
اصفهانشهرایمنجهانمیشود

دستنیازغضنفریحیرتهمگان
رابرانگیخت

در انتظار خورشید

به دنبال تالش های اصفهان برای کاهش خطر پذیری
500 هزار تومان ، هزینه ترک 

اعتیاد یک معتاد به شیشه 3
آقای گل ۲ دوره لیگ 

کرواسی در راه سپاهان 105
لطفاً سمفونی مرگ 

12کارون را بنوازید

اروپایی ها مسئولیت اقدامات 
خود را بپذیرند

و او می آید...

 وزی��ر ام��ور خارج��ه در رابط��ه با ط��رح نماین��دگان ب��رای بس��تن تنگ��ه هرمز 
به خاطر تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت و انرژی ایران، بیان داش��ت: اقدام اخیر 
اروپا و آمریکا در اعمال تحریم های جدید، موضوعی است که تهدیدکننده امنیت و 
بر هم زننده بازار انرژی به حس��اب می آید و ما قباًل تأکید کرده ایم امنیت عرضه، از 

امنیت بازار تفکیک ناپذیر است.

 ب��از ه��م از کوچ��ه ه��ا و محل��ه ه��ا ک��ه م��ی گذری��م، هیاهوس��ت.چراغا ن��ی  و پخ��ش ک��ردن ش��ربت، ب��ازارش داغ اس��ت.

دیگ های بزرگ در خیابان چیده شده ، در انتظار برای پختن آش. همه این  هیاهوها سالی یک بار می آید و می رود . پیر وجوان گرد هم می آیند.
آدم از خودش می پرسد این همه اشتیاق برای چیست؟

برنامه جهانی ش��هر های ایمن باید در کلیه کشورها اجرا شود. شهر هایی که با 
 هدف کاهش خطر پذیری در حال تالش هستند، از ش��هر های ایمن به شمار 

می روند که کاهش تصادفات، مصرف بهینه انرژی، سرانه فضای سبز ...

 بانوان زیر بار این همه
 فشار تاب نمی آورند 

با نزدیک ش��دن به آغاز لیگ برتر بانوان در رشته 
های مختلف، همچون ادوار گذشته این نگرانی نیز 
به وجود آمده که باشگاه هایی که فصل پیش چتر 
حمایت خود را بر روی یک تیم ورزش��ی گسترده 
بودند، آیا ب��از هم تمایلی به ادام��ه فعالیت در این 
ح��وزه دارند یا  نفس ک��م آورده و قص��د ادامه راه 

را ندارند؟

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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عزم جدی نیروی انتظامی برای
 پیگیری طرح امنیت اخالقی2

گردش تنهایی در چند گالری 
در شهر چه خبر است؟9

گ�روه اقتصاد : خبر تحری��م نفت ایران توس��ط اتحادیه اروپا 
س��رفصل صحبت های مهدی غضنفری وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت بود که در اتاق بازرگانی در میان صنعتگران و مس��ئوالن 
صنعت اس��تان اصفهان، به تحلیل آن پرداخ��ت. وزیر برخالف 
همیش��ه، این بار خیلی از عملک��رد دولت دفاع نک��رد و با خبر 
تأمین منابع مالی مورد نیاز این وزارتخانه عظیم از راه فروش و یا 
واگذاری منابع و اموال خود، ش��وک ناشی از فشارهای اقتصادی 
را به مدعوین وارد کرد تا بر خالف انتظارش��ان، منتظر خبرهای 

خوش نباشند.
وی تصریح کرد:50 هزار میلیارد تومان سرمایه در صنعت و معدن 
الزم بود که20 میلیارد تومان آن را سرمایه ثابت تشکیل می داد 
و مابقی سرمایه در گردش محسوب می ش��د، به همین علت از 

مجموع منابع مورد نیاز در سال گذشته، ۱0 هزار میلیارد تومان 
آن از طریق تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی، پنج هزار میلیارد 
تومان از س��پرده بانکی بانک مرکزی، هفت هزار میلیارد تومان 
از فروش اموال وزارتخانه و ۱۳ هزار میلیارد تومان از تس��هیالت 

توسط بانک ها تأمین شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به کس��ر ۱5 هزار میلیارد 
تومانی بودجه در این حوزه اش��اره کرد و متذکر شد: با توجه به 
تأمین نیازهای خود از راه فروش و تسهیالت، با کسری ۱5 هزار 
میلیارد تومانی مواجه شدیم که این کسری بودجه با توجه به این 
که دیگر نمی ت��وان روی درآمد نفتی فکری ک��رد، باید از طریق 

منبعی دیگر تأمین شود.
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يا مهدی، ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق
ميالد تو قصيده بی انتهاييست كه تنها خدا بيت آخرش را می داند

بيا و حسن ختام زمان باش...
میالد نورمبارک

روابط عمومی شهرداری اصفهان

عصر انتظار، والدتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس
چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میالد توست، مهدی زهرا

خجسته باد میالد مولود نجات
 مدیریت روابط عمومی 

موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان



چهره روزیادداشت

اروپایی ها مسئولیت اقدامات 
خود را بپذیرند

 وزیر امور خارجه در رابطه با طرح نمایندگان برای بستن تنگه هرمز 
به خاطر تحریم های اتحادی��ه اروپا علیه نفت و ان��رژی ایران، بیان 
داش��ت: اقدام اخیر اروپ��ا و آمری��کا در اعمال تحریم ه��ای جدید، 
موضوعی اس��ت که تهدیدکننده امنیت و بر هم زنن��ده بازار انرژی 
به حس��اب می آید و ما قباًل تأکید کرده ایم امنیت عرضه از امنیت 
 بازار تفکیک ناپذیر اس��ت. وی با بیان این که اق��دام اروپا در تحریم 
 نفت ای��ران تحریک کنن��ده و تهدیدکننده امنیت انرژی به ش��مار 
می رود، گفت: آنها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند. سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سؤالی در رابطه با اجالس ژنو و 
توافق شرکت کنندگان در آن برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه، 
بیان کرد: این اجالس پیشنهاد روس ها برای کمک به حل مسالمت 
آمیز بحران سوریه و تقویت کننده طرح کوفی عنان بود؛ البته اصراری 
از طرف آمریکا وجود داشت که چه کش��ورهایی باید در آن شرکت 
کنند و چه کشورهایی نباشند. وی تأکید کرد: این اصرارها باعث شد 
که اجالس ناکارآمد ش��ود و مالحظه کردید اختالفات اساسی بین 
کش��ورها وجود دارد. در هر صورت هر راه حلی ک��ه جدا از وضعیت 
داخلی سوریه و از بیرون تحمیل شود، موفقیت آمیز نخواهد بود. وی 
در پاسخ به سؤالی در رابطه با باغ قلهک گفت: این یک مسأله جدید 
نیست. مسئوالن و متخصصان پیگیر هستند و اسناد مورد نظر باید 

اساس کار قرار گیرد.

