ 
تنظیم:1395/12/22 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: علی 2- نام خانوادگی:گلستانه 3- نام پدر: - 4- 
نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1396/02/19 سه شنبه ساعت 10:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 تاریخ حضور:1396/02/19 
ساعت حضور:10:30  در خصوص شکایت اکبر کنگی قینانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید.توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه 
و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به 

دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
شماره:40443/م الف شعبه 112 کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(

دادنامه
کالسه پرونده: 519/95  مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان شماره دادنامه:95/9/28-745 
خواهان: فاطمه تقی زاده اصل  بنشانی: تهران-نیاوران-منظریه پالک 46  خواندگان: 1-میالد رشادت 2-فیروز 
رشادت  بنشانی: هردو مجهول المکان خواسته:مطالبه مبلغ 000/000/ 53 ریال بابت یک فقره چک گردشکار:به 
تاریخ 95/9/28 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شعبه 16 ضمن اعالم ختم رسیدگی  
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی فاطمه 
تقی زاده اصل به طرفیت 1-میالد رشادت 2-فیروز رشادت  به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 53 ریال بابت یک 
فقره چک به شماره 931/02549055 پست بانک به انضمام کلیه خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال اعلیه که 
ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل و مدرک موثر 
قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 96/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به 
محکومیت تضامنی خوانده ردیف اول )میالد رشادت( به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم )فیروز رشادت( 
به عنوان ظهر نویس به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/145/000 ریال  بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 94/12/15 تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
شماره: 38947/ م الف قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 678/95  مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان شماره دادنامه:95/12/7-1023 
اصفهان- خ جی غربی شهید حسین قضاوی پ48 خواندگان: 1-علی  بنشانی:  نیا   نبوی  عباسعلی  خواهان: 
پوریای ولی 2-فرنوش رحیمی مقدم بنشانی: 1-اصفهان خانه اصفهان محله لیمجیر کوچه نگار شیراز نبش خ 
اخالق 2-مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه چک بانک ملت گردشکار:به تاریخ   با توجه به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شعبه 16 ضمن اعالم ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح 
نیا به طرفیت 1-علی  نبوی  نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی عباسعلی  ذیل مبادرت به صدور رأی می 
پوریای ولی 2-فرنوش رحیمی مقدم  به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 100 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
1582/598052/55 مورخ 95/6/10 به انضمام کلیه خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و وصف تجریدی 
بودن چک و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال اعلیه که ظهور بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و از خواندگان خوانده ردیف اول حاضر 
در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل و مدرک 
موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات 
خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 96/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور 
حکم به محکومیت تضامنی خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهر نویس به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/350/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک 95/6/10 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
شماره: 38944/ م الف قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 392/95 شماره دادنامه: 705-95/7/10 مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: محمد جانثاری الدانی بنشانی: اصفهان–خ کهندژ- نبش کوچه 60 ایستگاه دو پله چوب فروشی جالل 
جانثاری خوانده: مجید قدیری بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوای محمد جانثاری الدانی به طرفیت مجید قدیری به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه و یک میلیون و هفتصد هزار ریال وجه حواله های شماره 0299849 و 0299837 و 0299838 و 
0299840 به انضمام  مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره که ظهور در اشتغال ذمه و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته را دارد و دفاع خوانده مبنی بر اینکه 
بالوجه/بالدلیل تلقی می گردد شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد  198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه و یک میلیون هفتصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/13 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن  براساس آخرین نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
شماره: 39486/ م الف قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:9510100352414458 شماره پرونده:9509980352400674 شماره بایگانی شعبه:950835 تاریخ 
تنظیم:1395/12/11 خواهان/شاکی تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی 
و مسعود مهردادی دادخواستی بطرفیت خوانده / متهم امید علیزاده و مجتبی فروغی قهنویه و کوروش بهمنی 
تادیه و  تادیه و مطالبه خسارت تاخیر  و مهدی شیرانی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اتوبان  واقع در اصفهان-کنار گذر  بازرگانی شهرستان اصفهان  و  امور تجاری  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع   24
شهید خرازی-حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالسه 
9509980352400674 گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/20 و ساعت 08:00تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 39808/م الف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-محمدرضا پیشقدم

آگهی احضار متهم
شماره درخواست:9510460362000027 شماره پرونده:9509980362001702 شماره بایگانی شعبه:951717 تاریخ 
نمودن موجبات فساد و  به فراهم  راد فرزند علیرضا متهم  اینکه خانم ملک مرتب  به  تنظیم:1395/12/22 نظر 
فحشا-قوادی- تحصیل مال از طریق نامشروع به شماره پرونده 951717  شعبه اول دادیاری دادسرای اصفهان 
می باشد.با توجه به مجهول المکان بودن و عدم حضور نامبرده در این شعبه حسب  ماده 174 قانون آئین 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 یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوند. و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
 دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای مجتمع شماره 4)کهندژ( سجاد سلطانیان شماره:40360/م الف 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 9510100351012100 شماره پرونده: 9509980351000580 شماره بایگانی شعبه: 950717  تاریخ 
اله حیدری خوزانی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت خواندگان  تنظیم: 1395/12/23 خواهان/ شاکی روح 

به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  حسن غفاری فرزند نظامعلی و رقیه سلطانی فرزند غالمرضا 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه  950717  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/2/24  و 
ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رقیه سلطانی و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم رقیه سلطانی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 40397/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: 941410   ابالغنامه: 95101001411367 شماره پرونده: 9409986795000522 شماره  شماره 
بطرفیت علی معصومی و حسین سیچانی  نیکبخت  دادخواست غالمحسین  تنظیم: 1395/11/05 در خصوص 
بودن  المکان  علت مجهول  به  کارشناسی  نظر  پرداختی جهت مالحظه  وجوه  استرداد  و  قرارداد  بخواسته فسخ 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی طرف مدت 
یک هفته و اطالع از مفاد نظریه کارشناسی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 40412/م الف شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
پدر:حسین  نام  پور  خانوادگی:محمدی  نام  طرفین:خواهان:نام:مریم  شورامشخصات  به  دادخواست  برگ 
ناصر خسرو ک گلبرگ ت:09137910062 کد ملی  اقامت:اصفهان-ملک شهر خ مفتح خ  شغل: خانه دار محل 
1815946091خوانده:نام:اصغر نام خانوادگی: محمدی پور نام پدر:حسین  آدرس:مجهول المکان تعیین خواسته 
و بهای آن: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت مدارک رسیدهای بانکی به شرح 
پیوست با احتساب خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته به میزان 200000000 
بانکی  رسیدهای  فتوکپی  دادخواست:  منضمات  و  دالئل  باشد  داراییهای خوانده مستدعی می  و  اموال  از  ریال 
فتوکپی دفاتر پرداخت اقساط استماع شهادت شهود فتوکپی فیش واریز هزینه دادرسی شماره 885162 ارجاع 
به امر کارشناسی اینجانب مریم محمدی معروض می دارم که خوانده محترم بابت مدارک پیوستی رسیدهای 
 200000000 مبلغ  باشد جمعا  اشتر خورزوق می  الحسنه مالک  اقساط قرض  پرداخت  دفاتری که موید  و  بانکی 
بدهی  پرداخت  در  اقدامی  تا کنون  مکرر  تقاضاهای  علیرغم  باشد که  می  بدهکار  اینجانب  به  از سال 93  ریال 
های خود ننموده و موجب خسارت به اینجانب گردیده است لذا دادخواست خود را تقدیم و با عنایت به مدارک 
پیوستی که موید اشتغال ذمه خوانده می باشد وفق مواد198-519-522 ق ا د م تقاضای محکومیت خوانده 
تقدیم دادخواست  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  با احتساب خسارات  ریال  به مبلغ 200000000  به پرداخت اصل خواسته 
تامین  منظور  به  نمایم.ضمنا  می  دادرسی  خسارات  انضمام  به  مرکزی  بانک  شاخص  طبق  حکم  اجرا  لغایت 
مستدعی  خوانده  داراییهای  و  اموال  از  ریال   200000000 میزان  به  خواسته  تامین  قرار  صدور  بدوا  خود   خواسته 

می باشد.
شماره:40429/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی به آقای علیرضا بوجاریان فرزند رجبعلی  
شعبه  بایگانی  9409983653501135شماره   : پرونده  شماره   9510103653507867  : ابالغنامه  شماره 
:941165تاریخ تنظیم:1395/12/09 نظر به این که خانم مریم کشاورزیان فرزند شهریار و با وکالت خانم زهرا شیخ  
دادخواستی به طرفیت آقایان 1- علیرضا بوجاریان فرزند رجبعلی و 2- رسول آقاجانی فرزند نعمت اله  مبنی بر 
مطالبه وجه 450/000/000 ریال بابت وجه سه فقره چک به شماره های 912014/561725 به مبلغ شانزده میلیون 
تومان -912014/561724 به مبلغ شانزده میلیون تومان -912014/561723 به مبلغ ده میلیون تومان عهده بانک 
رفاه کارگران شعبه مسجد سید کد 226 و یک فقره چک به شماره 9130/352304 به مبلغ سه میلیون تومان 
عهده بانک ملی ایران شعبه صمدیه کد 3027 2- کلیه خسارات دادرسی اعم ازهزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه و... را نموده که طی شماره 941165 ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان  نشانی خوانده آقای علیرضا 
بوجاریان فرزند رجبعلی را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 96/1/26 ساعت 8 صبح 
می باشد. لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق . آ.د.م بنا به درخواست خواهان بدینوسیله مراتب فوق را 
آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود 
و با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق 
حضور بهم رسانند . این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع 

از رسیدگی نیست. شماره : 1122/م الف 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان فالورجان – اکبر توکلی

 آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 9510100351512696شماره پرونده: 9509980351501063شماره بایگانی شعبه: 951254 تاریخ 
تنظیم: 1395/12/23 خواهان/ شاکی سعید تاج بخش  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید سینا متن نیا 
و سید اندیشه متین نیا و معصومه زمانی علویجه و عبدالرحمن اولیا زاده کازرونی  به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی اجاره و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9509980351501063 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/16 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 40435/م الف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن یزدخواستی 

 آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: 951174تاریخ  پرونده: 9509980350600986شماره  ابالغنامه: 9510100350613599شماره  شماره 
تنظیم: 1395/12/21 خواهان عصمت براتی سده  دادخواستی به طرفیت خوانده شایان اخوت   به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و تامین  خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220 ارجاع و به کالسه  9509980350600986ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/26 و ساعت 10:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 40426/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
951222تاریخ  شعبه:  بایگانی  9509980351301091شماره  پرونده:  9510100351313261شماره  ابالغنامه:  شماره 
تنظیم: 1395/12/23 خواهان حمید خوانساری دهکردی   دادخواستی به طرفیت شهره امید علی    به خواسته 
مطالبه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9509980351301091 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/02/24 و ساعت 10:30صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  / متهم و درخواست 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 40422/م الف دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای سینا حیدری
نظر به اینکه آقای رضا حیدری دولت آبادی فرزند کریم به شماره ملی 0491357281 به اتهام خیانت در امانت 
نسبت به یک دستگاه خودرو موضوع شکایت محمد رضا قربانی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951092 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 

شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 1395/12/24 انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
شماره :40331/ م الف وحید دادگستر بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای محمد تقوایی
نظر به اینکه آقای رضا فرقانی تهرانی  فرزند اصغر به شماره ملی 1284918041 به اتهام خیانت در امانت و سوء 
استفاده از دو فقره چک سفید امضاء ارائه  موضوع شکایت مریم السادات مقدم امیری  از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 950658تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 1395/12/24 انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
شماره :40330/ م الف وحید دادگستر بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای سینا حیدری
نظر به اینکه آقای سینا  حیدری فرزند رضا  به شماره ملی 0440637007به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک 
دستگاه خودرو موضوع شکایت محمد رضا قربانی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951092 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
 حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 1395/12/24 انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد

 گردید. 
شماره :40335/ م الف وحید دادگستر بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره در خواست : 9510460352400048 شماره پرونده : 9209980352400986 شماره بایگانی شعبه :921063 
تاریخ تنظیم : 1395/12/08 ابالغ شونده : محمد حسین محبتی فر فرزند علی به شماره ملی 1286358639 
نسبت  شاددل  منصور  آقای  خواهی  نظر  تجدید  در خصوص  چنانچه  می گردد  ابالغ  فوق  نامبرده  به   : موضوع 
پاسخی  اصفهان  دادگاه حقوقی  کالسه 921063 شعبه 24  در  دادنامه شماره 9509970352401638 صادره  به 
دارد ، به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز 
این  به  از مفاد تجدید نظر خواهی و اعالم نشانی و تحویل الیحه دفاعیه  این آگهی جهت اطالع  تاریخ نشر  از 
اتوبان خرازی – حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر- مجتمع قضایی  دادگاه )به نشانی اصفهان – 
ارسال  نظر  تجدید  دادگاه  به  همین کیفیت  با  پرونده  اینصورت  غیر  در  نماید  مراجعه   ) بازرگانی  و  تجاری   امور 

می گردد/.
 شماره :39811/م الف شمس – مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای/ خانم
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد  شعبه پیر بکران دادخواستی بطرفیت آقایان 1- مهدی کریمی هراتمه  2- یوسف 
یزدانی  فرزند  1. خداداد   2. عطاء اله به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه 2 شورای حل اختالف فالورجان ارجاع 
وبه کالسه 95/1880 ش 3ح  ثبت و برای روز .... مورخ 96/1/27 ساعت 15/45عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای خواهان و دستور شورا / دادگاه به استناد ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود  و از خوانده دعوت می نماید که 
با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند در 
غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای/ خانم

نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد شعبه پیر بکران  دادخواستی بطرفیت آقای/ خانم  1- مهرداد علیجانی احمد آبادی 
2- صدیقه عبدی ریزی فرزند  1. ولی اله 2- عباس    به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه 2 شورای حل اختالف 
فالورجان ارجاع وبه کالسه 95/1879 ش 3ح  ثبت و برای روز .... مورخ 96/1/27 ساعت 15/30عصر وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا / دادگاه به 
استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود  و از خوانده 
دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 2  حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس 
دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان  
جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 
رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان
آگهی ابالغ به آقای محسن عرب کوپائی 

نظر به اینکه آقای محسن عرب کوپائی فرزند غالمحسن    به شماره ملی 1293225754به اتهام توهین و تهدید  
موضوع شکایت محمد فروغی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951094 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 

پس از یکماه از تاریخ 1395/12/24 انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
شماره :40328/ م الف وحید دادگستر بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای محمد تقوایی  
نظر به اینکه آقای محمد تقوایی فرزند ....    به شماره ملی ..... به اتهام جعل و ارائه سند مجعول   موضوع شکایت 
محمود عابدی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951102 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

1395/12/24 انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
شماره :40333/ م الف وحید دادگستر بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 9510100354708188شماره پرونده: 9509980360201658شماره بایگانی شعبه: 951659تاریخ 
تنظیم: 1395/12/23 شاکی امیر اختر زند دادخواستی به طرفیت متهمان وحید و حمید امیریان به اتهام مشارکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره  225 ارجاع و به کالسه 951659 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1396/02/16 ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  / متهم 
و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 40417/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق 

( – مصطفی رمضانی مهر
آگهی احضار 

چون آقای هادی نوروزی آبادچی فرزند حشمت اله شکایتی علیه آقایان 1- حسین شعبانیان 2- علیرضا سید 
محسن فرزند 1- منصور 2- رضا مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده به کالسه 950611 
ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهمان مذکور دعوت 
به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در 

صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره:40320/ م الف مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه : 9510100351512306 شماره پرونده :9509980351500650 شماره بایگانی شعبه :950795 تاریخ 
تنظیم :1395/12/11 تجدید نظر خواه حسین جنتی دادخواست تجدید نظر از حکم  صادره در این دادگاه به طرفیت 
تجدید نظر خواندگان ابوالفضل محمدی و مدیر تصفیه شرکت ورشکسته فوالدسابان و محمد مهدی تیموری تقدیم 
و نامبرده را مجهول المکان اعالم نموده است بدینوسیله مراتب در روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد تا تجدید نظر 
خوانده ظرف 12 روز جهت ابالغ تجدید نظر خواهی به وی در این دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر 
خواهی و ضمائم پیوست به نامبرده تحویل گردد تا در پاسخ به اعتراض الیحه دفاعیه خود را تقدیم این دادگاه نماید. 