محور صحب��ت های اکث��ر نماین��دگان مجلس تأکی��د بر لزوم 
جدیت بیش��تر دس��تگاه های مربوط در مس��أله ارتقای امنیت 
اجتماع��ی بود. ب��رای نمون��ه، مرتض��ی آقا  تهرانی که ریاس��ت 
کمیس��یون فرهنگی مجل��س را برعهده دارد، موض��وع امنیت 
اخالق��ی و اجتماع��ی را نوع��ی میثاق مل��ی و دینی برش��مرد. 
س��الک، نماینده مردم اصفهان در مجلس نی��ز گفت که نیروی 
 انتظامی باید ب��ا انتخاب بهتری��ن نیروها، آموزش ه��ای الزم را 
براساس مسائل روانشناسی،  جامعه شناسی و بر اساس آموزه های 
دینی به نیروهای خود بدهد تا نیروهای انتظامی بهترین ها برای 

مردم باشند؛ چون برخی برخوردها موجب نگرانی است. 
صحبت های نماین��دگان که خاتم��ه یافت، نوبت ب��ه فرمانده 
نیروی انتظامی رسید تا برای ایراد س��خنان خود پشت تریبون 
مجلس برود. س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران طی س��خنانی درباره سابقه 
 مس��أله امنیت اخالقی- اجتماع��ی، اظهار داش��ت: در دهه 70 

به علت عدم توجه دولت و مجلس به نیروی انتظامی و مس��ائل 
امنیتی، ش��اهد افزایش جرایم و ناهنجاری ها در کش��ور بودیم. 
در دهه 80 نی��روی انتظامی مش��غول تقویت، اص��الح روش و 
جبران عقب ماندگ��ی های دوران گذش��ته بود که مش��کالت 
 اقتص��ادی و سیاس��ی موجب ش��د که مس��ائل امنیت��ی مورد 
بی مهری قرار گیرد و ناامنی افزوده شده و احساس ارتقای امنیت 
کاهش یابد. فرمانده نیروی انتظام��ی در دفاع از طرح برخورد با 
بدحجابی با اعالم این که تنها ۵ درصد از دس��تگیری های طرح 
امنیت اخالقی تکراری هستند، گفت: بیش از ۹۵ درصد افرادی 
 که به مقر پلیس هدایت می شوند، دیگر از سوی پلیس دستگیر 
نمی ش��وند که این موضوع نش��ان دهنده کارآمدی اجرای این 
 طرح اس��ت. به گفت��ه احمدی مق��دم، نیروی انتظام��ی قانون، 
به ویژه قانون مجازات اسالمی را مبنای کار خود قرار داده است؛ 
ضمن این که پرهیز از اجرای موسمی و تمرکز بر مناطق مستعد 
 جرم و اس��تفاده از ظرفیت دس��تگاه های فرهنگ��ی به منظور 

 ج��رم زدای��ی، از دیگ��ر اقدام��ات پلی��س در این حوزه اس��ت. 
احمدی مقدم با اشاره به این که تنها تعداد کمی از شهروندان به 
رفتار مأموران در طرح امنیت اخالقی انتقاد دارند، اظهار داشت: 
امروز مقاومت ها در برابر اجرای طرح ارتقای امنیت اخالقی بسیار 
محدود شده و همواره شاهد افزایش رضایت عمومی با اجرای این 
طرح هستیم. البته برخی ها به رفتار مأموران انتقاد دارند که آنها 
 را نیز مد نظ��ر قرار می دهیم. به گفته فرمان��ده نیروی انتظامی، 
بر اساس رصدهای انجام شده ظواهر بدحجابی در جامعه کاهش 
یافت��ه و وضعیت عفاف و حجاب کمی بهتر ش��ده اس��ت. وی از 
کاهش۳0 درصدی کشف مشروبات الکلی در کشور نیز خبر داد 
و تصریح کرد: کنترل باندهای فساد و مشروبات الکلی در دستور 
کار قرار دارد. در سال 8۴ پلیس پنج میلیون بطر مشروبات الکلی 

را کشف کرد، در حالی که این 
 آمار در سال گذشته با کاهش 
۳0 درصدی، به ۳/۵ میلیون 
بطر رس��ید. امروز پشت پرده 
فساد تحت کنترل قرار گرفته 

و محدود شده است. 
 احم��دی مق��دم در پای��ان
 ب��ا انتق��اد از برخ��ی اف��راد

که می گوین��د تنها در عرصه 
عف��اف و حج��اب بای��د کار 
فرهنگی کرد، گف��ت: باید با 
علت و معلول هم زمان برخورد 
شود، به همین دلیل برخورد با 
بدحجابی و هنجارش��کنی در 
جامعه، جزو اولویت هاس��ت، 
اگ��ر چه برخ��ی دس��تگاه ها 

اهتم��ام الزم را ندارند و در ای��ن راه کم کاری م��ی کنند. بعد از 
اظهارات سردار احمدی مقدم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود 
که برای گزارش و توضیح به وکالی ملت پش��ت تریبون مجلس 
 رفت. سید محمد حسینی با اشاره به اولویت های این وزارتخانه 
برای بحث فرهنگ عمومی گفت: یکی از اولویت های بسیار مهم ما 
در خصوص توجه به فرهنگ عمومی، بحث عفاف و حجاب است؛ 
چرا که ام��روز تخریب عفاف و حجاب یک��ی از اهداف مهم غرب 
اس��ت. وی افزود: در بحث عفاف و حجاب ما از تمام تشکل هایی 
که در این خصوص برای حمایت از این فرهنگ تالش می کنند، 

حمایت می کنیم.

امنیت اجتماعی، موضوع بحث مجلس شورای اسالمی

عزم جدی نیروی انتظامی برای پیگیری طرح امنیت اخالقی

جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلالمی محل بحث های داغ نمایندگان در مورد موضوع  مجید 
امنیت اخالقی-اجتماعی بود. در این جلسه که وزیر ارشاد و فرمانده نیروی انتظامی نیز در آن کافی

حضور داشلتند، ابتدا چندین نفر از نماینلدگان در مورد بحث امنیلت اجتماعی به صحبت 
پرداختند و پس از آن، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر ارشاد دیدگاه های خود را مطرح کردند.

وزیر کشور تغییر می کند؟
 ملت م��ا نوش��ت: ع��الوه ب��ر تغییرات��ی ک��ه در برخی 
اس��تانداری های کش��ور صورت گرفته، تغییراتی دیگر از 
جمله در استان قم نیز با واکنش برخی از نهادهای اجتماعی 
روبه رو شده اس��ت. اخبار رسیده حاکی است که به زودی 
هشت استاندار دیگر نیز در سطح کشور تغییر خواهند کرد.

در همین حال، اما شایعه ای که این روزها در برخی محافل 
سیاسی و رس��انه ای به گوش می رسد نش��ان از تغییرات 
در رأس این وزارتخانه دارد ک��ه در همین باره از صالحی، 
استاندار خراس��ان رضوی به عنوان گزینه جایگزین برای 

مصطفی محمدنجار نام برده می شود.

تصویب اعتبار نامه توکلی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعتبارنامه احمد توکلی، 
نماینده مردم ته��ران را به تصوی��ب رس��اندند. در جریان 
 بررس��ی اعتبارنامه این نماینده تهران مهدی موسوی نژاد،

نماین��ده دشتس��تان و عل��ی ایرانپ��ور، نماین��ده مبارکه 
به عنوان معترض و محم��د دهقان، حس��ین نجابت، علی 
الریجانی و احم��د توکلی در دف��اع از این نماین��ده تهران 
 س��خن گفتند؛ البته در این بین علی ایرانپور و سیدفتح اهلل

 حس��ینی اعت��راض خ��ود را از اعتبارنام��ه احم��د توکلی 
پس گرفتند.