شماره :40436/م الف مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان – جعفری 
دادنامه 

کالسه پرونده 669/94 شماره دادنامه :974 مورخ 94/11/26 مرجع رسیدگی : شعبه 22 شورای حل اختالف 
خواهان : مجتبی درعلی نشانی : اصفهان اتوبان چمران – ک- مطهری 14 بن بست اول درب اول سمت چپ 
خوانده : رحیم پیر محمدی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 28/875/000ریال بابت ماباالتفاوت 
خسارات وارده گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان آقای مجتبی درعلی فرزند قاسم بطرفیت خوانده آقای رحیم  پیر محمدی 
اتومبیل سواری  به  باالتفاوت خسارت وارده  بابت ما  فرزند خدا رحم بخواسته مطالبه مبلغ 28/875/000 ریال 
پراید به شماره شهربانی 351 د 51 به انضمام خسارات قانونی و با توجه به محتویات پرونده ومدارک اسنادی 
خواهان کروکی افسر کاردان نظریه کارشناسی فاکتورهای ارائه شده و نظربه اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
حاضر نگردیده است هیچگونه اعتراضی و یا ایرادی بخواسته خواهان وارد ننموده است دعوی خواهان را وارد و 
ثابت دانسته و مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست و پنج میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال جمعا بابت کلیه خسارات وارده و مبلغ یکصد و نود هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص مازاد خواسته خواهان باتوجه به فقد 
دلیل مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه پس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره :38284/م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  

آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر
تاریخ   940050 : بایگانی شعبه  :9409986825300045شماره  پرونده  :9510116825300759 شماره  نامه  شماره 
احمد *   – مهدی   – زهره  و  اوقاف  اداره  طرفیت  به   .. ناصر سلمانی  اعتراض  در خصوص   95/12/23: تنظیم 
... فعال مجهول  باقری  و صدیقه محمد  به شهرت صغری  مهری – رضا – معصومه – طاهره –زهرا – همگی 
به مجهول  به دادنامه شماره 9509976825300835 مورخ 1395/06/08با توجه  اعتراض  به خواسته  المکان و 
المکان بودن تجدید نظر خواندگان مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدید نظرخواندگان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن 
مراجعه به دفتر دادگاه و ارائه ادرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمائم 
چنانچه در خصوص اعتراض تجدید خود الیحه دفاعیه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود 
 را کتبا به دفتر دادگاه ارائه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد 

شد. 
شماره:40444/م الف مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی احضار متهم

تاریخ  بایگانی شعبه:951705  پرونده:9509980362001690 شماره  درخواست:9510460362000026 شماره  شماره 
تنظیم:1395/12/19 نظر به اینکه آقای حسین قائدی بارده فرزند محمود متهم به توهین از طریق ارسال پیامک 
به شماره پرونده 951705  شعبه اول دادیاری دادسرای اصفهان می باشد.با توجه به مجهول المکان بودن و عدم 
حضور نامبرده در این شعبه حسب  ماده 174 قانون آئین 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 یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شوند. و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. 
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای مجتمع شماره 4)کهندژ( سجاد سلطانیان شماره:40359/م الف 
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حتما بخوانید!
انتقاد از بی اخالقی و تقلب ناشران

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگ

ــران  ــنای ای ــدان نام آش ــه هنرمن ــی از جمل ــرام عظیم به
در رشــته کارگردانــی انیمیشــن، فیلمنامه نویــس، طــراح 
کاراکتــر و کاریکاتوریســت اســت. وی دانش آموختــه 
ــران و دارای  ــر ته ــع دســتی از دانشــگاه هن رشــته صنای
ــوق  ــا ف ــادل ب ــری وزارت ارشــاد مع نشــان درجــه ۲ هن
لیســانس انیمیشــن اســت. از جملــه معروف تریــن 
ــی  ــی و رانندگ ــی راهنمای ــن های تبلیغات ــار او، انیمیش آث
آقــای  انیمیشــن های  داوودخطــر(،  و  )سیاســاکتی 
ایمنــی )حســن خطرناکــه حســن(، انیمیشــن های 
بابابرقــی، انیمیشــن کوتــاه »ماســوله« و کارگردانــی 

ــت.  ــران ۱۵۰۰ اس ــن ته ــد انیمیش ــم بلن فیل
عظیمــی کــه در ســابقه کاری خــود مدیریــت خانــه 
 انیمیشــن شــهرداری تهران، مدرس خانــه کاریکاتور ایران 
و دانشــکده های هنــر تهــران، همچنیــن کارشــناس 
و مجــری برنامه هــای تخصصــی انیمیشــن، ســینما 
در  اســت  بــوده  نیــز  تلویزیــون  طنــز  و  کاریکاتــور 
گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــه 
بررســی وضعیــت انیمیشــن و مشــکالتی کــه بــر ســرراه 

ــت. ــو دارد، پرداخ ــت وج ــن صنع ای
     انیماتوریست باید طنز را بشناسد

مــدرس خانــه کاریکاتــور ایــران بــه ایــن مطلــب اشــاره 
دارد کســی کــه انیمیشــن کار می کنــد بایــد طنــز ســینما 

ــد.  ــده را بشناس ــای ساخته ش ــور و فیلم ه کاریکات
عظیمی معتقد اســت در انیمیشــن کار عملی بســیار مهم 
 اســت؛ نقاشــی کــردن، کاریکاتــور کشــیدن، فیلــم دیــدن 
و شــناخت و اســتفاده از رنگ هــا بــرای تجربــه کار 

عملــی اهمیــت دارد. 
ــه  ــور تصریــح کــرد: اگــر کارگــردان دســت ب ایــن انیمات
ــاورد،  ــذ بی ــش را روی کاغ ــد ایده های ــم باشــد و بتوان قل
موفق تــر اســت؛ چــون در فیلمنامه نویســی مهــارت پیــدا 

ــد.  ــرار می کن ــاط برق ــر ارتب ــل بهت ــا عوام ــرده و ب ک
وی ضمــن انتقــاد از رکــود حاکــم بــر انیمیشــن افــزود: 
ــه  ــیار محتاطان ــن بس ــتودیوهای انیمیش ــفانه اس متاس
ــول  ــن پ ــرای انیمیش ــک کالم، ب ــد و در ی ــل می کنن عم
ــرخ  ــاف چ ــن اوص ــام ای ــا تم ــا ب ــود؛ ام ــرج نمی ش خ
تولیــد انیمیشــن هنــوز از حرکــت بــاز نایســتاده و هنــوز 
هــم کارهــای زیــادی انجــام می شــود و همــه آن هــا هــم 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــد انجــام می گیرن ــراد توانمن ــه دســت اف ب
ــتفاده  ــان اس ــوب در کارت ــور خ ــک انیمات ــد از ی بخواهی
کنیــد، بایــد در نوبــت بایســتید تــا بتوانیــد از او اســتفاده 
کنیــد؛ چــون تقریبــا تمامــی انیماتورهــای خــوب مــا در 

ــران همیشــه مشــغول کار هســتند. ای
ــم  ــن مه ــب در انیمیش ــه مخاط ــه ذائق ــه ب      توج

است
ــه  ــور را توج ــته انیمات ــود در رش ــت خ ــت موفقی وی عل
بــه دو اصــل اساســی دانســت و گفــت: اعتقــاد دارم کــه 
ــد  ــل داد و بای ــر تحوی ــا تأخی ــچ گاه کاری را ب ــد هی نبای
بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی عمــل کــرد؛ ضمــن اینکــه 
در تمامــی کارهــا توجــه بــه ذائقــه مخاطــب را مــد نظــر 
ــار  ــه آث ــده ک ــث ش ــل باع ــن عوام ــرار داده ام و همی ق
ســاخته شــده ام بــا موفقیــت همــراه شــود؛ البتــه شــاید 
از نقطه نظــر فنــی و تکنیکــی افــراد زیــادی جلوتــر از مــن 

باشــند. 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه علــت ضعــف 

ــار  ــی از آث ــده در بعض ــای تولیدش ــاخت در انیماتوره س
چیســت، گفــت: بزرگ تریــن مشــکل مــا نبــود مدیریــت 
درســت اســت. مــا عــادت داریــم افــرادی را بــه عنــوان 
مدیــر انتخــاب کنیــم کــه هیــچ صالحیتــی بــرای انجــام 
ــد  ــران، 8۰ درص ــن ای ــت انیمیش ــد. در صنع آن کار ندارن
مدیــران مــا افــرادی هســتند کــه اصــال هیــچ شــناختی 

از کار ندارنــد! آقایــان بــه جــای اینکــه بگوینــد بــه امیــد 
انیمیشــن های خــوب و  ایرانــی  روزی کــه کــودکان 
ــه  ــد روزی ک ــه امی ــد ب ــد، می گوین ــا کنن ــده تماش آموزن
کــودکان ایرانــی فقــط انیمیشــن ایرانــی تماشــا کننــد. از 
ــا  ــودکان م ــر از ک ــم! اگ ــر نداری ــه بی معنی ت ــن جمل ای
نــام ۱۰ شــخصیت انیمیشــنی را بپرســید، قطعــا بــه شــما 
ــه  ــت ک ــد گف ــو، وال ای و... را خواهن ــر نم ــی نظی نام های
ــد  ــل رون ــه دلی ــفانه ب ــتند؛ متاس ــی هس ــا آمریکای تمام
طی شــده غلــط انیمیشــن در ایــران، کــودکان مــا هیــچ 
زمینــه ذهنــی از شــخصیت های انیمیشــنی ایرانــی 

ــد. ندارن
     به سونامی بزرگ مدیریت نیاز داریم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه عنــوان یــک انیماتــور بعضــی 
از اســتودیوهای انیمیشن ســازی بــزرگ دنیــا را از نزدیک 
دیــده ام، بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه بزرگ تریــن 
تفــاوت ایــن اســتودیوها بــا مــا در تعصــب خاصی اســت 
کــه بــر روی کار خــود دارنــد. امــکان نــدارد انیماتــور یــک 
شــرکت ماننــد پیکســار در طــول روز کار خــود را رهــا کند؛ 
ــه  ــا ب ــد و ت ــات کار می کن ــک روب ــد ی ــت مانن او درس
نتیجــه دلخــواه نرســد، دســت از کار نمی کشــد. امــا در 
اینجــا همــه چیــز برعکــس اســت. طــرف هــم پــول کالن 
ــد؛ این طــوری کــه  می خواهــد و هــم نمی خواهــد کار کن

نمی شــود بــه موفقیــت دســت یافــت. 
ــه  ــرای اینک ــم اشــاره داشــت ب ــن مســئله ه ــه ای وی ب
شــاهد آینــده روشــن در بخــش انیمیشــن ایــران 
باشــیم، نیــاز اســت ســونامی بزرگــی در بخــش مدیریت 
و فرهنــگ غالــب رخ دهــد تــا بتــوان کارهــای بــزرگ و 

گروهــی را راحت تــر انجــام داد.

بهرام عظیمی، استاد انیماتور ایران، درگفت وگو با کیمیای وطن:

برای ساخت انیمیشن های فاخر، پول خرج نمی شود
 به سونامی بزرگ مدیریتی درانیمیشن نیاز داریم

- ویژه برنامــه تحویــل ســال بــا عنــوان »بــوی کاغــذ 
ــش  ــش پخ ــو نمای ــو از رادی ــه عل ــور ژال ــا حض ــی« ب رنگ

. د می شــو
- معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری در 
آخریــن روزهــای ســال ۹۵ یــک درخواســت ویــژه از مــردم 
ــت  ــظ هوی ــان حاف ــا خودش ــد ت ــردم می خواه  دارد؛ او از م
ــب  ــازه تخری ــند و اج ــان باش ــی کشورش ــای تاریخ و بناه

ــد. ــی ندهن ــه کس ــی را ب ــای تاریخ ــا و بافت ه بناه
ــاعر  ــنتور، ش ــوت س ــده پیشکس ــران، نوازن ــه کام - طلیع
ردیــف  از  »بخش هایــی  درگذشــت. کتــاب  نقــاش،  و 
حبیــب ســماعی بــه روایــت طلیعــه کامــران« )منتشرشــده 
توســط موســیقی عــارف بــه ســال ۱۳88( و ســی دی 
ــب  ــف حبی ــی از ردی ــاوی بخش های ــب )ح ــادگار حبی »ی
ســماعی( ســنتور طلیعــه کامــران، تنبــک و آواز اســتاد 
حســین تهرانــی« )منتشرشــده در ســال ۱۳۹۰( بخشــی از 

ــت. ــد اس ــن هنرمن ــای ای فعالیت ه
- قطعــه موســیقی »تــا دنیــا دنیاســت« بــا صــدای مهــرداد 

رامشــک و آهنگســازی مهدی رامشــک منتشــر شــد.
- همایــون اســعدیان بــه کســانی کــه عالقه منــد بــه 
ــک  ــدن ی ــه  دی ــر حوصل ــنهاد داد اگ ــتند، پیش ــینما هس س
فیلــم جــدی را دارنــد، بــه تماشــای »یــک روز بخصــوص« 
ــد. ــاق محــک بزنن ــال یــک اتف ــا خــود را در قب بنشــینند ت
- »بندیکــت کامبربــاچ«، هنرپیشــه نقــش اصلــی ســریال 
ــدار »شــرلوک هلمــز«، در فیلمــی اقتباســی نقــش  پرطرف
ــر  یــک مــرد ۴۰۰ ســاله را ایفــا می کنــد. ایــن فیلــم کــه ب
ــرد«  ــف ک ــان را متوق ــود زم ــور می ش ــان »چط ــاس رم اس
نوشــته »مت هیــگ« ســاخته می شــود، دربــاره مــردی بــه 
ظاهــر ۴۱ ســاله اســت کــه در واقــع ۴۰۰ ســال ســن دارد.

ــم  ــک فیل ــی و ی ــم اجتماع ــدی، دو فیل ــم کم ــه فیل - س
ــه  ــر و تجرب ــروه هن ــه در گ ــی ک ــار فیلم های سیاســی در کن
ــه  ــدان ب ــرای عالقه من ــوروز ۹6 پذی ــوند، در ن ــران می ش اک

ســینما هســتند.
- فیلــم ناتمــام »اورســن ولــز« بــا بــازی »جان هوســتون« 
ــم      ــی »نتفیلکــس« ترمی ــر« توســط کمپان و »دنیــس هوپ

ــود. ــران می ش و اک
- ســریال »آنــام« بــا بــازی گلچهــره ســجادیه و ســیروس 
ــن روزهــا مراحــل ســاخت دکــور، انتخــاب  گرجســتانی ای

لوکیشــن و انتخــاب عوامــل را پشــت ســر می گــذارد.
 - علیرضــا بــرازش، مدیــر شــبکه یــک، دربــاره گــروه کــودک 
ــدازی شــود،  ــن شــبکه راه ان ــود در ای ــرار ب و نوجــوان کــه ق
گفــت: راه انــدازی گروهــی کــه هزینــه دارد و نمی توانــد بــه 

ــرد. ــان می ب آســانی آورده داشــته باشــد، زم
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــه«، اب ــده »موریان - موســوی، تهیه کنن
ایــن فیلــم ســینمایی پیــش از شــروع ســال جدیــد جلــوی 

دوربیــن بــرود.

 موزه هنرهای معاصر 

میزبان »گنجینه« و »نوروزنامه«
کیمیای وطن

منتخــب  آثــار  از  نمایشــگاهی 
گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر 
و نوروزنامه، ۲6 اســفندماه ســاعت 
۱6 در محــل موزه هنرهــای معاصر 
بــه  می شــود.  برپــا  اصفهــان 
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، بیــش از ۲۴ اثــر منتخــب در قالــب نمایشــگاه 
ــر  ــای معاص ــوزه هنره ــک م ــماره ی ــری ش ــه« در گال »گنجین
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــدان ق ــد عالقه من ــرض دی ــان در مع اصفه
 ایــن نمایشــگاه از ۲6 اســفندماه جــاری افتتــاح می شــود 
و تــا ۱8 فروردیــن مــاه ســال ۱۳۹6 در مــوزه هنرهــای معاصــر 
ــد  ــورد بازدی ــان م ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
ــن  ــرد. همچنی ــرار می گی ــوروزی ق ــافران ن ــهروندان و مس ش
ــوان  ــا عن ــی ب ــر اصفهان ــتادان نگارگ ــی از اس ــگاه جمع نمایش
»نوروزنامــه« بــا بیــش از ۳۰ اثــر از 8 هنرمنــد نگارگــر اصفهانــی 
در گالــری شــماره ۵ مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان در معرض 
دیــد عالقه منــدان قــرار خواهــد گرفــت. گلگشــت مجلــس َنقــل 
ــاه  ــا ۱۱ فروردین م ــوروز از ۲ ت ــای ن ــز در روزه ــی نی و نوروزخوان
ســال ۱۳۹6 از ســاعت ۱6 تــا ۱۹ در محــل مــوزه هنرهــای 
ــود. گفتنــی اســت نمایشــگاه  معاصــر اصفهــان برپــا خواهــد ب
نوروزنامــه از ۲6 اســفندماه تــا ۲۲ فروردین مــاه ۱۳۹6 در محــل 
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان واقــع در خیابــان اســتانداری 

برپاخواهــد بــود.

»رگ خواب« همایون شجریان به بازار آمد
ــد  ــی حمی ــه کارگردان ــواب« ب ــم »رگ خ ــیقی فیل ــوم موس آلب
نعمــت هللا بــا آهنگســازی ســهراب پورناظــری و صــدای همایون 
شــجریان منتشــر شــد. آلبــوم موســیقی فیلــم »رگ خــواب« 
ــا کالم  افــزون بــر موســیقی متــِن فیلــم، دارای چهــار قطعــه ب
ــارد«  ــر می ب ــواب«، »اب ــردار«، »رگ خ ــای خب ــه »آه  از جمل
ــوی  ــا شــعرهایی از امیرخســرو دهل ــرا« ب ــد م ــه می آی و »گری
ــر را ارکســتر موســیقی  ــن اث ــزوی و موالناســت. ای حســین من
فیلــم SIF بلغارســتان اجــرا کــرده و طهمــورث پورناظــری 
هوشــیار خیــام و ِشــین کاراســکو، تک نــوازان آن هســتند. 
همچنیــن حمیــد نعمــت هللا، کارگــردان فیلــم »رگ خــواب« کــه 
ــه نمایــش درآمــد و مــورد  ــم ســال جــاری ب در جشــنواره فیل
ــر را  ــن اث ــِن ای ــی مت ــت، گویندگ ــرار گرف ــدان ق تحســین منتق
ــته  ــاز برجس ــر )آهنگس ــد گارن ــت. دیوی ــته اس ــده داش ــه عه ب
آمریکایــی(، بردیــا کیــارس )آهنگســاز و رهبــر ارکســتر( و آریــن 
ــدگان  ــم تنظیم کنن ــس( ه ــده بی ــاز و نوازن ــی )آهنگس کشیش
ــه صــورت  ــوم موســیقی »رگ خــواب« ب ــد. آلب ــر بوده ان ــن اث ای
نســخه اصلــی از طریــق فروشــگاه های معتبــر عرضــه کاالهــای 
فرهنگــی و هنــری سراســر کشــور و نیــز ســایت ریتمو بــه آدرس 
ــا ــت. ایرن ــدان اس ــترس عالقه من ــی »ritmo.ir« در دس اینترنت

»رومئو و ژولیت«، بازیگران خود را شناخت
ــی هســتی  ــه کارگردان ــو و ژولیــت« ب بازیگــران نمایــش »رومئ
حســینی کــه قــرار اســت بهــار ۹6 در تئاتــر مســتقل تهــران روی 
صحنــه بــرود، مشــخص شــدند. نمایــش »رومئــو و ژولیــت« بــا 
اقتباســی از اثــر ویلیــام شکســپیر بــه نویســندگی باقــر ســروش 
و کارگردانــی هســتی حســینی، جدیدتریــن تولیــد تئاتر مســتقل 
تهــران اســت کــه قــرار اســت در بهــار ســال ۹6 در مجموعــه تئاتــر 
مســتقل تهــران روی صحنــه بــرود. بازیگــران ایــن اثــر نمایشــی 
بــه ترتیــب حــروف الفبــا عبارتنــد از: شــهروز دل افــکار، نازآفرین 
کاظمــی، علیرضــا کی منــش، امیرمهــدی ژولــه، فرزیــن محــدث 
ــش  ــه نمای ــردان و طراحــی صحن ــا فجــرک. مشــاور کارگ و تاب
»رومئــو و ژولیــت« را مصطفــی کوشــکی بــر عهــده دارد. 
ــدی  ــیما میرحمی ــم، ش ــراح گری ــکندری ط ــارا اس ــن س همچنی
طــراح لبــاس، علــی کوزه گــر طــراح نــور، فــراز اســکندری، 
آیدیــن الفــت مهندســی و طراحــی صــدا و ســعید رضوانــی طراح 
ــه  ــت«، قص ــو و ژولی ــتند. »رومئ ــش هس ــن نمای ــک ای گرافی
عشــق دو عاشــق شــیدا را بــا طعــم خشــونت و تــرس روایــت 

ــر ــد. مه می کن

فریدون جیرانی به »سینما دو« می آید
ــردان  ــده و کارگ ــینمایی، تهیه کنن ــد س ــی )منتق ــدون جیران فری
ــینما دو«  ــه »س ــفندماه در برنام ــنبه، ۲6 اس ــورمان( پنجش کش
ــران  ــردازی در ســینمای ای ــاره قهرمان پ ــا درب حاضــر می شــود ت
بــا کارشــناس و مجــری برنامــه بــه گفت وگــو بنشــیند. فریــدون 
ــگاه مجــری  ــی کــه پیــش از ایــن ســابقه حضــور در جای  جیران
ــینما دو«  ــته در »س ــینمایی را داش ــه ای س ــناس برنام و کارش
 در کنــار »جــواد طوســی«، کارشــناس و منتقــد ســینمایی 
ــه می نشــیند  و »محمــد خزاعــی«، مجــری و کارشــناس برنام
ــران  ــینمایی ای ــار س ــردازی در آث ــت قهرمان پ ــاره اهمی ــا درب ت
و مســائل پیرامــون آن بــه بحــث و گفت وگــو بپــردازد. از 
ــده  ــه عه ــا را ب ــی آن ه ــی کارگردان ــه جیران ــی ک ــای مهم فیلم ه
داشــته، می تــوان بــه قرمــز، شــام آخــر، صورتــی، ســاالد فصــل، 
پــارک وی و ... اشــاره کــرد. او در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم 

ــا فیلــم »خفگــی« حضــور داشــت. مهــر فجــر ب

عیدانه »دارکوب« منتشر شد
ــه«  ــِن دیوان ــوان »م ــا عن ــوب« ب ــروه »دارک ــر گ ــن اث جدیدتری
منتشــر شــد. ایــن تک آهنــگ جدیــد کــه احســان خواجه امیــری 
بــه  عنــوان خواننــده مهمــان آن را خوانده، با آهنگســازی احســان 
ــی منتشــر شــده  ــه بمان ــه ای از ســروده های روزب ــی زن و تران  ن
و تنظیــم آن را نیــز اعضــای دارکــوب بــر عهــده داشــته اند. ایــن 
اثــر کــه بــه  عنــوان عیدانــه گــروه دارکــوب بــرای دوستدارانشــان 
ــا  ــروه ب ــن گ ــاری از ای ــد شــده، پــس از انتشــار آث ــه و تولی تهی
ــی  ــد وکیل ــی زن ــری و عل ــران مدی ــداد، مه ــد به ــدای حام  ص
ــه شــده  ــو، تولیــد و ارائ ــار در فضایــی جدیــد و شــمایلی ن این ب
اســت. گــروه دارکــوب اوایــل ســال آینــده بــه همــت موسســه 
ــل  ــناس، فص ــی حق ش ــی عل ــاران« و تهیه کنندگ ــاب به »کامی
ــد  ــه خواه ــران روی صحن ــرت هایش را در ته ــدی از کنس جدی
بــرد. اعضــای اصلــی گــروه دارکــوب را همایــون نصیــری 
مســعود  پژندمقــدم،  آرش  حاجیلــی،  امیــد  )سرپرســت(، 
همایونــی، دارا دارایــی و آریــن ملیکیــان تشــکیل می دهنــد؛ ایــن 
گــروه در دوره هــای مختلــف از حضــور نوازنده هــا و خواننده هــای 

ــن ــرده اســت. خبرآنالی ــره ب ــف به مختل

اخبار کوتاه

پایان ساخت »خندوانه« از زبان رامبد
رامبــد جــوان بــا حضــور در 
ــالم  ــه »ســه ســتاره« اع برنام
کــرد کــه »خندوانــه« تابســتان 
ــود.  ــام می ش ــده تم ــال آین س
رامبــد جــوان گفــت: »خندوانه« 
تابســتان آینــده تمــام می شــود؛ 
ایــن  تمــام عوامــل  و  مــن 
ــه اســتراحتی جــدی و  ــاز ب ــه خســته هســتیم و نی برنام
طوالنــی داریــم. مــن می خواهــم بــرای یــک ســال آینــده ام 
برنامه ریــزی کنــم، بــرای کارهایــی غیــر از »خندوانــه« 

برای زندگی و آینده ام.« 
ــه  ــت ک ــوری اس ــا ط ــه م ــت: »حرف ــه گف ــوان در ادام ج
ــواده ام  ــرد؛ امــا اولویــت مــن، خان همــه وقتمــان را می گی
ــواده ام را گســترش دهــم. هــر  اســت و تصمیــم دارم خان
ــت  ــم دوس ــن ه ــی دارد و م ــی اش اولویت ــی در زندگ کس
ــر  ــار همس ــتری را در کن ــت بیش ــد وق ــه بع ــن ب دارم از ای
ــک  ــال ی ــدنم، فع ــه دار ش ــه بچ ــم. البت ــدم بگذران و فرزن

ــت.«  ــم اس تصمی
کارگــردان فیلــم »نــگار« در ادامــه، خبــر از ســاخت 
فیلــم بعــدی اش هــم داد و گفــت: »ســاخت یــک فیلــم 
ــز  ــرای آن نی ــه ب ــت ک ــه کاری ام اس ــم در برنام ــر ه دیگ
برنامه ریــزی می کنــم و در وقتــی مناســب فیلمــم را 

ــن ــر آنالی ــاخت.« خب ــم س خواه

»ماتریکس« دوباره به سینما می آید
ــد  ــر« قصــد دارد نســخه ای جدی ــرادران وارن ــی »ب کمپان

ــی و موفــق »ماتریکــس« را در یــک  ــم علمی تخیل از فیل
پــروژه ســینمایی تولیــد کنــد. 

»ماتریکــس«  فیلــم  از  جدیــد  نســخه ای  ســاخت 
محصــول ســال ۱۹۹۹ کــه از آن بــه عنــوان یکــی از بهترین 
ــتور کار  ــود، در دس ــاد می ش ــینما ی ــخ س ــای تاری فیلم ه

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر« ق ــازی »وارن ــی فیلمس کمپان
بنــا بــر اعــالم بعضــی منابــع »مایــکل بی.جــوردن«، گزینه 
در نظرگرفتــه شــده بــرای بــازی در نســخه جدیــد فیلــم 
»ماتریکــس« اســت؛ امــا هنــوز مراحــل پیش تولیــد 
ــروژه ســینمایی  ــن پ ــاز ســاخت ای ــش از آغ ــی پی فراوان

ــده اســت.  باقــی مان
در حــال حاضــر مشــخص نیســت »واچوفســکی«ها کــه 
ســاخت قســمت اصلــی فیلــم »ماتریکــس« و دو دنبالــه 
آن را بــر عهــده داشــتند، در ســاخت نســخه جدیــد ایــن 
ــا  ــرد؛ ام ــد ک ــکاری خواهن ــه هم ــینمایی چگون ــم س فیل
مطمئنــا کمپانــی بــرادران »وارنــر« تمایــل دارد از مشــورت 

ــد شــود.  ــروژه بهره من ــن پ آن هــا در ای
در فیلـــم اصلـــی »ماتریکـــس« بــه کارگـردانـــی و 
نویســندگی »واچوفســکی«ها، انســان ها در واقعیتــی 
ــن  ــه ای ــبت ب ــد و نس ــی می کنن ــده زندگ شبیه سازی ش
موضــوع نــااگاه هســتند کــه از بــدن آن هــا بــرای کشــت 
ــس« در  ــه گانه »ماتریک ــود. س ــتفاده می ش ــرژی اس ان
مجمــوع بــه فروشــی بالــغ بــر ۱.6 میلیــارد دالر در گیشــه 

ــی دســت یافــت. ایســنا جهان

اخبار کوتاه

گویــا خبرهــای بد ســال ۹۵ تمامــی ندارد.  کیمیای وطن

هنــوز چنــد روزی از درگذشــت علــی معلــم نگذشــته بــود کــه 
ــرای  ــاعر و ترانه س ــی، ش ــین یدالله ــر افش ــید دکت ــر رس خب
سرشــناس کشــورمان در ســانحه تصــادف درگذشــته اســت. 
ــه  ــت ب ــیر بازگش ــب در مس ــنبه ش ــی سه ش ــین یدالله افش

تهــران در هشــتگرد تصــادف کــرده اســت. در 
ــت  ــه رحم ــی ب ــین یدالله ــه افش ــن حادث ای
خــدا رفــت و همســر و بــرادر همســرش بــر اثر 
جراحــت در بیمارســتان بســتری شــده اند. 
افشــین یداللهــی متولــد دی ۱۳۴۷ در اصفهان 
بــود؛ پزشــک متخصــص اعصــاب و روان کــه 
در کنــار طبابــت ترانــه و شــعر هــم می ســرود. 