 روایت سلیمی نمین 
از تخلفات جاسبی

رییس دفتر مطالعات و تدوین تاری��خ معاصر ایران با بیان 
این که دانشگاه آزاد واحد آکس��فورد تنها یکی از تخلفات 
بسیار گسترده جاسبی است، تأکید کرد: جاسبی با ایجاد 
نمایندگی های ص��وری در کش��ورهای مختلف، پول های 
هنگفتی را تحت پوش��ش هزینه ه��ای آن نمایندگی ها از 
کشور خارج کرد و همان طور که معاونت جدید مالی و اداری 
دانشگاه آزاد بیان کرده، شعبه دانشگاه آزاد آکسفورد وجود 
خارجی ندارد. س��لیمی نمین افزود: رییس دفتر مطالعات 
و تدوین تاریخ معاصر ایران به ش��عبه ای از دانشگاه آزاد در 
آفریقا اشاره کرد و گفت: ریاست این شعبه به صراحت اعالم 
کرد که شعبه ای که در آفریقا ایجاد ش��ده، پوششی برای 
برخی مقاصد دیگر بوده است. این اس��تاد دانشگاه با بیان 
این که مدارک مستندی در اختیار دارم که نشان می دهد 
پول هایی که متعلق به ملت ایران است بعد از خروج از کشور 
در جایی سرمایه گذاری شده، اظهار داشت: اگر دستگاه قضا 
این اراده را برای پیگیری تخلفات جاسبی پیدا کند، قطعاً 

می تواند به نتایجی خوبی دست یابد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

قدرت ایران در حال افزایش 
است

علی اکبر والیتی

مش��خصا موضع آمریکایی ها که به مقررات بین المللی پایبند نیستند، 
 بسیار مغرضانه بوده است. هر کشوری که به قرارداد ان پی تی پیوست، 
 می توان��د در چارچوب مقررات آژانس اس��تفاده صلح آمی��ز از امکانات 
هسته ای داش��ته باش��د. ایران نیز همین کار را انجام داده و برای اثبات 
مدعای خود، سال هاس��ت که درهای کانون مراکز غنی سازی و فرآیند 

هسته ای صلح آمیز را به روی بازرسان باز کرده است. 
آنه��ا دوربی��ن های��ی را کار 
گذاش��ته و از تمامی جزئیات 
 مطل��ع هس��تند، ام��ا ه��ر بار 
بهانه ای م��ی آورن��د و این را 
مستمس��ک مقاصد نامشروع 
خود قرار می دهند. نتیجه این 
مقاصد، این است که جمهوری 
اسالمی ایران در حال افزایش 

قدرت است. 
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ابقای رحمانی فضلی در دیوان محاسبات 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه علنی  روز گذشته مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد 
کمیس��یون برنامه و بودجه برای ابقای عبدالرضا رحمانی فضلی در ریاس��ت دیوان محاس��بات کشور 

موافقت کردند.

بیش از ۹۵ درصد 
افرادی که به مقر 

 پلیس هدایت 
می شوند، دیگر 

از سوی پلیس 
 دستگیر 

نمی شوند که این 
موضوع نشان دهنده 
کارآمدی اجرای این 

طرح است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد در محل های
زیر داروخانه تأس��یس نماین��د. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط درخواس��ت 

 می ش��ود جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه س��ایت معاونت غ��ذا و دارو ب��ه آدرس
 www.fdo.mui.ac.ir مراجعه نمایند.

1. محله اشترجان شهر ایمان شهر
2. رضوان شهر نجف آباد

3. روستای گورت

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست 
مناقصه یک مرحله ای شماره 43/91/8

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نا مه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی 
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

c.t.c 1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات نگهداری و نگهبانی ایستگاه های تحت فرمان
2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در ایستگاه های محدوده اداره کل راه آهن اصفهان

2-1 مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساس��نامه با موضوع فراخوان فوق و داشتن گوهی صالحیت از اداره کل کار و 
امور اجتماعی الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا س��اعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 91/04/19 با 
در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا س��اعت 12 روز دوشنبه مورخ 91/05/02 به نشانی: دبیرخانه 
امور اداری

5- هزینه اسناد:مبلغ )100/000( ریال بحساب سیبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام 
اداره کل راه آهن اصفهان

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه 
اداره کل راه آهن اصفهاندعوت بعمل خواهد آمد.

نوبت دوم

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مزایده عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 
2/13135 مورخ 90/10/8 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، اموال مازاد 

بر نیاز و خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
الف: زمان ثبت نام

متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 91/4/17 از ساعت 8 صبح الی 
14 به نش��انی اصفهان خیابان هزارجریب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اصفهان- امور پیمان ها مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت مدارک اقدام نمایند.
ب: زمان بازدید

از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول لغایت روز چهارشنبه 91/4/28 به جز روزهای تعطیل از 
ساعت 8/30 الی 13 در محل اعالم شده در اسناد مزایده بازدید نمایند.

ج: شرایط مزایده
1- متقاضیان بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را به تفکیک اقالم درخواستی 
به حساب مهر 2164210207007 نزد بانک کشاورزی بنام تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری واریز و اصل فیش مربوطه را به ش��رح مندرج در اسناد 
مزایده از تاریخ 91/4/18 لغای��ت پایان وقت اداری روز چهارش��نبه 91/4/28 تحویل 

دبیرخانه این اداره کل نمایید.
2- زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی رأس س��اعت 8/30 صبح روز پنج شنبه مورخ 
91/4/29 در محل سالن جلس��ات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

می باشد.
3- در صورت برنده شدن متقاضی و انصراف وی سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

4- انجام کلیه مراحل اداری انتقال و شماره گذاری )حسب مورد( و هزینه های مربوطه 
بعهده متقاضی می باشد.

5- ش��رکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد و در صورت تس��اوی قیمت 
پیشنهادی، حق تقدم با کارمندان دولت می باشد.

6- کلیه هزینه آگهی و کارشناسی و هزینه های بعد از فروش به عهده برندگان مزایده 
می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
م الف/ 6267

نوبت دوم

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
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رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی
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 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد در محل های
زیر داروخانه تأس��یس نماین��د. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط درخواس��ت 
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c.t.c 1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات نگهداری و نگهبانی ایستگاه های تحت فرمان
2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در ایستگاه های محدوده اداره کل راه آهن اصفهان

2-1 مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساس��نامه با موضوع فراخوان فوق و داشتن گوهی صالحیت از اداره کل کار و 
امور اجتماعی الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا س��اعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 91/04/19 با 
در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
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پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه 
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رزمایش موشکی سپاه و آزمایش انواع موشک های کوتاه برد، میان برد و برد بلند بازتاب نوبت دوم
زیادی در رسانه های جهان داشت.

 آغاز رزمایش موشکی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و شلیک ده ها فروند موشک در 
رسانه های جهان بازتاب گسترده ای داشت.

 روزنامه وال اس��تریت در گزارش خود اعالم کرد که رزمایش موشکی ایران در مرکز و 
شمال سمنان در عملیات پیامبر اعظم 7 انجام گرفت و سپاه قصد دارد هدف هایی در 
اسرائیل را نابود کند. پایگاه خبری 2۴ نیوز هم در خبری نوشت که ایران روز سه شنبه 

موشک بالستیکی را شلیک کرد که توانایی هدف قرار دادن اسرائیل را دارد.