وی فعالیت هــای حرفــه ای ترانه ســرایی خــود را در ســال 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه ــازمان صداوس ۱۳۷6 در س
ــریال های  ــیاری از س ــراژ بس ــرای تیت ــی ب ــرد. یدالله ــاز ک آغ

خوش نام تلویزیونی، ترانه هایی سروده است. 
ــه  واســطه ســرودن  ــه ب ــن زمین بیشــترین شــهرت وی در ای

ترانــه ســریال غریبانــه، شــب دهــم، میــوه ممنوعــه و مــدار 
ــی در  ــین یدالله ــت. افش ــاه اس ــای ش ــه و معم ــر درج صف
ســال ۱۳8۰ بــا همــکاری یغمــا گلرویــی، ســعید امیراصالنــی 
عبــاس ســجادی، محمدرضــا حبیبــی، افشــین ســیاهپوش 
ــه«  ــه تران ــوان »خان ــت عن ــاتی را تح ــر الری و... جلس نیلوف
بــه صــورت مســتقل و وابســته بــه هیــچ 
ــن جلســات  ــدا ای ــرد. ابت ــدازی ک ــی راه ان ارگان
در محافــل دوســتانه بــه صــورت دوره ای برگــزار 
ــه  ــد تران ــه، نق ــدن تران ــه خوان ــه ب ــد ک  می ش
و جلســات کارگاهــی می گذشــت و بــه تدریــج 
بــا هماهنگی هایــی جلســات »خانــه ترانــه« به 
فرهنگســرای قانــون منتقــل شــد و بــه علــت 
افزایــش تعــداد شــرکت کنندگان جلســات در ســالن آمفــی 
ــه  ــات »خان ــن جلس ــد. بهتری ــزار ش ــرا برگ ــر فرهنگس تئات
ترانــه« از نظــر کیفیــت و کمیــت در فرهنگســرای شــفق برگزار 
شــده؛ جایــی کــه آهنگســازان مشــهوری چــون بابــک بیــات   

ــد. ــدا کردن ــور در آنجــا حضــور پی ــوش تقی پ و  داری

افشین یداللهی غزل خداحافظی را سرود
ــرج هللا  ــادگار ف ــوان ی ســریال حضــرت موســی)ع( را می ت
سلحشــور دانســت؛ یــادگاری کــه هــر چنــد عمــر سلحشــور 
کفــاف نــداد تــا خــودش ایــن پــروژه عظیــم را به ســرانجام 
ــن  ــر زمی ــروژه ب ــن پ ــز ای ــوت وی نی ــا ف ــی ب ــاند، ول برس
نمانــد و قــرار شــد تــا جمــال شــورجه، ســاخت آن را دنبــال 

کنــد. 
ــورجه  ــال ش ــدن جم ــخص ش ــس از مش پ
ــرف  ــروژه، ح ــن پ ــردان ای ــوان کارگ ــه عن  ب
و حدیث هــای زیــادی دربــاره زمــان شــروع 
پــروژه و همچنیــن بودجــه مــورد نیــاز بــرای 
ســاخت ایــن اثــر در رســانه ها منتشــر شــد؛ 
تــا اینکــه باالخــره شــورجه در اوایــل هفتــه، 

ــال  ــه دوم س ــر در نیم ــن اث ــد ای ــاز پیش تولی ــر از آغ خب
آینــده داد؛ البتــه شــورجه ایــن زمــان را منــوط بــه تأمیــن 
بودجــه از ســوی رســانه ملــی عنــوان کــرد؛ ولــی بــه نظــر 
ــا  ــی ت ــانه مل ــئوالن رس ــا مس ــای وی ب ــد رایزنی ه می رس
ــا ایــن حــال هنــوز  حــدودی بــه نتیجــه رســیده اســت. ب

از میــزان بودجــه مــورد نیــاز بــرای ســاخت ایــن اثــر چــه 
ــری  ــه نســخه ســینمایی آن خب نســخه ســریالی آن و چ

نیســت. 
ــر از  ــای پ ــه پروژه ه ــی)ع( از جمل ــرت موس ــروژه حض پ
ــت  ــوز لیس ــه هن ــی ک ــت؛ درحال ــر اس ــن و پربازیگ لوکیش
بازیگــران آن نهایــی نشــده، چنــد روز پیــش 
بــا  قــرارداد  بســتن  بــر  مبنــی  خبــری 
ــر نقــش  ــوان بازیگ ــه عن ــی ب ــی زمان مصطف
ــه  ــری ک ــد؛ خب ــر ش ــریال منتش ــی س اصل
جمــال شــورجه بــه آن واکنــش نشــان 
ــی پیــش از  ــای زمان ــرد: »آق ــوان ک داد و عن
ــرده  ــالم ک ــور اع ــوم سلحش ــت مرح درگذش
ــد اســت نقــش حضــرت یوســف)ع( را  ــه عالقه من ــود ک ب
در فیلــم حضــرت موســی)ع( ایفــا کنــد و موضــوع حضــور 
وی بــه همیــن انــدازه مطــرح شــده اســت. در واقــع 
ــا هیــچ  ــرای ایفــای نقــش ب ــراردادی ب ــه ق ــوز هیچ گون هن

بازیگــری بســته نشــده اســت.« فرهنگ نیــوز

برنامه  سینماهای اصفهان 

مســعود خیــام، از ناشــرانی کــه بی اخالقــی و در کار نشــر کتــاب 
ــه  ــیدگی ب ــتار رس ــرد و خواس ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــد، ب ــب می کنن تقل

ــد.  ــمی ش ــع رس ــا در مراج ــن تخلف ه ای
ایــن نویســنده و پژوهشــگر گفــت: چنــد روز پیــش بــه ســایت 
دیجــی کاال مراجعــه کــردم و دیــدم چــاپ ســوم کتــاب »شــب 
ــروش  ــرای ف ــن ب ــه م ــا ترجم ــز ب ــی ویلیام ــته تنس ــا« نوش ایگوان
ــرای  ــه ب ــاب ن ــن کت ــه ناشــر ای ــی ک گذاشــته شــده اســت؛ در صورت
تجدیــد چــاپ مــن را خبــر کــرده، نــه تلفنــی زده و نــه حــق و حقوقــی 
ــا  ــر م ــای نش ــت و فض ــی اس ــن بی اخالق ــت؛ ای ــرده اس ــت ک پرداخ
ــران  ــد. ناش ــندگان مظلوم ان ــا. نویس ــن بی اخالقی ه ــت از ای ــر اس پ
کتاب هــای آن هــا را تجدیــد چــاپ می کننــد، بــدون اینکــه نویســنده 
باخبــر شــود. تیراژهــا را اشــتباه می زننــد کــه حــق مؤلــف را ندهنــد و 

ــدارد.  ــا وجــود ن ــن حــق م ــرای گرفت ــی هــم ب ــچ جای هی
ــوده ام.  او افــزود: بی اخالقــی و تقلــب ناشــران را از گذشــته شــاهد ب
ــه  ــان همیش ــندگان و مولف ــوده و نویس ــور ب ــم همین ط ــه ه همیش
ــه داد  ــه ب ــت ک ــم نیس ــی ه ــد و کس ــوم بوده ان ــر مظل ــر ناش در براب

ــزی  ــا هســتند و چی ــه حی ــم مأخــوذ ب ــا برســد. نویســندگان ه آن ه
ــه دلیــل ارزش مــادی کتــاب نیســت  ــد. حــرف مــن هــم ب نمی گوین
و اصــال درآمــد مــن از طریــق فــروش کتاب هایــم نیســت؛ امــا 
واقعــا ســؤال ایــن اســت کــه مســئول رســیدگی بــه حق خوری هــای 
ناشــران از نویســندگان و مولفــان کیســت؟ چــرا ارشــاد جایــی 
ــکایت  ــد ش ــه بای ــه ک ــدارد؟ ب ــائل ن ــن مس ــه ای ــیدگی ب ــرای رس  ب

کرد؟ 
ــدود  ــام مح ــعود خی ــه مس ــران ب ــی ناش ــاد از بعض ــه و انتق ــن گل ای
نیســت و اهــل قلــم پیش تــر بارهــا بــه ایــن شــیوه ناشــران آثارشــان 
بــه صــورت رســمی و غیررســمی اعتــراض کرده انــد؛ امــا در، همچنــان 
ــن اوخــر هوشــنگ  ــه همی ــرای نمون ــن پاشــنه می چرخــد. ب ــر همی ب
ابتهــاج بــه انتشــار کتــاب »بانــگ نــی« توســط ناشــر کتابــش 

ــرد.  ــام ب ــوان کاســب ن ــا عن ــراض کــرد و از آن هــا ب اعت
ــدی  ــب و بدعه ــندگان از تقل ــر از نویس ــیاری دیگ ــم بس ــر ه پیش ت
ــود و  ــده ب ــانه ای ش ــا رس ــی از آن ه ــه بعض ــد ک ــه بودن ــران گفت ناش
ــد موضــوع رســانه ای نشــود. ایســنا ــح دادن ــر هــم ترجی برخــی دیگ

انتقاد از بی اخالقی و تقلب ناشران

قدس

سپاهان

فلسطین

ساحل

فرهنگیان

خوب، بد، جلف
هفت ماهگی

چهار اصفهانی در بغداد
خوب، بد، جلف

سه بیگانه

مبارک 

چهار اصفهانی در بغداد
مبارک 

ی شهر خوانسار قاشق تراشی و منبت کار
یبــای شــهر خوانســار محســوب می شــود.  وی چــوب بــه همــراه قاشق تراشــی از جملــه  صنایــع دســتی مهــم و ز ی ر ی و کنــده کار منّبــت کار

ینــه دارد و بــه عصــر صفویــان بازمی گــردد.  صنعــت قاشق تراشــی از چــوب در خوانســار قدمتــی دیر

در قاب تصویر
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 حکم انضباطی دربی مازندران صادر شد
کمیتــه انضباطــی رأی خــود را 
دربــاره حواشــی دیــدار تیم هــای 
ــه  ــه ب ــدران و خون ــاجی مازن نس
ــدار  ــرد. دی ــل صــادر ک ــه باب خون
مازنــدران  نســاجی   تیم هــای 
ــل روز ۲۳  ــه باب ــه خون ــه ب و خون
ســوی  از  و  برگــزار  اســفندماه 
ــی  ــدران، تخلفات ــم نســاجی مازن ــی تی ــا، مرب ــد یعقوب نی فری
مبنــی بــر اعتــراض مکــرر بــه داور بــازی رخ داد کــه منجــر بــه 
اخراجــش شــد. وی بــا تذکــر کمیتــه انضباطــی روبــه رو شــد. 
تیــم خونــه بــه خونــه بابــل بــه دلیــل فحاشــی تماشــاگران بــه 
ــا  ــود ب ــم خ ــوادران تی ــی ه ــه همراه ــم داوری، از دو جلس تی
ــه پیشــینه قبلــی محــروم شــد و ایــن باشــگاه بایــد  توجــه ب
مبلــغ ۲۰۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی پرداخــت کنــد. ایــن 
رأی قابــل تجدیــد نظــر اســت. تیــم نســاجی مازنــدران نیــز بــه 
ــث  ــه باع ــن ک ــل زمی ــه داخ ــاگرانش ب ــوم تماش ــل هج دلی
نیمه تمــام مانــدن بــازی شــد، از همراهــی هــوادران خــود بــه 
ــال  ــون ری ــد ۲۰۰ میلی ــد و بای ــروم ش ــه مح ــدت ۴ جلس م
ــد نظــر  ــل تجدی ــن رأی قاب ــد. ای جریمــه نقــدی پرداخــت کن
ــاده ۷۹  ــد ۵ م ــق بن ــی طب ــه انضباط ــن کمیت ــت. همچنی اس
نتیجــه ایــن بــازی را ۳ بــر ۰ بــه ســود تیــم خونــه بــه خونــه 

بابل اعالم کرد. فدراسیون فوتبال

سند استقالل در باشگاه نیست
و  اســتقالل می گویــد وزارت ورزش  باشــگاه  مدیــر عامــل 
جوانــان قــرار اســت ۳ میلیــارد تومــان بــه فدراســیون فوتبــال 
ــه  ــبختانه هم ــرد: خوش ــار ک ــاری اظه ــا افتخ ــد. رض ــک کن کم
ــت شــود و  ــال تقوی ــا فدراســیون فوتب ــد ت ــگ رأی دادن هماهن
بــه کارش ادامــه دهــد. البتــه مباحــث مالــی هــم مطــرح شــد 
کــه بایــد آن هــم مــورد بررســی قــرار گیــرد. او دربــاره وضعیــت 
مالکیــت ســاختمان های دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس، 
گفــت: ایــن موضــوع بــه مدیــران ســابق برمی گــردد کــه 
وضعیــت مالکیــت را مشــخص نکرده انــد؛ بــه طــور مثــال 
ــا  ــه م ــدارد و ب ــود ن ــت وج ــند مالکی ــتقالل س ــگاه اس در باش
ــد؛  ــه باشــگاه تحویــل داده ان می گوینــد کــه ســند مالکیــت را ب
ــد             ــد بیاین ــال بای ــر ح ــه ه ــت. ب ــگاه نیس ــند در باش ــا س ام

ــد.  ــخص کنن ــوع را مش ــن موض ــف ای ــینند و تکلی و بنش
ــیون  ــد فدراس ــوان ش ــه عن ــان اینک ــا بی ــه ب ــاری در ادام افتخ
فوتبــال بــا کســری بودجــه ۳ میلیــاردی تومــان مواجــه اســت 
گفــت: اگــر بخواهیــم ایــن بودجــه را اجرایــی کنیــم، بــا کســری 
۳ میلیــارد تومانــی مواجــه می شــویم کــه آقــای داورزنــی قــول 
دادنــد کــه ایــن مبلــغ را از طریــق وزارت ورزش و جوانــان تأمین 
کننــد تــا کــم و کســری های فدراســیون فوتبــال برطــرف شــود. 
مطمئنــا وزارت ورزش و جوانــان در ایــن زمینــه کمــک می کنــد 

تــا مشــکالت مالــی برطــرف شــود. ایرنــا

بهاروند، رئیس سازمان لیگ شد
 سرپرســت ســازمان لیــگ برتــر 
فوتبــال رســما بــه عنــوان رئیس 

این سازمان انتخاب شد. 
ــع  ــته مجم ــه روز گذش در جلس
ــری  ــال رأی گی ــیون فوتب فدراس
مربــوط بــه نایب رئیــس دوم 
ــگ( و  ــازمان لی ــس ســ )رئیـ
نایب رئیــس ســوم )معــاون امــور بانــوان( انجــام شــد و هــر 

ــد.  ــق گرفتن ــع، رأی مواف ــای مجم ــا از اعض دوی آن ه
در ایــن رأی گیــری حیــدر بهارونــد از ۵8 رأی، ۵6 رأی موافــق 
ــوان ریاســت ســازمان لیــگ  ــه عن ــه دســت آورد و رســما ب ب

منصــوب شــد. 
ــه خــود اختصــاص  ــز از ۵8 رأی، ۵۴ رأی را ب ــی زاده نی صوف

داد و معــاون امــور بانــوان فدراســیون لقــب گرفــت. نــود

خارجی های جدید در راه بسکتبال ایران
ــی آف لیــگ  ــه حســاس پل ــه نزدیکــی مرحل ــا توجــه ب ب
برتــر بســکتبال، بعضــی تیم هــا در اندیشــه تقویــت 

ــتند.  ــود هس ــب خ ترکی
ــکتبال در  ــر بس ــگ برت ــی آف لی ــه پل ــای مرحل رقابت ه
ــرای تقویــت  ســال جدیــد آغــاز خواهــد شــد و تیم هــا ب
ــال  ــه و در ح ــر گرفت ــدی را مدنظ ــان جدی ــود بازیکن خ

ــتند.  ــا هس ــذب آن ه ج
دانشــگاه آزاد کــه دو بازیکــن خارجــی اش را بــه یک بــاره 
ــرد  ــا ک ــن آن ه ــر را جایگزی ــک نف ــا ی از دســت داد و تنه
توانســته دومیــن یــار خارجــی خــود را نیــز جــذب کنــد. 
ایــن تیــم بــا دومنیــک جونــز، بسکتبالیســت آمریکایــی 
بــه توافــق رســیده و او قــرار اســت در پســت یــک 
 ۱۹۳ قامــت  بــا  او  همراهــی کنــد.  را  دانشــگاهی ها 
ــد  ــه می توان ــود ک ــد ب ــت خواه ــانتیمتر گاردی بلندقام س
ایــن تیــم تهرانــی را قدرتمندتــر کنــد. او چنــد ســال 
ــازی در  ــابقه ب ــا س ــوده، ام ــن ب ــگ چی ــته در لی گذش

دارد.  را هــم  داالس 
شــهرداری تبریــز نیــز کــه در ایــن مــدت چنــد یــار خارجی 
تغییــر داده بــا یــک بسکتبالیســت آمریکایــی بــه توافــق 
رســیده و در پلــی آف از او اســتفاده خواهــد کــرد. اریــک 
یاکوبســن ۲۰8 ســانتیمتری از مرحلــه پلــی آف ایــن تیــم 

را همراهــی خواهــد کــرد. مهــر

 روستوف از بازی در زمین خانگی 

محروم شد
یوفــا، باشــگاه روســتوف، تیــم فعلــی ســردار آزمــون را 
ــدن  ــر ش ــا بهت ــود ت ــی خ ــن خانگ ــازی در زمی ــزاری ب از برگ

وضعیــت چمــن ایــن ورزشــگاه محــروم کــرد. گل

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریسرویس ورزش

بهــار بهرامی نیــا، والیبالیســت شایســته اصفهانــی اســت 
کــه توانســته بــه تیــم ملــی دختــران نوجــوان راه یابــد. بهــار 
بهرامی نیــا، برتریــن پاســور مســابقات آموزشــگاه های کشــور 
ســال ۱۳۹۴ تبریــز، بــا نشــان دادن قابلیــت و تکنیــک نــاب 
خــود در امــر پاســوری، نظــر کارشناســان کمیته اســتعدادیابی 
ــاه  ــرد، در بهمن م ــب ک ــود جل ــه خ ــال را ب ــیون والیب فدراس
امســال بــه عضویــت تیــم ملــی نوجوانــان درآمــد و در اولیــن 
ــیایی ۲۰۱۷  ــابقات آس ــه مس ــی ب ــم مل ــی تی ــه همراه تجرب

چیــن اعــزام شــد. 
خانــم بهرامی نیــا، پاســور خوش تکنیــک تیــم ملــی دختــران 
ــه، در بازگشــت  ــی لقــب گرفت ــر پنجه طالی ــه دخت نوجــوان ک
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــوی کوتاه از مســابقات آســیایی در گفت وگ
ــای  ــه در بازی ه ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــن ب ــای وط کیمی
کســب  را  ارزشــمندی  تجربه هــای  آســیایی  مســابقات 
کــرده ام، گفــت: بــه ایــن حقیقــت واقــف شــدم کــه در حــال 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــان ب ــال نوجوان ــی والیب ــم مل ــر تی حاض
ســکوهای قهرمانــی آســیا راه درازی در پیــش رو دارد؛ البتــه 
ــت مســئوالن  ــد ســبحان و در ســایه حمای ــاری خداون ــه ی ب
ــر  ــر نظ ــتمر زی ــداوم و مس ــات م ــوان و تمرین از ورزش بان

مربیــان بــا دانــش آشــنا بــه والیبــال روز جهــان ایــن مهــم 
دســت نیافتنی نیســت.