 ایران با این رزمایش نش��ان داد که می تواند در صورت آغاز حمله نظامی، آن را تالفی 
کند. براساس گزارش 2۴ نیوز، موشک ش��هاب۳ بردی معادل دو هزار کیلومتر دارد و 
می تواند اسرائیل را که در هزار کیلومتری اش قرار گرفته است، هدف قرار دهد. ایران 
هم تهدیدات غرب را با رزمایش های موشک بالستیک جواب داده است. پایگاه خبری 
االهرام مصر هم در گزارشی تصریح کرد: دو موشک کوتاه برد شهاب یک و دو که ۳00 

تا ۵00 کیلومتر مسافت را طی می کنند، در این رزمایش آزمایش شد.
در این رزمایش موشک هایی تا برد دو هزار کیلومتر مورد آزمایش قرار گرفت و در روز 

آخر، عملیات بمب افکن های بدون سرنشین آزمایش خواهند شد.

بازتاب گسترده آزمایش موشکی  ایران در جهان 
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یک هفته فرصت برای معرفی 
فرهنگ ایران در لبنان

 جمالی نژاد، معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: نخستین هفته فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با 
محوریت شهرداری اصفهان و همکاری استانداری و سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی و با حضور وزرای فرهنگ ایران و لبنان در قصر 
یونسکو بیروت آغاز به کار کرد. این برنامه فرهنگی از۱2 تا ۱۶ تیرماه 

برگزار می شود.

 قبل از چراغانی نیمه شعبان 
مجوز  بگیرید 

محسن معتمدی، مدیر روابط عمومی اداره توزیع برق اصفهان گفت: 
هماهنگی با اداره های هشت گانه توزیع برق شهرستان برای چراغانی 
کردن اماکن و محله های شهر در جشن نیمه شعبان ضروری است. 
به گفته وی، برای ایجاد امنیت در ش��بکه توزیع برق و پیشگیری از 
حوادث ناشی از برق گرفتگی و آتش سوزی، مردم اصفهان می توانند 
با هماهنگی با ادارات هشت گانه توزیع برق شهرستان، کنتور موقت 

برای برگزاری جشن نیمه شعبان تقاضا کنند.

 نجف آبادی ها نان تافتون را 
۱۵۰تومان بخرند

علی صادقی، دبیر کار گ��روه آرد و نان نجف آب��اد گفت: در آخرین 
جلس��ه این کارگروه در فرمانداری، مقرر ش��د ک��ه نانوایی های این 
شهرستان نان تافتون را با وزن چانه 2۰۰ گرم به قیمت۱۵۰ تومان 
عرضه کنند. وی با اش��اره به عرضه نان تافت��ون ۱۵۰تومانی، اظهار 
داش��ت: در پی افزایش قیمت نان در هفته ه��ای اخیر، این کارگروه 
هماهنگ با سایر نقاط استان قیمت این نوع نان را ۱۶۰ تومان ابالغ 
 کرد که این قیمت غیر رند در بیش��تر موارد موجب افزایش نس��بی 

درآمد نانوایان از محل باقی مانده پول پرداختی مشتریان شده بود.

طرح چرخش مصنوعی آب 
در زاینده رود منتفی شد

مصطفی بهبهانی، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمی 
 ش��هر اصفهان اعالم کرد: با توجه به خشکس��الی س��ال های اخیر 
زاینده رود و به منظور جلوگیری از نشس��ت پل های تاریخی، طرح 
چرخش مصنوعی آب در زاینده رود پس از بررس��ی در کمیسیون 
عمران وشهرسازی و معماری شورای اس��المی شهر اصفهان مورد 
تأیید قرار نگرفت و لغو ش��د. وی با اش��اره به این ک��ه قبیله گرایی 
مدیریت منابع آب را تحت فشار قرار داده است، اظهار داشت: اگر این 
روند ادامه یابد، در آینده با مشکالت جدی تری روبه رو خواهیم شد، 
به طوری که حتی اگر دوران خشکس��الی هم به پایان برسد، کمبود 

آب تشدید می شود.

وعده پرداخت بیشتر هزینه های درمانی توسط دولت ۵۰۰ هزار تومان، هزینه ترک اعتیاد یک معتاد به شیشه

 فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: ت��رک اعتیاد 
یک معتاد به شیشه ۵۰۰ هزارتومان هزینه دارد.

 سردار حسن کرمی با اش��اره به این که 23 دستگاه اجرایی 
عض��و کمیته فعال ش��ورای  مب��ارزه و پیش��گیری از اعتیاد 
هستند، اظهار داش��ت: چهار کمیته فعال در حوزه درمانی و 
نیز سازمان های مردم نهاد، پنج کمیته اجرایی فعال هستند. 
وی با اشاره به احداث مرکز بازپروری اسد آباد اصفهان و نیاز 
 به اعتب��ار ۱2/۵ میلیارد تومانی افزود: هف��ت میلیارد تومان 
تا کنون برای این مرکز هزینه شده و پنج میلیارد تومان دیگر 

برای تکمیل آن نیاز است.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان می��زان هزینه ترک اعتیاد 
فرد مصرف کنن��ده شیش��ه را نزدیک به ۵۰۰ ه��زار تومان 
دانس��ت و تصریح کرد: 4۰ درصد از افراد آلوده به شیشه در 
 نخستین مصرف معتاد می ش��وند. وی با اشاره به نظرسنجی 
صورت گرفته در شهرس��تان های خمینی ش��هر، اصفهان و 
شاهین ش��هر در مورد جرائم، به کاه��ش ۱۰/4 درصدی در 
کل جرائم این شهرستان ها اشاره کرد و گفت: آمار سه ماهه 
ابتدای سال 9۰ نسبت به سال گذشته در حوزه های مختلف 
حاکی از آن است که شاهد 2 درصد افزایش احساس امنیت و 
کاهش2۰ درصدی جرائم مختلف، ۶ درصدی جرائم خشن، 
47 درصدی س��رقت مس��لحانه و 2۱ درصدی قتل بوده ایم. 
کرمی با تأکید بر این که میزان وقوع پنج جرم نخست استان 
اصفهان۵۰ درصد کاهش داش��ته، گفت: با انجام برنامه های 
محله محوری برگزاری نمایشگاه در برخی از شهرها از جمله 
خمینی شهر، قصد داریم اطالع رس��انی مردم و نیز تعامل با 
نیروی انتظام��ی را افزایش دهیم. کرمی  اف��زود: چهار مرکز 
 پیش��گیری از اعتیاد در نظر گرفته شده اس��ت که به زودی 

راه اندازی می شوند.

احمد رضا ریاضیات، مدیرکل بیمه خدمات درمانی اس��تان 
اصفهان با اعالم این که بیش از نیمی از پزش��کان اس��تان در 
وضعیت نامناس��بی از نظر معیشتی قرار دارند، گفت: حداقل 
یک پزشک عمومی باید روزانه بین ۱۰ تا 2۰ بیمار داشته باشد 
تا بتواند به وضعیت راضی کننده مالی برسند، اما این در حالی 
است که به طور تقریبی هر پزش��ک عمومی بین سه تا چهار 

بیمار در روز دارد.
وی افزود: بس��یاری از بدهی  س��ازمان های بیمه گر به مراکز 
بهداش��تی و درمانی پرداخت ش��ده اس��ت و چون در طرح 

پزش��ک خانواده، پزش��ک دیگر منبع درآمدی غیر از ویزیت 
بیماران ن��دارد و 9۰ درص��د پرداخت ها از طری��ق بیمه باید 
 داده ش��ود، س��ازمان های بیمه گر یک ماه زودت��ر متعهد به 

واریز کردن حق بیمه به پزشکان شدند.
مدیرکل بیمه خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اش��اره به این که 8۰ درصد هزینه ها در همان ماه اول ارایه 
سند پزش��ک خانواده بدون هیچ رسیدگی پرداخت می شود 
و 2۰ درصد دیگر تا سه ماه پس از پایش پزشک واریز خواهد 
شد، ادامه داد:  تا قبل از اجرای طرح مذکور بیمه ها بیمار محور 

بودند، اما اکنون سالمت محور شده اند. 
وی اضافه کرد: سازمان های بیمه گر در این طرح متعهد شدند 
ضمن پرداخت7۰ درصد هزینه آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها 
در بیمارس��تان های دولت��ی، مثل س��ابق به همین نس��بت 
 هزینه آن را در بخش های خصوصی هم متقبل ش��وند و تنها 
3۰ درصد بر عهده مردم باشد. ریاضیات در ارتباط با ویزیت 
 متخصص��ان که بین۱2 ت��ا ۱۵ هزار ب��ود و در ای��ن طرح به 
یک هزار و 8۰۰ تومان کاهش می یاب��د، تأکید کرد: حداقل 
 سه برابر پرداخت های درمانی مردم بر عهده بیمه ها و دولت 

است.

اخبار

گشتی در اخبار 

قطع درختان کهنسال در منازل 
تخلف است

سرپرست سازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری اصفهان تأکید کرد: 
طبق قانون، مجوز قطع درختان کهنسال در منازل مسکونی باید از سوی 
این سازمان صادر شود، در غیر این صورت تخلف به شمار می آید. داریوش 
فتحی با تأکید بر این مطلب گفت: تحت هیچ شرایطی رأی قطع درختان 
 کهنس��ال در منازل مس��کونی به غیر از پروژه های س��اخت و ساز صادر 
نمی شود. وی با اش��اره به درختانی که در منازل مس��کونی وجود دارد و 
هنگام ساخت  و ساز در زیربنای س��اختمان قرار می گیرد، گفت: در این 
موارد، س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری جهت قطع درخت 
 مجوز صادر می کند. به گفته وی، درختان کهنسال سرمایه ملی به شمار 
می روند و شهرداری در این خصوص توجه ویژه ای دارد و حتی در اغلب 
موارد این درختان برای مالکان نیز باارزشند، به همین خاطر از تغییر نقشه 
برای حفظ درخت استقبال می کنند. وی به نقش مؤثر درختان در تلطیف 
هوای شهر اشاره و تصریح کرد: درختان با تعریق و تعرق خود نقش اساسی 
در کاهش دمای شهرها و اثر جزایر حرارتی گرمایی و  افزایش رطوبت نسبی 
هوا ایفا می کنند و با این کارکردها، میکروکلیمایی به وجود می آورند که 

آسایش فیزیکی مناسبی برای زیست انسان در پی دارد.
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هشدار 
مانور استانی حوادث دریایی در سد زاینده رود  برگزار شد

 مان��ور اس��تانی ام��داد و نجات ح��وادث دریای��ی با رویک��رد ام��داد هوایی، با مش��ارکت 
تمامی واحدهای امدادی و مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان در سد زاینده رود اصفهان 

برگزار شد.
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و او می آید...

باز هم از کوچه ها و محله ها که می گذریم، هیاهوست. سمیه 
 چراغا ن��ی  و پخش کردن ش��ربت، بازارش داغ اس��ت.آخشی 

دیگ های بزرگ در خیابان چیده شده، در انتظار برای 
پختن آش. همه این  هیاهوها سالی یک بار می آید و می رود.پیر وجوان گرد هم 
می آیند. آدم از خودش می پرسد این همه اشتیاق برای چیست و این جوانانی که 
حوصله نمی کنند گاهی حتی از خانه هم بیرون بیایند، برای چه این همه شور 
دارند؟ حق دارند البته. سالی یک بار نیمه شعبان است و تولد کسی  که قرار است 

بیاید تا دنیا بهتر شود.
 جالب اس��ت که ربط��ی هم ب��ه مذهبی ب��ودن ن��دارد ای��ن چیزها. ب��ه قول 
حجت االس��الم ارزانی پور، کارش��ناس مذهبی باالخره همه ما در انتظار بهتر 
شدن وضعیت کنونی جهان هستیم. در این میان بس��یاری از افراد که تفکرات 
روشنفکری دارند، ش��عارها می دهند برای بهترش��دن جهان و نسخه ها دارند 
برایش. پس چگونه می ش��ود که امیدوار نباش��ند برای آمدن ش��خصی که در 
همه زمان ها وعده آمدنش را داده اند برای این که جه��ان را بهتر کند؟پر بیراه 
هم نمی گوید. هر روز خبری داریم از گرانی و این که دیگر تورم آنقدر بد ش��ده 
که بیشترمان زیر خط فقر به حس��اب می آییم. جرم ها زیادتر شده و دیگر مثل 
 گذش��ته ها  افراد دس��ت همدیگر را نمی گیرند؛ یعنی اوضاع جوری اس��ت که 
نمی توانند. وقتی هم درباره هر چیزی می پرسیم، می گویند: دلت خوش است؛ 
مگر نمی دانی قیمت گوشت چقدر است؟ ولی چش��م که می تابانی در مراسم 

جشن برای امام عصر)عج(، همین آدم ها را می بینی. همین دور وبری هایت را 
که می گویند مشکالت زندگی دل خوش برایشان نگذاشته است. هر کدام هم 
 با حاجت و نیازی می آین��د؛ ولی می آیند... آری هنوز امید دارند  به کس��ی که 
 می آید و اوضاع را بهتر می کند. فقط این نیست. این ها فقط مشکالت روزمره مان

اس��ت. بیش��تر که نگاه کنیم، جهان را که ببینیم و اوضاع آش��فته اش را که هر 
 روز یک خبر عجیب به گوشمان می رس��د، می نشینیم یک گوشه و با خودمان  
می گوییم دیگر بس اس��ت. چقدر جنگ قدرت؟ چقدر سیاست طلبی، چقدر 
دورغ؟ دیگر جهان پر شده، اشباع شده و می رود که منفجر شود از این همه نفاق.