    کمبود امکانات
بهرامی نیــا بــا قاطعیــت افــزود: خانم هــا هــم ماننــد آقایــان 
توانایــی حضــور در میادیــن بــزرگ آســیایی و جهانــی را 
 دارنــد؛ اگــر همــه امکانــات فراهــم باشــد و ســالن اختصاصی 
و مربــی خــوب در اختیارشــان قــرار بگیــرد، می تواننــد ماننــد 

آقایــان ســکوهای قهرمانــی آســیا و جهــان را فتــح کننــد.
    شروع والیبال در خانواده والیبالی

خانــم بهــار بهرامی نیــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 

متولــد چــه ســالی هســتید و از کــی بــه والیبــال پرداختیــد 
ــواده  ــک خان ــان و در ی ــن ۱۳8۰ در اصفه ــوم بهم ــت: س گف
 تمام عیــار والیبالــی متولــد شــدم؛ از آنجایــی کــه پــدر و مــادر 
ــژه  ــد، به وی ــال بودن ــس والیب ــی و از جن ــم ورزش و عموهای
پــدرم کــه از پاســورهای چیره دســت تیم هــای مختلــف 
ــه ســپاهان  ــوالد مبارک ــه دانشــگاه آزاد، ذوب آهــن، ف از جمل
بهرامی نیــا(  )علــی  ایشــان  از  ســالگی   ۳ از  بــوده،  و... 
ــزل  ــون در من ــای گوناگ ــم و در فرصت ه ــال را فراگرفت والیب
 پــارک و ســالن های ورزشــی بــا توپ هــای پالســتیکی 
و ســبک در ابعــاد کوچــک تمریــن داشــتم و بــا عالقــه 

خاصــی پاســوری را دنبــال کــردم؛ بــه مــرور بــا فنــون پایــه 
والیبــال در پســت پاســوری آشــنا شــدم و اغلــب در حیــاط 
منــزل بــا بســتن طنــاب نــازک بــا پــدر بــازی می کــردم کــه 
ــن  ــده ای ــه برن ــود و همیش ــادرم ب ــده م ــر عه ــم ب داوری ه

بازی هــا مــن بــودم. )می خنــدد( 
خانــم بهرامی نیــا افــزود: آقــا محمــد، عمــوی بزرگــم، پیــش 
ــود  ــان دعــوت شــده ب ــی جوان ــه اردوی تیــم مل از انقــالب ب
کــه مصــادف شــد بــا پیــروزی انقــالب و تیــم بــه مســابقات 
آســیایی اعــزام نشــد. امــا عمــوی دومــم آقــا مرتضــی، عضــو 
تیــم ملــی جوانــان اعزامــی بــه مســابقات آســیایی ریــاض 
عربســتان بــود و عمــو اکبــرم نیــز مربــی بین المللــی والیبــال 
ــرفت  ــر پیش ــی در ام ــر فرصت ــم در ه ــه  عموهای ــت. هم  اس
ــه مــن کمک هــای  ــال ب ــه از والیب ــه ایــن مرحل و رســیدنم ب

ــد. ــایانی کرده ان ش
    بزرگ ترین آرزو

بزرگ تریــن آرزوی شــاه ماهی والیبــال دختــران نوجــوان 
اصفهــان رســیدن بــه تیــم ملــی بزرگســاالن و ایســتادن بــر 

ــی آسیاســت.  روی ســکوی قهرمان
ــار  ــم به ــزون خان ــت روزاف ــن موفقی ــای وط ــه کیمی روزنام
ــان را در  ــال اصفه ــوب والیب ــران خ ــر دخت ــا و دیگ بهرامی نی

می کنــد. آرزو  بین المللــی  بــزرگ  میدان هــای 

گفت وگوی کیمیای وطن با بهار بهرامی نیا، پاسور تیم ملی والیبال

شاه ماهی دختران نوجوان اصفهان در تیم ملی

کارلــوس  اخیــر،  حدیث هــای  و  حــرف  از  پــس 
کــی روش لیســت جدیــد خــود را بــا حضــور ملی پوشــان 
ــو  ــاگردان برانک ــم ش ــاز ه ــرد و ب ــالم ک ــی اع پرسپولیس
بیشــترین نــام را از بیــن بازیکنــان حاضــر بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. محمدرضــا اخبــاری، علیرضــا بیرانونــد 

ــان  ــن رضایی ــری، رامی ــید مظاه محمدرش
وریــا غفــوری، پژمــان منتظــری، ســید 
جــالل حســینی، مرتضــی پورعلــی گنجــی 
ابراهیــم زاده  مســعود  انصــاری،  محمــد 
ابراهیمــی  امیــد  حاج صفــی،  احســان 
ــی  ــی، مرتض ــدی تراب ــاز، مه ــه پورق عزت ال
احســان  انصــاری،  ساســان  تبریــزی، 

ــن  ــری، ۱۹ بازیک ــد امی ــی و وحی ــدی طارم ــوان، مه پهل
دعوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی هســتند. تنهــا دو لژیونــر 
حاضــر در فوتبــال قطــر از میــان بازیکنــان لژیونــر ایرانــی 
درون لیســت قــرار گرفتنــد؛ پژمــان منتظــری و مرتضــی 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــای خارج ــا نام ه ــی تنه ــی گنج پورعل

ــدند.  ــوت ش ــه اردو دع ــه ب ــتند ک هس
پیــش از دیــدار برابــر قطری هــا و بــا غربــال لیســت 
فعلــی احتمــاال کارلــوس کــی روش بازیکنــان لژیونــر را نیز 
بــه اردو دعــوت خواهــد کــرد، علیرضــا جهانبخــش، رضــا 
ــی، اشــکان  ــون، ســعید عزت الله ــژاد، ســردار آزم قوچان ن
دژاگــه، علــی کریمــی، میــالد محمــدی 
کریــم انصاری فــرد، سوشــا مکانــی، علیرضــا 
ــر در  ــی حاض ــان ایران ــی و ... بازیکن حقیق
لیگ هــای مختلــف دنیــا هســتند کــه بایــد 
ــه  ــد کــی روش کــدام یــک از این هــا را ب دی
اردو دعــوت خواهــد کــرد. از میــان بازیکنــان 
جامانــده از اردوی اخیــر تیــم ملی، ســروش 
رفیعــی مطرح تریــن بازیکنــی اســت کــه نتوانســت راهــی 
ــا و حســین  ــال کامیابی نی ــد. کم ــدا کن ــی پی ــم مل ــه تی ب
ماهینــی نیــز دو ملی پــوش دیگــر پرسپولیســی ها بودنــد 
کــه بــا توجــه بــه حضــور در اردوهــای مختلــف ایــن تیــم 
نتوانســتند راهــی بــه لیســت اصلــی پیــدا کننــد. ورزش۳

19 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند
مهــدی تــاج در نشســت مجمــع ســالیانه فدراســیون 
فوتبــال اظهــار داشــت: پیــش از هــر چیــز پیشــاپیش آغــاز 
ــم.  ــک می گوی ــزان تبری ــه عزی ــت هم ــو را خدم ــال ن س
ــت  ــی باب ــای داورزن ــع و  آق ــای مجم ــن از اعض همچنی
رئیــس  می کنــم.  تشــکر  مراســم  ایــن  در  حضــور 

ــرد:  ــان ک ــه بی ــال در ادام ــیون فوتب فدراس
امســال متاســفانه برخــی از بــزرگان فوتبــال 
عبــاس  پورحیــدری،  منصــور  همچــون 
نواصــرزاده، ســبکتکین و بهمــن بهلولــی 
ــه گذشــت  ــم. در ســالی ک را از دســت دادی
ــتان را  ــد اس ــال چن ــت فوتب ــات هیئ انتخاب
برگــزار کردیــم کــه ایــن موضــوع باعــث شــد 

ــیم.  ــاهد باش ــی را ش تغییرات
ــم ــه قطــر رفتی ــا کفاشــیان ب ــی کــه ب  وی ادامــه داد: زمان

ــک ســال  ــدازه بودجــه ی ــه ان ــا ب ــل و هزینه ه ــت هت قیم
فدراســیون فوتبــال مــا بــود. بــا صداوســیما توافــق خوبــی 
شــده اســت. بایــد مشــکل را در مجمــع تشــخیص 

ــار  ــد ب ــن و چن ــم و چندی مصلحــت نظــام، حــل می کردی
ــت هللا  هاشــمی هــم کمــک  ــم؛ مرحــوم آی ــه آنجــا رفتی ب
ــاره ایــن مســئله در مجلــس  کــرد تــا مشــکل حــل و دوب
مطــرح شــد. ایــن بــرد بزرگــی بــرای فدراســیون فوتبــال 

ــود.  ب
 وی ادامــه داد: نامــه را از مجمــع گرفتیــم 
و بــه مجلــس بردیــم. آنجــا بنــدی را تصویب 
کردنــد. بــرای آغــاز ســال آینــده درآمــد مــا 
از حــق پخــش تلویزیونــی و تبلیغــات قبــل 
حیــن و بعــد از بــازی مشــخص شــد و فکــر 
ایــن مســیر، مســیر همــواری  می کنــم 

اســت. 
ــان گفــت: یکــی دیگــر  ــال در پای رئیــس فدراســیون فوتب
از مصوبــات مجلــس، ۲۷ درصــد از ۹ درصــد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده اســت کــه غیرمســتقیم ایــن پول بــه فوتبال 
کمــک می کنــد. ایــن قوانیــن خوبــی اســت کــه امســال در 

الیحــه بودجــه پیش بینــی شــده اســت. ایســنا

تاج از توافق خوب با صداوسیما خبر داد
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ــان  ــتان اصفه ــردی اس ــع علمی کارب ــگاه جام ــس دانش رئی
ــت:  ــر داد و گف ــرد خب ــگاه علمی کارب ــام دانش ــاز ثبت ن از آغ
ــان از 24  ــتان اصفه ــردی اس ــگاه علمی کارب ــرش دانش پذی
ــا 11 فرودیــن 96 ادامــه خواهــد  اســفند 95 آغــاز شــده و ت
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکر ب ــن قاضی عس ــید حس ــت. س داش
اقتصــاد  راســتای  در  و کارآفرینــی  توســعه  گروه هــای 
مقاومتــی و بــا هــدف راه انــدازی کســب و کار آموزش محــور 
بــر اســاس نیازهــای مناطــق مختلــف راه انــدازی می شــوند 
افــزود: یکــی از فوایــد آمــوزش همــراه بــا نیازســنجی، فعــال 
شــدن نیــروی کار در محــل زندگــی و جلوگیــری از مهاجــرت 
ــل  ــا تحمی ــه شــهرهای م ــادی را ب ــه مشــکالت زی اســت ک

کــرده اســت. 
مناطــق  در  فنــاوری  خوشــه های  فعالیــت  آغــاز  از  وی 
ــاد  ــورای اقتص ــیس ش ــا تأس ــت: ب ــر داد و گف ــروم خب مح
مقاومتــی در دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی، درصــدد 
ــا نیازهــای بومــی، منطقــه ای  ــق ب ــدازی رشــته ها مطاب راه ان
و مزیــت نســبی هــر ناحیــه هســتیم تــا از مهاجــرت جوانــان 

ــم. ــری کنی ــزرگ جلوگی ــهرهای ب ــه ش ب
    ارائه دانش حرفه ای برای نیروی کار

وی افــزود: سیاســت دانشــگاه علمی کاربــردی بــر ایــن 
ــه کارشناســی 3  ــی ب ــه نســبت دانشــجویان کاردان اســت ک
بــه 1 شــود؛ چــرا کــه رشــته های کارشناســی اشــباع هســتند 
و مطالبــه بــازار کار و هــرم نیــروی انســانی، بیانگــر نیــاز بــه 

دانــش حرفــه ای نیــروی کار اســت. 
ــوز  ــردی هن ــگاه علمی کارب ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

آنقــدر جذابیــت دارد کــه بــا مشــکل کمبــود دانشــجو مواجــه 
نیســت، گفــت: بــرای ده ســال آینــده، رونــد کاهــش 
دانشــجو را پیش بینــی می کنیــم کــه در همیــن راســتا 
ورود بــه حــوزه بین الملــل و جــذب دانشــجو از دیگــر 

ــزی  ــی را برنامه ری ــطح کیف ــای س ــق ارتق ــورها از طری کش
علمی کاربــردی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس  کرده ایــم. 
همچنیــن از پذیــرش دانشــجوی پیوســته خبــر داد و گفــت: 
ــگاه های  ــه دانش ــتان ها ب ــجویان از هنرس ــرای ورود دانش ب

ــال  ــرای مث ــه ب ــی هســتیم ک ــردی در حــال رایزن علمی کارب
اگــر دانش آمــوزی در هنرســتان رشــته بــرق صنعتــی 
تحصیــل می کــرده، در دانشــگاه همــان رشــته را ادامــه دهــد.