اینجاست که باز هم می گوییم بهتر می شود. حتما کسی می آید و اوضاع  بهتر 
می شود. این جمله را همه مان شنیده ایم که آخر هر قصه ای خوب است و اگر 
این طور نیست، هنوز به پایانش نرسیده ایم. قصه دنیا هم هنوز به پایانش نرسیده 
که اگر برس��د، حتما خوب اس��ت. در این چند روز هر کجا را ک��ه نگاه کنیم به 
 مناسبت تولد امام عصر)عج( جشنی برپا شده و عده ای گرد هم آمده اند؛ عده ای

که حتما گرفتاری دارند در کارشان. جشن ها هم همه جا هست؛ از زندان گرفته 
تا بیمارس��تان و میان معلوالن و باالخره در کوچه پس کوچه های همین شهر 
 خودمان. هم شمال ش��هر و هم جنوب ش��هر. همه جور آدمی هم به این جشن 
 می آید. بد نیست جدای از همه این حرف های فلسفی و حرف های تکراری که 
هر ساله می شنویم، از خودمان بپرسیم کجای کاریم؟ اگر فقط در آروزی رسیدن 

به آروزهایمان برای جهانی بهتر هستیم، برویم به دنبال کاری که باید...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

برنامه جهانی ش��هر های ایمن باید در  پروین 
کلیه کشورها اجرا شود. شهر هایی که با احمدی 

هدف کاه��ش خطر پذی��ری در حال 
تالش هستند از شهر های ایمن به ش��مار می روند که کاهش 
تصادفات، مصرف بهینه انرژی، س��رانه فضای س��بز و شهروند 

ایمن از جمله زیر ساخت های ایمن بودن شهر است. 

اصفهان به عن�وان ش�هر ایمن در جه�ان معرفی 
می شود

منصور شیشه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در جلس��ه ش��ورای مدیریت بحران اس��تان با اشاره 
 به وضعیت خطر پذی��ری اصفهان گفت: اصفهان با مس��احت

 ۱۰7 هزار کیلومتر مربع چهارمین استان پهناور کشور به شمار  
می رود. به گفته وی، جغرافی دانان اصفهان را از نظر ویژگی های 
طبیعی و انسانی مختلف ایران کوچک می دانند. مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر این که در حال 
حاضر گونه های نادر جانوری در سطح استان وجود دارد، افزود: 
میزان بارندگی در اس��تان اصفهان یک هشتم متوسط جهانی 
است و این استان به لحاظ معماری، فرهنگ و گردشگری و نیز 

قطب صنعتی بودن در سطح کشور جایگاه بارز و ویژه ای دارد.
به اعتقاد وی خشکس��الی، کم آبی، گرد و غبار و وجود مناطق 
بیابانی از مهم ترین تهدید های موجود در اس��تان هس��تند که 
در حال حاضر طرح خطر پذیری در اصفهان با پیش��رفت قابل 
توجهی رو به رو بوده است. شیش��ه فروش با بیان این که پروژه 
قلب سالم توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال های 

گذشته به صورت آزمایش��ی و پایلوت در شهرستان اصفهان و 
نجف آباد اجرا شده است، افزود: البته آموزش های مورد نیاز در 

راستای این طرح در میان شهروندان ارایه شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با حوادث 
و بالیای طبیعی اظه��ار کرد: در آین��ده ای نزدیک اصفهان به 
عنوان شهر ایمن در جهان معرفی می شود و کاهش تصادفات، 
مصرف بهینه انرژی، سرانه فضای سبز و شهروند ایمن از جمله 

زیر ساخت های ایمن بودن شهر است.

زرین شهر و شاهین شهر، شهرهای ایمن استان 
 به گفته مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان، طرح 
خطر پذیری که در اصفهان تهیه می شود به صورت آزمایشی در 
سطح کشور اجرا شده و دبیرخانه استراتژی بین المللی سازمان 

ملل متحد نیز از اجرای این طرح حمایت می کند.
وی با بیان این که در آینده کنفرانس��ی در ژنو برگزار می شود، 
ادامه داد: با توجه به تجربه های اس��تان در راس��تای مدیریت 
خشکس��الی، اصفهان با حضور در این کنفران��س تجربه های 
خود را در راستای تغییر اقلیم به اش��تراک می گذارد. به گفته 
شیشه فروش، ش��هر های ایمن باید از الزاماتی برخوردار باشند 
که ش��هر های زرین ش��هر و شاهین ش��هر در کنار اصفهان از 
شاخص های شهر های ایمن برخوردار هستند. الزم به ذکر است 
که این جلسه با حضور مسئول دبیرخانه استراتژی بین المللی 
سازمان ملل متحد برای کاهش خطر پذیری بالیا و نیز مشاور 
س��ازمان ملل متحد و اعضای مدیریت بحران اس��تان برگزار 

شده است.

اوایل سال گذشته بود که اصفهانی ها با  گروه
افزاش کرایه تاکس��ی ها مواجه شدند؛  شهر 

البته هر ساله تاکسیرانی برای افزایش 
نرخ کرایه ها باید الیحه ای را به ش��ورای ش��هر ارایه بدهد و در 
صورت صالحدید اعضای ش��ورا و تأیید مدیریت شهری کرایه 
تاکس��ی های اصفهان افزایش می یابد، اما تاکسیرانان در سال 
گذشته پیش از تصویب شورای شهر به افزایش خودسرانه کرایه 
تاکس��ی ها اقدام کردند و تاکس��یرانان در زمان مواجه شدن با 
اعتراض ه��ای ش��هروندان گرانی ها، افزایش قیمت س��وخت، 
نابرابری درآمد ه��ا و هزینه های خود را بهان��ه ای برای افزایش 
خود سرانه کرایه تاکسی ها اعالم کردند. در حال حاضر و با وجود 
گذش��ت چهار ماه از آغاز س��ال جاری، شهر پر ش��ده است از 
زمزمه هایی در راستای افزایش کرایه تاکسی های اصفهان و این 
 مباح��ث دلهره ها و نگرانی های��ی را در بین ش��هروندان ایجاد 

کرده است.

هنوز الیحه به شورا نرسیده 
شنیده ها حاکی از تنظیم الیحه ای توسط سازمان تاکسیرانی 
اصفه��ان در راس��تای افزایش کرای��ه تاکس��ی های اصفهان 
اس��ت، اما بنا به گفته نمایندگان مردم در ش��ورای اس��المی 
ش��هر، تاکن��ون الیح��ه ای از س��وی ش��هرداری در ارتباط با 
 افزایش کرایه های تاکس��ی به ش��ورای اس��المی ارسال نشده 
و تا زمانی که الیحه افزایش کرایه تاکس��ی به شورای اسالمی 
 ش��هر ارس��ال نش��ود، ش��ورا هیچ گونه اظهار نظ��ری در این 

رابطه نمی کند.

اما مردم در میان افزایش خودسرانه کرایه تاکسی ها در سطح 
شهر و صحبت های ارایه شده از سوی مسئوالن در ارتباط با این 
موضوع که تاکس��یرانی بدون مصوبه شورای شهر نمی تواند به 

افزایش کرایه تاکسی ها اقدام کند، سردرگم شده  اند.
همیشه صحبت از توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از 
وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر مطرح است، اما سردمداران 
شهری تنها شعار می دهند و ش��هر را در همهمه گرانی ها رها 
کرده اند و رانندگان تاکسی ها نیز بدون توجه به درد و مشکالت 
 مردم، خودس��رانه نس��بت به دریافت کرایه تاکس��ی ها اقدام 

می کنند.

حق با کیست؟
مسئوالن همیشه می گویند که برای دریافت کرایه تاکسی ها 
نه مردم باید ضرر کنند و  نه تاکسیرانان و این موضوع به مثابه 
ضرب المثل معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب است، اما در این 
میان همیشه مردم هستند که متضرر می ش��وند. بدون شک 
امسال نیز اصفهانی ها با  افزایش کرایه تاکسی ها روبه رو خواهند 

شد و زمزمه های آغازشده در شهر حاکی از این موضوع است.
 افزایش قیمت سوخت از بهانه های مسئوالن برای افزایش نرخ 
کرایه وسایل حمل و نقل عمومی است، اما مردم نباید بار گرانی 
سوخت و افزایش نرخ تورم را به دوش بکشند و دولت و مسئوالن 
باید س��از و کار الزم را برای کاهش هزینه های مردم در بخش 
حمل و نقل عمومی به کار بگیرند؛ زیرا افزایش کرایه ها مساوی با 
کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است و این موضوع 

نیز تهدیدی برای سالمتی مردم و محیط زیست است.

مسئوالن همیشه 
می گویند که برای 
دریافت کرایه 
تاکسی ها، نه مردم 
 باید ضرر کنند و 
نه تاکسیرانان 
و این موضوع به 
مثابه ضرب المثل 
معروف نه سیخ 
بسوزد و نه کباب 
است

به گفته 
شیشه فروش، 
شهر های ایمن 
باید از الزاماتی 
برخوردار باشند 
که شهر های 
زرین شهر و 
شاهین شهر در 
کنار اصفهان 
از شاخص های 
شهر های ایمن 
برخوردار هستند

در پی اعالم گرانی دوباره کرایه ها به دنبال تالش های اصفهان برای کاهش خطر پذیری

زمزمه ها برای گران شدن کرایه ها آغاز شد اصفهان  شهر ایمن جهان می شود
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کنیا، خریدار جدیدنفت ایران 
مدیر امور بین المللی ش��رکت ملی نف��ت ایران گفت: در ش��رایط 
فعلی با وج��ود توقف صادرات نف��ت به اروپا، قرارداده��ای جدید با 
سایر کش��ورهای متقاضی امضا شده اس��ت. سیدمحسن قمصری 
گفت: یکی از بازارهای جدید برای صادرات نفت ایران کش��ورهای 
آفریقایی هس��تند. این مقام مس��ئول همچنین با تأیید مذاکرات و 
توافق های انجام ش��ده با کنیا برای صادرات نفت خ��ام، تأکید کرد: 
به زودی جزئیات بیشتری از قراردادهای جدید صادرات نفت ایران 
به کشورهای جدید اعالم می ش��ود. همزمان با اجرای طرح تحریم 
نفت ایران توسط 27 کشور اروپایی، ایران قرارداد جدیدی به منظور 
صادرات روزانه 80 هزار بشکه نفت خام با کنیا امضا کرده است، این 
در حالی است که اخیراً وزیران نفت و انرژی زیمباوه و تاجیکستان از 
آغاز مذاکراتی به منظور واردات نفت خام از شرکت ملی نفت ایران 

خبر داده بودند.

رشد ۱۳درصدی مالیات ها
 در سال جاری

رییس س��ازمان امور مالیاتی از افزایش ۱۳درصدی مالیات در سال 
جاری خبر داد و گفت: بنیاد ها و نهادها نیز مالیات می پردازند. علی 
عس��گری پیش بینی کرد 85 درصد درآمدهای بودجه از مالیات در 
سال جاری تحقق پیدا کند. عسگری ادامه داد: در تیرماه اظهار نامه 
مالیات بر ارزش افزوده تا ۱7 تیر و اظهار نام��ه مؤدیان بابت مالیات 
عملکرد تا پایان تیرماه ارایه می شود. وی افزود: کسانی که اظهار نامه 
کاغذی ارایه کنند،50 درصد به صورت نقدی و بقیه در پنج قس��ط 

مساوی دریافت خواهد شد.

تکلیف نامه اصناف مشخص نشد
مش��اور رییس جمه��ور در امور اصناف با اش��اره به ای��ن که اصناف 
هنوز منتظر برگزاری جلس��ه با معاون اول رییس جمهور هس��تند، 
گفت: در این رابطه نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارس��ال 
 ش��ده اس��ت اس��ت تا در هفته جاری بتوان دیداری ب��ا محمدرضا

 رحیمی داشت. 
قاس��م نوده فراهانی افزود: اصن��اف دنبال گرفت��ن مصوبات جدید 
نیس��تند، بلکه گله ما این است که برخی از مس��ئوالن در استان ها 
س��لیقه ای عمل می کنند، در حالی که اگر مصوب��ه هیأت دولت در 
این رابطه ابالغ شده اس��ت، همه باید تابع باش��ند. وی تأکید کرد: 
این نمی ش��ود که یک مصوبه در یک استان اجرا ش��ود و در استان 
دیگر معطل بماند. به گفته فراهانی، وزرا باید این موضوع را بررسی 
کرده و با هر کسی که از این دس��تورات و مصوبات تمکین نمی کند، 

برخورد شود.

تصویب فوریت ممنوع بودن عضویت 
مدیران دولتی در هیأت مدیره ها 

نمایندگان مجلس شورای اس��المی یک فوریت طرح ممنوع بودن 
عضوی��ت کارمن��دان و مدیران دس��تگاه های اجرای��ی را در هیأت 

مدیره ها به تصویب رساندند. 
 عبدالرض��ا مص��ری، س��خنگوی هیأت رییس��ه ب��ه عن��وان طراح 
درخصوص فوریت این طرح گفت: عده ای به دنبال این هستند که 
شخصیت های سیاس��ی را در هیأت مدیره ش��رکت های خود قرار 

دهند تا بتوانند از رانت آنها استفاده کنند. 
وی با بیان این که تعدادی از مسئوالن کشور عضو پنج تا شش هیأت 
مدیره هستند، افزود: نباید کسانی که در دوایر دولتی شاغل هستند 

بتوانند همزمان در هیأت مدیره شرکت ها نیز عضو شوند.

  دو مانع انتقال آب خزر 
به فالت مرکزی اعالم شد

سرپرس��ت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان ای��ن که تا پایان 
دولت دهم 66 سد نیمه تمام کشور به اتمام می رسد، گفت: دو مانع 
اساس��ی برای طرح انتقال آب خزر به فالت مرک��زی وجود دارد که 

باید رفع شود.
علیرضا دایمی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر موانع آغاز طرح انتقال 
آب خزر به فالت مرکزی علی رغم گذشت سه ماه از کلنگ زنی آن، 
افزود: برنامه ریزی برای اس��تفاده از آب های غیرمتعارف، اس��تفاده 
از بازچرخانی و پس��اب و روش های نوین، طرح هایی است که اکثر 
 کش��ورهای دنیا که نیازمند به آب هس��تند از آن ب��رای تأمین آب

 اس��تفاده می کنند. دایمی ادامه داد: مطالعات طرح انتقال آب خزر 
به فالت مرکزی از دو سال پیش آغاز شده، بنابراین مرحله شناخت 
طرح به اتمام رس��یده اس��ت. دایمی افزود: یکی از موانعی که برای 
اجرای طرح مزبور وجود دارد، اخذ مجوزهای الزم از محیط زیست 
است. وی اظهار داشت: بخش مدیریت آب در طرح های ساخت و اجرا 
در چند سال اخیر به این نتیجه رسیده که باید بین چنین طرح هایی   

با سایر پروژه ها مقداری تفاوت قائل شد.

افزایش200 تا 700 هزارتومانی 
قیمت خودروهای داخلی

 توقف عرضه برخ��ی خودروهای داخل��ی باعث افزایش
200 تا 700 هزار تومانی قیمت خودرو در بازار شد.