     پذیرش دانشجو
وی ادامــه داد: ثبت نــام ایــن دانشــگاه بــرای 352 کــد 
رشــته خواهــد بــود کــه از ایــن تعــداد 217 رشــته در مقطــع 
ــد رشــته در مقطــع کارشناســی دانشــجو  ــی و 135 ک کاردان
ــرش دانشــجو در 5 رشــته  ــد. قاضی عســکر از پذی می پذیرن
جدیــد خبــر داد و گفــت: رشــته های کاردانــی حرفــه ای 
ــد  ــع چــوب و تولی ــه ای صنای ــی حرف ــه، کاردان پیرایــش زنان
ــاس و کارشناســی  ــی طراحــی دوخــت و لب مبلمــان، کاردان
ســینما در دو گرایــش تدویــن و کارگردانــی را بــه رشــته های 
ــع  ــگاه جام ــس دانش ــم. رئی ــه کرده ای ــگاه اضاف ــن دانش ای
علمی کاربــردی بــا اشــاره بــه اینکــه پذیــرش در ایــن 
ثبت نــام در ســایت  واز طریــق  بــدون کنکــور  رشــته ها 
ســنجش اســت، اظهــار داشــت: بــرای راه انــدازی ایــن 
ــازمان ها  ــا س ــل ب ــنجی و تعام ــق نیازس ــته ها از دو طری رش
و صنایــع مختلــف اقــدام می شــود و صنایعــی کــه نیــاز بــه 
ــانی  ــروی انس ــل نی ــا و تکمی ــی نیروه ــطح کیف ــای س ارتق
دارنــد، ســفارش دوره هــای آموزشــی را ارائــه می کننــد. 
واحــد   43 اصفهــان  اســتان  در  ادامــه گفــت:  در  وی 
ــه از  ــال ک ــول 25 س ــه در ط ــود دارد ک ــردی وج علمی کارب
ــن  ــجو از ای ــزار دانش ــذرد، 76 ه ــگاه می گ ــیس دانش تأس
ــزود: 25  ــکر اف ــده اند. قاضی عس ــل ش ــز فارغ التحصی مراک
هــزار دانشــجو تــا پایــان  تــرم مهــر در مراکــز علمی کاربــردی 
اســتان ثبت نــام کرده انــد کــه از ایــن تعــداد 17 هــزار و 700 

ــتند. ــجو زن هس ــزار و 600 دانش ــرد و 7 ه ــجو م دانش

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان مطرح کرد:

  فعالیت خوشه های فناوری 
در مناطق محروم

 خدمات رسانی در کالنتری ها 

الکترونیک می شود
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا 
پلیــس  عملکــرد  تشــریح  بــا 
ــال  ــه امس ــگیری در 11 ماه  پیش
ــه  ــه خدمــات کالنتری هــا ب از ارائ
 صــورت الکترونیکــی خبــر داد 
و گفــت میــزان ســرقت در کل 
ــه  ــش یافت ــد کاه ــور 5 درص کش
ــا حضــور  ــری ب اســت. ســردار محمــد شــرفی در نشســت خب
خبرنــگاران دربــاره دســتاوردها و برنامه هایــی کــه پلیــس 
پیشــگیری در طــول 11 مــاه گذشــته انجــام داده، گفــت: 
دســتگیری قاچاقچیــان کاال 5 در صــد افزایــش داشــته؛ این در 
حالــی اســت کــه ســهم دســتگیری معتــادان مــواد مخــدر 1۸ 

درصد به پلیس پیشگیری اختصاص داشته است. 
وی گفــت: جیب بــری در کشــور 5 درصــد کاهــش داشــته 
اســت، ولــی در ســرقت دوچرخــه رشــد 5 درصــدی و در ســرقت 
ــس  ــس پلی ــم. رئی احشــام شــاهد رشــد 25 درصــدی بوده ای
پیشــگیری ناجــا افــزود: پلیــس در 63 درصــد از مأموریت هــا 
ــته و در  ــور داش ــه حض ــل حادث ــه در مح ــر از ده دقیق در کمت
زمــان وقــوع جرائــم خشــن در ۸0 درصــد از پرونده هــا پلیــس 
ده دقیقــه پــس از اعــالم حادثــه در محــل حادثــه حضــور یافتــه 

اســت. مهــر

 مشموالن متولد ۵۵ تا ۷۷ 

به خدمت سربازی فراخوانده شدند
ــرد:  ــالم ک ــه ای اع ــی ناجــا طــی اطالعی ــه عموم ســازمان وظیف
کلیــه مشــموالن غایــب و غیرغایــب متولــد ســال های 1355 تــا 
ــد  ــون خدمــت وظیفــه عمومــی می بای ــه قان ــا توجــه ب 137۸ ب
بــرای تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی خــود از طریــق دفاتــر 
خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیــس+10( اقــدام کننــد. ایــن 
اطالعیــه می افزایــد: افــرادی کــه قبــل از ســن مشــمولیت تــرک 
ــه ســن  ــا ورود ب ــل شــده اند، ب ــا فارغ التحصی ــل کــرده ی تحصی
ــا  ــد ت ــت دارن ــاه مهل ــش م ــام(، ش ــال تم ــمولیت )1۸ س مش
وضعیــت خدمتــی خــود را مشــخص کننــد. الزم بــه ذکــر اســت: 
دانش آمــوزان، دانشــجویان و طــالب علــوم دینــی مشــمول کــه 
دارای معافیــت تحصیلــی بــوده و برابــر ســقف ســنوات تحصیلی 
ــرک  ــورت ت ــتند در ص ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــده، مش تعیین ش
تحصیــل، انصــراف، اخــراج یــا فراغــت از تحصیــل، حداکثــر بــه 
مــدت یکســال مهلــت معرفــی خواهنــد داشــت. گفتنــی اســت 
متعهدیــن خدمــت در نیروهــای مســلح یــا دســتگاه های 
دولتــی کــه پیــش از اتمــام تعهــد، بــه هــر دلیــل شــرایط ادامــه 
خدمــت را ندارنــد، از تاریــخ انصــراف از تعهــد، حداکثــر بــه مــدت 
ــر پلیــس  ــه دفات ــا مراجعــه ب ــا ب شــش مــاه، مهلــت داشــته ت
+ 10 بــرای ادامــه خدمــت دوره ضــرورت اقــدام کننــد. پلیــس

اخبار کوتاه

زنگ خطر درباره پیر شدن جمعیت
اولیــــه  نتایـــج  گـــزارش 
ــران  سرشــماری جمعیــت ای
ــرم  ــالح ه ــدم اص ــر از ع خب
ــران در 5  ــت ای ــنی جمعی س
ــر می دهــد. هــرم  ســال اخی
ســنی در حقیقــت نمــوداری 
توضیــح  بــه  کــه  اســت 
ســاختار ســنی بــه تفکیــک جنســیت می پــردازد. ایــن 
نمــودار در طــول زمــان و بــر اســاس وضعیــت فراوانــی 

هر رده سنی تغییر می کند. 
ــر احتمــال پیــری  در زمانــی کــه هشــدارهایی مبنــی ب
ــد  ــرح می ش ــد مط ــال بع ــد س ــران در چن ــه ای جامع
ــت  ــه وضعی ــد ک ــدوار بودن بســیاری از کارشناســان امی
بــا رســیدن دهــه شــصتی ها بــه ســن زاد و ولــد بهبــود 

خواهــد یافــت. 
ــرم  ــه ه ــوک ب ــک ش ــد از ی ــه بع ــت همیش در حقیق
جمعیتــی کــه بــا افزایــش جمعیت همــراه اســت، پس 
از چنــد ســال همــان نســل بــه ســن بــاروری می رســد 
و مشــکل کاهــش نــرخ رشــد کــه پــس از یــک شــوک 
جمعیتــی اتفــاق می افتــد تــا حــدی کاهــش می یابــد. 
بــه هــر حــال ایــن اتفــاق در ســاختار جمعیتــی ایــران 
ــان  ــماری نش ــه سرش ــج اولی ــزارش نتای ــداد و گ رخ ن
می دهــد کــه کاهــش نــرخ رشــد در ایــن 5 ســال نیــز 

بهبــود پیــدا نکــرده اســت. 
در ســال 95 حــدود 24 درصــد جمعیــت در رده ســنی 
ــر 14 ســال هســتند. همچنیــن 25.1 درصــد در رده  زی
ســنی 15 تــا 24 ســال هســتند. امــا رده ســنی 30 تــا 
64 ســال بــرای نخســتین بــار 44.۸ درصــد جمعیــت 
ــش از  ــت بی ــد جمعی ــود و 6.1 درص ــامل می ش را ش
ــال  ــا 64 س ــنی 30 ت ــد. رده س ــن دارن ــال س 65 س
ــه محســوب  ــری در جامع ــگ خطــر پی در حقیقــت زن
ــر  ــه تغیی ــت ک ــت را پذیرف ــن حقیق ــد ای می شــود. بای
آمــار جمعیتــی نیــاز بــه زمــان زیــادی دارد و تغییــرات 

ــرد.  ــورت می گی ــختی ص ــه س آن ب
ــار  ــا آث ــه ب ــرای مواجه ــدن ب ــاده ش ــت دوم آم سیاس
پیــری جامعــه در ایــران بــا آسیب شناســی نقــاط 
حســاس در مقابــل پیرشــدن جمعیت اســت. بســیاری 
ــوان از  ــری را می ت از مشــکالت اقتصــادی ناشــی از پی

ــرد.  ــل ک ــی و ح ــروز پیش بین ام
ــام نشــان  ــار و ارق ــه آم ــم دیگــر آن اســت ک ــه مه نکت
می دهــد کــه مــا وارد مرحلــه نخســت ســالمندی 
شــده ایم و ناگزیــر مراحــل مختلــف آن را طــی خواهیــم 
ــان  ــورت همزم ــه ص ــت ب ــرای دو سیاس ــا اج ــرد؛ ام ک
را  ایــران  ســالخوردگی  دوره  طــول  هــم  می توانــد 
ــد  ــم خواه ــی آن را ک ــار منف ــم آث ــد و ه ــش ده  کاه

کرد.

گزارش

نتایــج یــک تحقیــق نشــان می دهــد ویتامین هــای گــروه 
ــدن  ــر ب ــوا ب ــی ه ــرات آلودگ ــر تاثی ــد در براب B می توانن
نقــش حفاظتــی داشــته باشــند. متخصصــان آمریکایــی 
ایــن مکمل هــا  از  زیــادی  دریافتنــد مصــرف میــزان 
ممکــن اســت آســیب های ناشــی از ذرات معلــق موجــود 

در هــوا را کامــال تعدیــل کنــد. متخصصــان بــا 
ــرات ناشــی  ــه از تاثی ــن جنب ــه ای ــان اینک بی
ــت  ــروه B صح ــای گ ــرف ویتامین ه از مص
دارد، در عیــن حــال بــر محدودیت هــای 
کردنــد.  تاکیــد  تحقیقاتی شــان  پــروژه 
مطالعــات  اســت  الزم  آن هــا  بــه گفتــه 
بســیار  شــهرهای  در  به ویــژه  بیشــتری 

آلــوده همچــون پکــن یــا مکزیکوســیتی انجــام شــود. در 
ــر ســالمتی، یکــی از  ــرات آلودگــی هــوا ب ــه تاثی ــی ک حال
ــان اســت، ســاز  ــده مــردم سراســر جه نگرانی هــای فزاین
و کار دقیــق چگونگــی تاثیرگــذاری منفــی آلودگــی هــوا بــر 
افــراد و بیمــار کــردن آنــان کامــال مشــخص نیســت. طبــق 

ــش از 90  ــت )WHO(، بی ــی بهداش ــازمان جهان ــالم س اع
درصــد جمعیــت جهــان در مناطقــی زندگــی می کننــد کــه 
ــر  ــازمان فرات ــن س ــتورکارهای ای ــان از دس ــی هواش آلودگ
ــر  ــه بیشــترین خط ــی ک ــی از آالینده های ــه اســت. یک رفت
را دارنــد، ذرات معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون هســتند کــه 
ــوب  ــوزاندن چ ــی و س ــای دیزل از خودروه
ــه  ــی ک ــن بررس ــوند. در ای ــوا می ش وارد ه
روی نمونه هــای انســانی انجــام شــد، یــک 
ــن موضــوع  ــی ای ــی بین الملل ــم تحقیقات تی
ــا خطــرات ناشــی  ــه آی ــد ک را مطالعــه کردن
از قــرار گرفتــن در معــرض ذرات معلــق 
کمتــر از 2.5 میکــرون می توانــد بــا مصــرف 
مکمل هــای ویتامیــن B از بیــن بــرود؟ بــه گــزارش 
ــرف  ــد مص ــان دریافتن ــی محقق ــری بی بی س ــبکه خب ش
چهــار هفتــه مکمــل ویتامیــن B، تاثیــرات ناشــی از ذرات 
معلــق کمتــر از 2.5 میکــرون را بیــن 2۸ تــا 76 درصد روی 

ــنا ــد. ایس ــش می ده ــا کاه ژن ه

معــاون مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی ناجــا از افزایش 
صددرصــدی ســامانه پالک خــوان ســیار تــا اواســط ســال 
96 خبــر داد و گفــت: در تعطیــالت نــوروزی، پلیــس 
ــامانه،  ــن س ــه ای ــت ها ب ــردن گش ــز ک ــا مجه ــی ب آگاه
ــه  ــایی و از ادام ــی را شناس ــرقتی و توقیف ــای س خودروه

ــد.  ــری می کن ــا جلوگی ــت آن ه حرک
ســرهنگ رضــا مــؤذن در تشــریح ایــن 
خبــر اظهــار داشــت: بــا آغــاز تعطیــالت 
ــوروزی و ازدحــام مســافران در جاده هــای  ن
ــی  ــت آگاه ــای گش ــهری، خودروه برون ش
ــه ســامانه دوربین هــای  ــز شــدن ب ــا مجه ب
را  مســروقه  اتومبیل هــای  پالک خــوان، 

شناســایی و توقیــف می کننــد. وی افــزود: پلیــس مبــارزه 
ــا ســرقت آگاهــی هــر خودرویــی را کــه پــالک آن دارای  ب
دســتور توقیــف یــا ســابقه ســرقت باشــد، از طریــق ایــن 
ــری  ــت آن جلوگی ــه حرک ــایی و از ادام ــزات، شناس تجهی
می کنــد. بنابرایــن پلیــس بــا تمــام تــوان عملیاتــی خــود 

 مقابلــه بــا انــواع ســرقت ها را در دســتور کار قــرار داده 
شناســایی  بــرای  مســتمر  و  هدفمنــد  صــورت  بــه   و 
و دســتگیری ســارقان امــوال مــردم اقــدام می کنــد. معاون 
ــری  ــه بهره گی ــا ب ــی ناج ــس آگاه ــرقت پلی ــا س ــارزه ب مب
از تکنولــوژی روز دنیــا و ســامانه های مکانیــزه جهــت 
ــرح  ــت: ط ــرد و گف ــد ک ــرم تاکی ــف ج کش
ــز خودروهــای گشــت پلیــس آگاهــی  تجهی
پالک خــوان  دوربین هــای  بــه  اســتان ها 
جهــت کشــف خودروهــای مســروقه، یکــی 
از اولویت هــای مهــم پلیــس آگاهــی در امــر 
مبــارزه بــا ســرقت اســت. وی بــا اشــاره بــه 
شــرکت های  توانمندی هــای  از  اســتفاده 
داخلــی و دانش بنیــان گفــت: خودروهــای گشــت پلیــس 
مبــارزه بــا ســرقت آگاهــی در اســتان های سراســر کشــور 
از  توانســته بســیاری  ایــن ســامانه  از  بهره گیــری  بــا 
کشــفیات خودروهــای مســروقه را در ایــن حــوزه افزایــش 

ــا دهــد. پلیــس و ارتق

دوربین های پالک خوان در کمین خودروهای سرقتینقش ویتامین B در مقابله با آلودگی هوا

حتما بخوانید!
نقش ویتامین B در مقابله ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ســال های  از  متفاوت تــر  امســال  چهارشنبه ســوری 
گذشــته بــود. در بعضــی حوزه هــا افزایــش آمــار را 
شــاهد بودیــم و در بعضــی دیگــر هــم کاهــش آمارهــای 

ــود.  ــات چشــمگیر ب ســوانح و تلف
موســی  امــام  ســوختگی  و  ســوانح  بیمارســتان 
کاظــم)ع( اصفهــان از ظهــر روز سه شــنبه پذیــرای 
حادثه دیــدگان بــود کــه ایــن آمادگــی بــه گفتــه رئیــس 
ــد  ــه خواه ــنبه ادام ــح پنجش ــا صب ــتان ت ــن بیمارس ای

ــت. داش
حادثه دیــدگان بیمارســتان ســوانح و ســوختگی در ِرنــج 
ســنی بیــن بیســت تــا ســی ســال بودنــد کــه در ایــن 
ــر پنــج ســال هــم توجــه کادر  بیــن تعــداد کــودکان زی
پزشــکی را بــه خــود جلــب می کــرد کــه بــر اثــر غفلــت 

ــار  ــوادث گرفت ــه دام ح ــان ب ــی آن ــن و بی توجه والدی
شــده بودنــد. 

در  چهارشنبه ســوری  حــوادث  مصدومــان  آمــار 
ــد  ــان می ده ــور نش ــطح کش ــته در س ــال های گذش س
کــه ترقــه و مــواد محترقــه غیرمجــاز، بیشــترین و 
اصلی تریــن عامــل مصدومیــت و ســوختگی در حــوادث 
ــواردی  ــی در م ــه حت ــت ک ــوده اس ــوری ب چهارشنبه س
ــان و  ــژه نوجوان ــردم، به وی ــدن م ــته ش ــه کش ــر ب منج

ــت. ــده اس ــان ش جوان
    پیشگیری، بهتر از درمان است

ــتانی  ــنت های باس ــی از س ــوری، یک ــن چهارشنبه س آیی
ایرانیــان اســت کــه شــب چهارشــنبه آخــر هــر ســال در 
ــزار  ــه برگ ــورهای منطق ــی کش ــران و حت ــای ای جای ج
می شــود؛ امــا در ســال های اخیــر بــه دلیــل ورود 
ــوادث  ــا ح ــار ب ــای نابهنج ــا و رفتاره ــی بدعت ه  بعض
و تلفاتــی همــراه شــده اســت. مصدومیت هــای ناشــی 

ــه  ــا ترق ــژه ب ــازی، به وی ــال آتش ب ــه دنب ــوختگی ب از س
ــوادث را  ــن ح ــد ای ــترین پیام ــه، بیش ــواد محترق و م
در ســال های اخیــر شــامل می شــود کــه عــوارض 

ــراه دارد.  ــه هم ــدیدی ب ــی ش ــمانی و روح جس
بــه گفتــه رئیــس بیمارســتان ســوانح ســوختگی 
اصفهــان، عــوارض ســوختگی در بســیاری از مــوارد 

اســت.  جبران نشــدنی 
عابدینــی پیشــگیری را بهتریــن درمــان بــرای حــوادث 
ــرد: انجــام  ــد ک چهارشــنبه آخــر ســال دانســت و تأکی
ــالم  ــنتی و س ــبک س ــه س ــوری ب ــم چهارشنبه س مراس
و بــا رعایــت همــه جوانــب احتیــاط، بهتریــن راه 

ــت. ــوادث اس ــگیری از ح پیش
    مراجعــه 34 مصــدوم بــه بیمارســتان تخصصــی 

ســوانح و ســوختگی امــام موســی کاظــم)ع(
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط   مدیــر 
در  اصفهــان  اســتان  بهداشــتی درمانی  خدمــات  و 

ــی  ــت: ط ــن گف ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــطح  ــتانی س ــز بیمارس ــی از مراک ــار اعالم ــن اخب آخری
شــهر اصفهــان، 34 مصــدوم بــه بیمارســتان تخصصــی 
ســوانح و ســوختگی امــام موســی کاظــم)ع( مراجعــه 

ــد. کردن
کیانــوش جهان پــور ادامــه داد: از بیــن ایــن مصدومــان 
9 نفــر بســتری شــدند کــه بیشــترین میــزان مصدومیت 
مربــوط بــه نواجــوان 1۸ ســاله بــا 75 درصــد ســوختگی 

 . د بو
وی افــزود: 3 مصــدوم هــم از بهارســتان بــه بیمارســتان 
ــه دلیــل  ــد کــه متأســفانه ب الزهــرا)س( مراجعــه کردن
وســعت و درصــد زیــاد ســوختگی، 1 نفــر از آنــان فــوت 

کــرد.
ــهولت در  ــرای س ــال ب ــت: امس ــان داش ــور اذع جهان پ
خدمت رســانی، پزشــکان مقیــم از بیمارســتان تخصصی 

ــی  ــام موس ــتان ام ــه بیمارس ــض ب ــکی فی چشم پزش
کاظــم)ع( اعــزام شــده بودنــد تــا خدمــات بــه صــورت 

ــا ســرعت انجــام شــود. متمرکــز و ب
    اســام، مخالــف آســیب رســاندن بــه خــود         و 

دیگران
اســالم، دیــن رأفــت و مهربانــی  اســت و هرگونــه 
آســیب رســاندن بــه خــود و دیگــران را بــه هــر بهانــه ای 
ــث  ــیاری از احادی ــم در بس ــن مه ــد. ای ــز نمی دان  جای
گرامــی  پیامبــر  به ویــژه  و  بیــت  اهــل  راویــات  و 
اســالم بارهــا بیــان شــده اســت. آنچنــان کــه حضــرت 
محمــد)ص( در حدیثــی می فرماینــد: »در اســالم ضــرر 
و زیــان زدن بــه دیگــران ممنــوع اســت؛ زیــرا اســالم بــر 
خیــر مســلمان مى افزایــد و شــّرى بــه او نمى رســاند.« 
ــای آن از  ــدن و اعض ــم ب ــی ه ــات دین ــی روای در بعض
ــال در  ــی دانســته شــده و خــدای متع ــای اله امانت ه
قــرآن کریــم و در آیــه 32 ســوره معــراج رعایــت امانــت  

را از ویژگی هــای برجســته مؤمنــان و نمازگــزاران واقعــی 
یــاد کــرده اســت.

در مطلبــی بــه نقــل از رســانه اینترنتــی امــام خامنــه ای 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی هــم در پاســخ بــه ایــن 
ــورى  ــاره چهارشنبه س ــی درب ــر »جنابعال ــه نظ ــوال ک س
چیســت؟« فرموده انــد: »عــالوه بــر آنکــه هيــچ مبنــاى 
ــادى اســت  ــدارد، مســتلزم ضــرر و فســاد زي شــرعى ن

کــه مناســب اســت از آن هــا اجتنــاب شــود.«
    هوشمندی مردم در پیشگیری از حوادث

ســوانح  بیمارســتان  مســئوالن  اظهــارات  طبــق 
از  تــن  چنــد  وضعیــت  اصفهــان،  ســوختگی  و 
درصــد  و  شــده  اعــالم  وخیــم  بستری شــدگان 
ســوختگی یــک نفــر از آن هــا 75 درصــد تشــخیص داده 

شــده کــه احتمــال بــروز خطــر وجــود دارد.
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی

شــهرداری اصفهــان هــم درباره حــوادث چهارشنبه ســوری 
ــزل  ــراق و من ــان اش ــه خیاب ــر از حادث ــه غی ــت:   ب گف
توحیــد، حادثــه ای در حــوزه آتش نشــانی   خیابــان 

نداشته ایم.
بهــزار بزرگــزاد در ایــن بــاره افــزود: در حــوزه آتش نشــانی 
ــه  ــن رابط ــا دارد در ای ــته ایم و ج ــری داش ــوارد کمت م
ــوادث  ــمندی از ح ــا هوش ــه ب ــم ک ــکر کنی ــردم تش از م

ــد. ــگیری کردن ــوری پیش ــی چهارشنبه س احتمال
    تلخی حوادث امسال بیشتر بود

مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی هــم یکــی 
از مراکــزی اســت کــه در هــر حادثــه ای پیشــقدم 

امدادرســانی بــه مــردم اســت. 
ــای  ــوادث و فوریت ه ــز ح ــی مرک ــط عموم ــر رواب مدی
ــت: در  ــاره گف ــن ب ــان در ای ــهر اصفه ــکی کالن ش پزش
شــب چهارشــنبه آخــر ســال کدهــای اورژانســی اصفهان 
12 اعــزام را انجــام دادنــد کــه از ایــن بیــن 3 مصــدوم 

در محــل مــداوا و بقیــه بــه مراکــز درمانــی اعــزام 
شــدند کــه متأســفانه یــک مــورد فوتــی در بیمارســتان 

ــتیم. ــرا)س( داش الزه
عبــاس عابــدی ادامــه داد: 11 مــورد ســوختگی از نواحی 
چشــم، صــورت، دســت و پــا داشــتیم کــه تمامــی ایــن 

ســوختگی ها بــر اثــر ترقــه بــود.
میانگیــن ســنی حادثه دیــدگان  داشــت:  ابــراز  وی 
ــدگان  ــر از حادثه دی ــود و 9 نف ــال ب ــت س ــدود بیس ح
کل شــهر اصفهــان در مراکــز بیمارســتانی بیــن 10 تــا 20 

ــتند. ــال داش س
اورژانســی  وضعیــت  مقایســه  تشــریح  در  عابــدی 
اصفهــان بــا ســال گذشــته هــم گفــت: ســال گذشــته در 
ــزام داشــتیم  ــورد اع ــج م حــوادث چهارشنبه ســوری پن
ــد  ــم. امی ــه رو بودی ــی روب ــد باالی ــا رش ــال ب ــه امس ک
ــا کاهــش  ــا فرهنگ ســازی مناســب ب اســت بتوانیــم ب

ــم. ــخ نکنی ــوروز را تل ــار، شــیرینی ن ــن آم ای

گزارش کیمیای وطن از آنچه در چهارشنبه سوری گذشت

34 مصدوم و 1 فوتی، پیامد ترقه های چهارشنبه سوری در اصفهان
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:
یروِز َفاْغَتِسل َو الَبْس أنَظَف ِثیاِبَک.

َ
إذا کاَن َیوُم الّن

هرگاه نوروز فرارسید، غسل کن و پاکیزه ترین 
لباس هایت را بپوش.

وسائل الشیعه، ج 5، ص 2۸۸

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

۸   ْC

-1   ْC

7   ْC

11   ْC

1۸  ْC

15   ْC

22   ْC

25   ْC

حوادثخواندنی      

عقل از سر کسی مپران       
ــود  ــته ب ــی آراس ــارون مجلس ه
ــان  ــفه یون ــوفی از فالس و فیلس
حضــور  مجلــس  آن  در  نیــز 
از  تــن  دو  و  بهلــول  داشــت. 

یارانش وارد شدند. 
خردمنــد یونانــی در آن مجلــس 
ســخن می گفــت کــه نــاگاه 

ــت؟  ــما چیس ــید: کار ش ــان از او پرس ــول در آن می بهل
خردمنــد یونانــی می دانســت کــه بهلــول دیوانــه اســت و بــر 

آن بــود تــا دیوانگــی او را عیــان کنــد. 
گفــت: مــن فیلســوفم و کارم ایــن اســت کــه اگــر عقل از ســر 

کســی بپــرد، عقــل را بــه او بازگردانم.
 بهلــول گفــت: بــا ایــن ســخنان عقــل از ســر کســی مپــران 

کــه بعــد مجبــور شــوی بــازش گردانــی. 

سخن گفتن بهلول با مردگان
زاهــدی گفــت: روزی بــه گورســتان رفتــم و بهلــول را در آنجــا 

دیــدم؛ از او پرســیدم اینجــا چــه می کنــی؟
گفــت: بــا مردمانــی همنشــینی می کنــم کــه آزارم نمی دهنــد 
اگــر از عقبــی غافــل شــوم بــه مــن یــادآوری می کننــد و اگــر 

غایــب شــوم، غیبــت مــرا نمی کننــد.

برای دومین بار و با وجود جلب رضایت شاکی

حکم اعدام برای 3 جوان شیطان صفت 

در دادگاه  
ــی  ــام آدمربای ــه اته ــه ب ــیطان صفت ک ــرد ش ــه م س
ــده  ــوم ش ــدام محک ــه اع ــی ب ــه زن جوان ــاوز ب و تج
ــی  ــد، وقت ــه بودن ــت گرفت ــا از شــاکی رضای ــد، ام بودن
بــرای دومیــن بــار پــای میــز محاکمــه ایســتادند تصور 
نمی کردنــد بــاز هــم بــه اعــدام محکــوم خواهنــد شــد.

ــعبه  ــار در ش ــن ب ــرای دومی ــنبه ب ــکار سه ش ــه تبه س
ششــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران محاکمــه شــدند 
تــا ایــن بــار بــه پرونــده آن هــا از جنبــه عمومــی جــرم 

رســیدگی شــود.
زمســتان پارســال زن جوانــی بــا مراجعــه بــه پلیــس 
ــوان او را  ــرد ج ــرد 3 م ــالم ک ــکایتی اع ــلیم ش و تس
ــا  ــد؛ ام ــرده بودن ــودرو ک ــوار خ ــافر س ــوان مس ــه  عن ب
ــوده و ســه  ــد وی را رب ــا زور و تهدی در طــول مســیر ب
نفــری مــورد آزار و اذیــت وحشــیانه قــرار دادنــد. 
ــرنخ هایی  ــه س ــه ب ــا توج ــکایت و ب ــن ش ــس از ای پ
کــه قربانــی ماجــرا در اختیــار مأمــوران قــرار داده 
ــرای شناســایی  ــود، ردیابی هــای گســترده پلیســی ب  ب
و دســتگیری تبهــکاران آغــاز شــد تــا اینکــه ســرانجام 
آن هــا دســتگیر شــدند و تحــت بازجویــی قــرار گرفتند.

 هــر ســه شــیطان صفت، ســعید، فرامــرز و تقــی 
دربازجویی هــای فنــی بــه جرایمشــان اعتــراف کردنــد 
ــم  ــم قضــات شــعبه هفت ــا حک ــه ب ــس از محاکم و پ
ــا ســه  ــوم شــدند. ام ــدام محک ــه اع ــری ب دادگاه کیف
مــرد جــوان بــا جلــب رضایــت شــاکی توانســتند 
از مــرگ رهایــی یابنــد. آن هــا صبــح سه شــنبه از 
جنبــه عمومــی جــرم در شــعبه ششــم دادگاه کیفــری 
ــده دادســتان  ــن جلســه نماین ــه شــدند. در ای محاکم
ــد  ــتار اش ــات خواس ــت از قض ــریح کیفرخواس ــا تش ب
مجــازات بــرای هــر ســه متهــم شــد و گفــت: ایــن ســه 
نفــر بــا جــرم ارتکابــی باعــث اخــالل در نظــم عمومــی 
جامعــه و تشــویش اذهــان شــهروندان شــده اند؛ 

ــه اشــد مجــازات محکــوم شــوند. ــد ب ــس بای پ
بــا  دادگاه  قضــات  بیــان کیفرخواســت،  از  پــس   
توجــه بــه درخواســت دادســتانی، هــر ســه مــرد 
اعــدام  بــه  بــار  دومیــن  بــرای  را  شــیطان صفت 
ــکاران  ــه تبه ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. ای ــوم کردن محک
در  ســنگینی  مجــازات  چنیــن  نمی کردنــد  تصــور 

انتظارشــان باشــد. رکنــا

M.Izadi@eskimia.ir
م.ایزدیکیمیای وطن

ــی  ــم؛ در حال ــای آخــر ســال را ســپری می کنی روز ه
ــه و محــل  ــت خان ــی و نظاف ــا خانه تکان ــردم ب ــه م ک
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــاده شــدن ب ــال آم ــی در ح زندگ
ــا  ــدیم ت ــر آن ش ــتا ب ــن راس ــتند. در ای ــا هس  روزه
ــم.  ــان کنی ــوروز را بی ــد ن بعضــی از آداب و رســوم عی
 عیــد نــوروز چــون دیگــر اعیــاد اســالمی از آداب 
ــی آداب و  ــت و بعض ــوردار اس ــی برخ ــوم خاص و رس
ــن  ــردم ایران زمی ــان م ــوروز در می ــو در ن ــوم نیک رس
دیــده می شــود؛ در ادامــه بــه بعضــی از ایــن آداب و 

ــم:  ــاره می کنی ــوم اش رس
    نماز عید

یکــی از آداب عیــد نــوروز 
ــت. ــد اس ــاز عی ــدن نم خوان

ــوده  شــیخ طوســی)ره( فرم
ــر  ــر و عص ــاز ظه ــت: نم اس
روز نــوروز را کــه خوانــدی 
بــا  نمــاز  رکعــت  چهــار 
دو  رکعــت  )دو  ســالم  دو 
ــت  ــی رکع ــت( می خوان رکع
اول پــس از حمــد ده بــار ســوره »قــدر«، رکعــت دوم 
پــس از حمــد ده بــار ســوره »کافــرون«، رکعــت ســوم 
پــس از حمــد ده بــار ســوره »توحیــد«، رکعــت چهــارم 

پــس از حمــد ده بــار ســوره »نــاس« و »فلــق« 
ــان نمــاز ســجده شــکر  )معوذتیــن( بخــوان و در پای
ــان ۵۰  ــد گناه ــا خداون ــن ت ــه جــا آور و در آن دعاک ب

ســاله ات را ببخشــد.
    نظافت و لباس تمیز

یکــی دیگــر از آداب عیــد 
ــو  ــاس ن ــیدن لب ــوروز پوش ن
و تمیــز اســت. نظافــت و 
نیــز  و  بهداشــت  رعایــت 
و  تمیــز  لبــاس  پوشــیدن 
بــوی  و  از عطــر  اســتفاده 
خــوش در صــورت امــکان 
و  اخالقــی  وظایــف  از 

اســت.  نــوروز  اجتماعــی 
از امــام صــادق)ع( نقــل شــده کــه فرمودنــد: »و 
ــک.«  ــب طیب ــب باطی ــک و تطی ــف ثیاب ــس انظ الب
ــا بهتریــن عطــرت  »تمیزتریــن لباســت را بپــوش و ب

ــاز.« ــبو س ــود را خوش خ
    خرید لباس نو و سبز کردن گندم

ــر آداب  ــاس، از دیگ ــد لب ــدم و خری ــردن گن ــبز ک س
و رســوم عیــد اســت. چنــد روز مانــده بــه آغــاز 
ــد  ــرای خری ــواده ب ــراد خان ــوروز(، اف ــد )ن ســال جدی
ــد  ــگاه ها می رون ــازار و فروش ــه ب ــان ب ــاس عیدش لب
ــد.  ــن، می خرن ــای رنگی ــو و پارچه ه ــای ن و لباس ه

ــا  در واقــع افــراد خانــواده ب
ــر  ــو و تغیی ــاس ن ــد لب خری
نشــاط  زندگــی  ظواهــر 
خاصــی را بــه زندگــی خــود 

. می بخشــند
گنــدم،  کــردن  ســبز 
تیــزک،  تــره  عــدس 
عیــد  بــه  روز  پانــزده  ده 
مانــده در خانه هــا صــورت می گیــرد. بــرای ایــن 
جنــس  از  می کننــد کــه  اســتفاده  ظرفــی  از  کار 
ــدا  ــه ابت ــداری دان ــد مق ــد و بع ــا روی باش ــس ی م
می ریزنــد  زمان)عــج(  امــام  آقــا  ســالمتی  بــه 
 و بــه ترتیــب بعــد از آن نــام اعضــای خانــواده را

 می آورند. 
     خانه تکانی

یکــی از رســوم پســندیده 
ــد،  ــک عی ــای نی و ارزش ه
خانه تکانــی  و  نظافــت 
ــه  ــی دو هفت ــه یک اســت ک
ــی  ــد خانه تکان ــش از عی پی
انجــام  رفــت وروب  یــا 
ــه  ــاره اثاثی ــرد و دوب می گی
گردگیــری  و  جابه جــا  را 
ــال  ــیدن س ــش از رس ــردم پی ــع م ــد. در واق می کنن

ــرای  ــه را ب ــی در زندگــی خــود ایجــاد و خان ــو تحول ن
پذیرانــی از میهمانــان عیــد آمــاده می کننــد.

    تهیه سفره هفت سین
هفت ســین  ســفره  تهیــه 
ــوروز  ــد ن ــر آداب عی از دیگ
اســت. بزرگ تریــن نمــاد 
آییــن نــوروز »هفت ســین« 
ــوروز و  ــاب »ن اســت. در کت
در  هفت ســین«  فلســفه 
اســت:  آمــده  بــاره  ایــن 
برگزیــده  هفــت،  »عــدد 
ــن  ــاب ای ــوروزی انتخ ــفره ن ــت. در س ــدس اس و مق
ــان باســتان  عــدد بســیار جالــب توجــه اســت. ایرانی
ایــن عــدد را بــا هفــت امشاســپند یــا هفــت جاودانــه 
مقــدس در ارتبــاط می دانســتند. در نجــوم عــدد 
هفــت، خانــه آرزوهاســت و رســیدن بــه امیدهــا را در 

خانــه هفتــم نویــد می دهنــد. 
عالمــه مجلســی می فرمایــد: آســمان هفــت طبقــه و 
زمیــن هفــت طبقــه اســت و هفــت ملــک یــا فرشــته 
ــال،  ــل س ــع تحوی ــر موق ــتند و اگ ــرآن هس ــوکل ب م
ــین  ــرف س ــا ح ــه ب ــد را ک ــرآن مجی ــه از ق ــت آی هف
شــروع می شــود بخواننــد، آنــان را از آفــات زمینــی و 

ــد.«  ــوظ می دارن ــمانی محف آس
 هموطن، عیدتان مبارک باد!

آداب عید نوروز   

ـــمـــاره 395 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
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

S.Iravani@eskimia.ir
ص-ایروانی کیمیای وطن

ــک  ــن تبری ــتیم. ضم ــه)س( هس ــرت فاطم ــالروز والدت حض ــتانه س در آس
ــوی  ــت بان ــگاه و موقعی ــه جای ــاره ای ب ــالم اش ــزرگ اس ــوی ب ــن بان والدت ای
ــورد  ــدت م ــه ش ــالم ب ــر علیهاالس ــرای اطه ــت. زه ــم داش ــم خواهی دو عال
عالقــه رســول اکــرم صلــی هللا علیــه و آلــه بــود؛ بــه طــوری کــه آن حضــرت 
ــتودند و از او  ــود را می س ــر خ ــه دخت ــود یگان ــردار خ ــار و ک ــته در گفت پیوس
تجلیــل می کردنــد. او را ســیده زنــان عالــم و پــاره تــن و جگــر گوشــه 
خــدا  خشــنودی  موجــب  را  او  خشــنودی  و  می کردنــد  معرفــی  خــود 
می دانستند.رســول  خداونــد  ناخشــنودی  مایــه  را  او  ناخشــنودی اش  و 
داشــتند؛  محدودیــت  علیه الســالم  علــی  فضائــل  بیــان  در  خــدا)ص( 
ــن  ــد. از ای ــی می ش ــان سیاس ــی از خودخواه ــادت برخ ــب حس ــون موج چ
 رو، بــرای حفــظ وحــدت و اقتــدار جامعــه، از بیــان کمــاالت و مناقــب 
ــترده  ــد گس ــی و در ح ــع عموم ــالم در مجام ــی علیه الس ــاز عل ــگاه ممت و جای
ــکل  ــن مش ــالم ای ــر علیهاالس ــرای اطه ــاره زه ــا درب ــد؛ ام ــودداری می کردن خ
چنــدان مطــرح نبــود؛ یعنــی تجلیل آن حضــرت از دختــر بزرگوارش مشــکلی را 

بــه وجــود نمــی آورد، هرچنــد موجــب اعتــراض برخــی از همســرانش می شــد. 
از ایــن رو رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه از ر فرصتی اســتفاده و شــخصیت 
واالی حضــرت زهــرا علیهاالســالم را بــه اصحابــش معرفــی می کردند . بســیاری 
از فضائــل حضــرت زهــرا علیهاالســالم از زبــان افــرادی نقــل شــده کــه جــزء 
ــر نشــان می دهــد  ــن ام ــد. ای ــه نبوده ان ــه و آل ــی هللا علی ــر صل ــدان پیامب خان
کــه پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه عمــدا فضائــل حضــرت فاطمــه علیهاالســالم 
را بــرای یــاران شــرح می دادنــد تــا بــرکات وجــود آن بزرگــوار را معرفــی کــرده 
و شــان و منزلــت واالیــش را در جامعــه تثبیــت کننــد. ســعد بــن ابــی وقــاص 
ــة  ــد: »فاطم ــه فرمودن ــنیدم ک ــه ش ــه و آل ــی هللا علی ــر صل ــد: از پیامب می گوی
بضعــة منــی مــن ســرها فقــد ســرنی و مــن ســاءها فقــد ســاءنی فاطمــة اعــز 
البریــة علــی.« فاطمــه پــاره تــن مــن اســت؛ هــر کــس او را مســرور کنــد، مــرا 
ــه او بــدی کنــد، بــه مــن بــدی کــرده اســت.  خوشــحال کــرده و هــر کــس ب
فاطمــه عزیزتریــن خلــق نــزد مــن اســت.« ابوهریــره بــا آن همــه بی مهری اش 
 بــه اهــل بیــت علیهم الســالم می  گویــد: رســول خــدا صلــی هللا علیــه 

و آلــه فرمودنــد: »اول شــخص تدخــل الجنــة فاطمــة.« اولیــن کســی کــه وارد 
بهشــت می شــود، فاطمــه اســت.« رفتــار پیامبــر صلــی هللا علیــه و آله بــا فاطمه 
علیهاالســالم نیــز موجــب افزایــش قــدر و منزلــت اجتماعــی آن بانــوی بزرگــوار 
می شــد. رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه وقتــی از مســافرت بازمی گشــتند، 
ــالم وارد  ــه علیهاالس ــرت فاطم ــر حض ــان، ب ــه خودش ــه خان ــش از ورود ب پی
نــزد آن حضــرت می ماندنــد. گاه اصحــاب  زیــادی  می شــدند و مــدت 
همچنــان پشــت درب خانــه فاطمــه علیها الســالم می ماندنــد تــا پیامبــر صلــی 
هللا علیــه و آلــه از خانــه خــارج شــوند. همچنیــن پیامبــر دســت های فاطمــه را 
می بوســیدند.تعریف های مکــرر رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه از فاطمــه 
ــا  ــه طــوری کــه تقریب ــه گــوش همــه اصحــاب رســید؛ ب زهــرا علیهاالســالم ب
ــرت  ــتند حض ــالمی می دانس ــه اس ــر جامع ــل نظ ــدار و اه ــاب نام ــه اصح هم
فاطمــه علیهاالســالم از محبوب تریــن افــراد نــزد پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه 
اســت. افــرادی مثــل ابــو ســعید، خــدری بریــدة  و حتــی عایشــه در تاریــخ 
بــه ایــن حقیقــت گواهــی داده انــد. از ایــن رو اصحــاب پیامبــر احتــرام ویــژه ای 

ــر  ــدی پیامب ــه عــالوه، نفــس افتخــار فرزن ــد. ب ــل بودن ــرای آن حضــرت قائ ب
خــود موجــب محبوبیــت و منزلــت اجتماعــی حضــرت زهــرا علیهاالســالم بــود؛ 
ــادگار  ــا ی ــوان تنه ــه عن ــوار ب ــته های آن بزرگ ــا و خواس ــع، دیدگاه ه ــذا مواض ل
ــته ها  ــده خواس ــه، تداعی کنن ــه و آل ــی هللا علی ــدا صل ــول خ ــده از رس  باقی مان
و دیدگاه هــای پیامبــر اکــرم صلــی هللا علیــه و آلــه اســت. عــالوه بــر این هــا، 
حساســیت هایی کــه قریــش نســبت بــه علــی علیه الســالم داشــتند، نســبت 
بــه حضــرت فاطمــه علیهاالســالم نداشــتند؛ لــذا شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه 
ــه  ــدازه حضــرت فاطم ــه ان ــچ کــس ب ــت علیهم الســالم هی ــان اهــل بی در می
علیهاالســالم در مبــارزه بــا انحرافــات پدیــد آمــده پــس از رحلــت رســول خــدا 
صلــی هللا علیــه و آلــه موفقیــت نداشــت. از ایــن رو آن مبــارز خســتگی ناپذیر 
ــه  ــا کل جامع ــا و اساس ــا خلف ــارزه ب ــدان مب ــه وارد می ــر مترقب ــور غی ــه ط ب
اســالمی مدینــه شــد و ظــرف هفتــاد و پنــج یــا نــود و پنــج روز چنــان حماســه 
ــار  ــه اظه ــان را ب ــرد و آن ــگ ک ــان  حکومــت تن ــر غاصب ــه عرصــه را ب ــد ک آفری
ــه در  ــاب را ک ــالم ن ــیر اس ــر مس ــت؛ از آن مهم ت ــی واداش ــت و عذرخواه ندام
ــا  ــن علیه الســالم و زیاده طلبی ه ــر المؤمنی ــر امی ــی ب ــان ســکوت تحمیل جری
و فرصت طلبی هــای ســران اصحــاب، تیــره و تــار شــده بــود، روشــن ســاخت.

موقعیت اجتماعی حضرت فاطمه علیهاالسالم     

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده سرمایه گذار

تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد )به روش بیع متقابل(

)مزایده شماره 96-1-2(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه 
تمام تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی )مصوب 1394/۰7/۰4( و بند الف ماده 142 قانون برنامه 
پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی آن به شماره 48۰۰7/169/67 مورخه 91/2/3، »پروژه احداث تاسیسات فاضالب شهرهای 
گلپایگان و گوگد )به روش بیع متقابل(« را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص 

برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

- موضوع پروژه: احداث تاسیسات فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد
- شامل سرمایه گذاری در:

*احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
*احداث تصفیه خانه فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 3سال شمسی

- دوره بهره برداری تجاری: بر اساس مدل مالی 
- محل اجرا: استان اصفهان - شهرهای گلپایگان و گوگد

- مبلغ تضمین بر اساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد.
ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد 
نیاز را به عهده خواهد داشت.

- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری 
در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.

مورخ  شنبه  روز   1۵:3۰ ساعت  تا  شده  تکمیل  ارزیابی  اسناد  تحویل  مهلت  درخواستی:  مدارک  تحویل  زمان  و  محل   -
96/۰1/19 و محل تحویل دبیرخانه می باشد.

- تاریخ بازگشایی: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 96/۰1/2۰
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن:  3668۰۰3۰-6 - ۰31
داخلی 338-33۵

M.Tabibi@eskimia.ir
مرضیه طبیبیکیمیای وطن

ــت  ــد و در حقیق ــم دارن ــا ه ــی ب ــاط خون ــاوندان، ارتب خویش
شــاخ و برگ هــای یــک درخــت هســتند. هــر درختــی بــرای 
حفــظ حیــات خــود بــه همــکاری همــه اجــزا بــا یکدیگــر نیاز 
دارد. حفــظ رابطــه خویشــاوندی نیــز بــا همــکاری و همیــاری 
بســتگان امکان پذیــر اســت. ســنت حســنه صله رحــم از 
ــب  ــت و موج ــالم اس ــن اس ــن مبی ــای دی ــن برنامه ه نیکوتری

ــود.  ــاوندی می ش ــت خویش ــی درخ پایای
ــده  ــد ش ــر آن تأکی ــم ب ــیاری ه ــای بس ــا و روایت ه در آیه ه
ــت  ــد: وصی ــرم)ص( می فرماین ــر اک ــه پیامب ــت؛ از جمل اس
را  ایشــان  غایبــان  و  را  خــود  امــت  حاضــران   می کنــم 
ــتند  ــادران هس ــم م ــدران و رح ــب پ ــه در صل ــانی را ک و کس
کــه تــا روز قیامــت صلــه رحــم بــه جــا بیاورنــد؛ اگرچــه بیــن 

آن هــا بــه انــدازه راه یــک ســاله باشــد.
ــه  ــت؛ بلک ــوام نیس ــدار اق ــط دی ــم، فق ــه رح ــور از صل منظ
ــن اســت  ــردارد. مهم ترینــش ای ــوم گســترده تری را در ب مفه
کــه در حــد تــوان و امــکان، بــه یــاری رســاندن و رفــع نیــاز 
ــده  ــا عقی ــی از آن ه ــه برخ ــم؛ اگرچ ــود بپردازی ــتگان خ  بس
ــه  ــا نداشــته باشــند و نکت ــا م و مشــرب فکــری یکســانی ب
ــظ  ــواره حف ــد هم ــه و پیون ــن رابط ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای مه

شــود.
    فواید و آثار صله رحم

بســیاری از آموزه هــای دینــی، افــزون بــر نفــع اخــروی 
منفعــت دنیــوی نیــز بــرای مــا بــه همــراه دارد و بــه زندگــی 
ــه رحــم  ــه صل ــم ســر و ســامان می بخشــد ک ــا ه ــادی م م
ــاره  ــرم)ص( درب ــی اک ــی از نب ــت. در روایت ــی از آن هاس یک
ــن  ــم، چنی ــه رح ــوی صل ــار دنی ــی از آث ــر یک ــش عم افزای
ــد  ــاد کن ــر را زی ــه عم ــزی را ک ــم چی ــت: نمی دان ــده اس  آم
مگــر صلــه رحــم. حتــی این گونــه هــم می شــود کــه از عمــر 
ــه رحــم ــا صل ــا ب ــده باشــد ام ــی مان  کســی ســه ســال باق

ــه عکــس از  ــد و ب ــر عمــر او می افزای ــد ســی ســال ب خداون
عمــر کســی ســی و ســه ســال باقــی مانــده باشــد و بــا قطــع  

صلــه رحــم، خداونــد ســی ســال از عمــر او می کاهــد.
 روزی امــام صــادق)ع( بــه شــخصی بــه نــام مّیســر فرمــود: 
ــی انجــام  ــاد شــده اســت؛ چــه عمل ــو زی ای مّیســر عمــر ت
می دهــی؟ عــرض کــرد: مــن در بــازار بــرای کســی کار 
می کــردم و پنــج درهــم مــزد می گرفتــم و بــه خالــه ام 

ــی دادم.  م
آنــگاه امــام فرمــود: بــه خــدا ســوگند، دو بــار مرگــت نزدیــک 
شــد؛ ولــی بــرای ایــن صلــه رحــم و دلجویــی از خالــه ات بــه 

تأخیــر افتــاد.

نوروز و دیدار با خویشان  

شرکت  آب و فاضالب استان 
اصفهان )سهامی خاص(