توقف عرضه پژو 206، باع��ث افزایش 200 تا 500 هزار 
 تومانی قیم��ت این خودرو ط��ی یک هفته اخیر ش��د، 
طوری که در حال حاضر هر دس��تگاه پژو 206 تیپ دو 
با افزایش ۳00 ه��زار تومانی، ۱8 میلی��ون و 200 هزار 
تومان خرید و فروش می شود. همچنین هر دستگاه پژو 
206 تیپ ش��ش با 200 هزار تومان افزایش قیمت، 25 
 میلیون تومان معامله می شود. این روزها پژو 207 نیز با 
200 هزار تومان افزایش، با قیم��ت 27 میلیون و 800 
هزار تومان به مشتریان عرضه شده است. در مورد مدل 
تیپ پنج پژو 206 و پژو 206 صندوقدار مدل V20 نیز 
می توان به افزایش 500 هزار تومانی قیمت این خودروها 
طی یک هفته اخیر اش��اره کرد، به ط��وری که در حال 
حاضر هر دستگاه پژو 206 تیپ پنج به قیمت 2۱ میلیون 
و 500 هزار تومان و پ��ژو 206 صندوقدار مدلV20 به 

قیمت ۱8 میلیون تومان به خریداران عرضه می شود.
 قیمت تن��در90 نیز ط��ی یک هفت��ه اخیر ب��ا افزایش

700 هزار تومانی روبه رو بود و در حال حاضر هر دستگاه 
تندر 90 ایران خودرو ۱8 میلیون و ۳00 هزار تومان و هر 
دستگاه تندر 90 پارس خودرو  ۱8 میلیون و 900 هزار 
تومان خرید و فروش می شود. در مورد مگان نیز می توان 
به افزایش۳00 هزار تومان��ی قیمت این خودرو و فروش 
آن به قیمت40 میلیون و 800 هزار تومان اش��اره کرد. 
هر دستگاه سوناتا نیز با افزایش ۱/5 میلیون تومانی این 
روزها 78 میلیون و 500 هزار تومان به خریداران عرضه 
می شود. عالوه بر این، نوسان نرخ ارز طی روزهای اخیر 
باعث افزایش قیمت برخی خودروهای خارجی تا حدود 
سه میلیون تومان شده که می توان به وراکروز با افزایش 
قیمت سه میلیون تومان اش��اره کرد. در حال حاضر این 
خودرو با قیمت ۱06 میلیون تومان در بازار خرید و فروش 
می ش��ود. افزایش قیمت خودروهای داخلی و نابسامانی 
در بازار این خودروها در حال��ی ادامه دارد که غضنفری، 
وزیر صنعت اخیراً در واکنش به این مس��أله و در پاس��خ 
به س��ؤاالت خبرنگاران فقط لبخن��د زد. در عین حال، 
غضنفری چندی قبل از خودروس��ازان خواس��ت تا بازار 
را کنترل کنند و خطاب به آنها گفته بود: انتظار نداشته 
 باشید وزارت صنعت بازار خودرو را هم مانند بازار سیب 

و پرتقال کنترل کند و برای این کار خودرو انبار کنیم.

افزایش مبلغ یارانه نقدی 
فعال منتفی شد 

جمع آوری چک  پول های 
50 هزار تومانی منتفی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش مبلغ یارانه نقدی را برآمده از اصالح 
قیمت ها عنوان کرد. برهمین اساس، باتوجه به از دستور کار خارج شدن 
افزایش قیمت حامل های انرژی، فعال افزایش مبلغ یارانه نقدی هم منتفی 
شد. سید شمس الدین حسینی اظهار داش��ت: 28 هزار تومانی که بابت 
افزایش قیمت نان پرداخت ش��د نیز در برنامه هدفمندی یارانه ها وجود 
نداشت؛ ما الیحه این اقدام را در دولت تفس��یر کردیم که مبلغ 28 هزار 
تومان برای جبران به مردم پرداخت شود. دولت پیش از این قصد داشت 
یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر )بدون محاسبه 
یارانه 9 ماهه 28 ه��زار تومانی نان( را در ف��از دوم هدفمندی یارانه ها تا 
مبلغ7۳ هزار و 500 هزار تومان افزایش دهد، ام��ا در نهایت، فعال مبلغ 

یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت.

رییس کل بانک مرک��زی با اعالم این که این بان��ک فعال تصمیمی برای 
توقف انتش��ار چک پول های 50 هزار تومانی ندارد، گفت: اگر قرار باشد 
چک پول50 هزار تومانی منتش��ر نکنیم، چاپ اسکناس50 هزار تومانی 
با دریافت مجوز در دس��تور کار قرار خواهد گرفت. محمود بهمنی افزود: 
هزینه چاپ هر اس��کناس حدود 52 تومان اس��ت و با توجه به این رقم، 
انتشار اسکناس های ریز به به صرفه نیست. به گفته بهمنی، بانک مرکزی 
معادل چک پول های منتشر ش��ده، پول بلوکه می کند. وی با اعالم این 
 که به طور متوسط 54 درصد از حجم اسکناس را در کشورمان چک پول

50 هزار تومانی تشکیل می دهد، عنوان کرد: استفاده از چک پول ها در 
انجام عملیات بانکی مطلوب تر است. وی با انتقاد از توقف انتشار چک پول 

گفت:  این امر هزینه های سیستم بانکی را افزایش خواهد یافت.

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان 
گروه
به سفر دوم هیأت دولت به استان اصفهان  اقتصاد

ومجوز شهرک صنعتی محمودآباد اشاره 
کرد و گفت: الحاق 270 هکتار به این شهرک به تصویب رسید، 
ولی پس از گذشت چندین سال، این مجوز در بین سازمان های 
دولتی مانند یک ت��وپ فوتبال پاس کاری می ش��ود و محیط 
زیست، شهرداری و فرمانداری اصفهان به تقابل با این شهرک 
روی آورده اند. ابوالقاسم سرتیپی در مورد صنعت سنگ که از 
پاک ترین صنعت های کشور است، خاطرنشان کرد: آالیندگی 
صنعت سنگ نوعی ترفند برای تعطیل کردن این شهرک است، 
در حالی که 45 درصد تولیدات این شهرک به عنوان یک جنس 

ایرانی صادر می شود.
 عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: شهرک 
صنعتی محمود آباد بیش از 40 سال اس��ت که با۱۳00 واحد 
سنگ بری در وسعت 860 هکتار و با تولید روزانه 250 هزار متر 
مربع و اشتغال 40 هزار نفر مستقیم و 60 هزار نفر غیر مستقیم 

مهم ترین شهرک سنگ کشور به شمار می آید. 

دوبرابر کردن ظرفیت ش�هرک محم�ود آباد بدون 
اختصاص اعتبار ریالی

سرتیپی از پتانسیل این ش��هرک در چهار برابر شدن ظرفیت 
تولیدات خود خبر داد و گفت: این ش��هرک ب��دون اختصاص 

ریالی از بانک ها، می تواند ظرفیت خ��ود را دو برابر کند و عالوه 
بر اشتغال200 درصدی، صادرات سنگ را نیز افزایش دهد.

وی با اذعان بر این که ش��هرداری در این منطقه اقدام به دادن 
۳00 پروانه کرده، با طرح پرسشی، افزود: از کی تا به حال مجوز 

صنعت را شهرداری می دهد؟  
 س��رتیپی با انتقاد از برخی ش��ایعه ها مبنی بر دس��ت داشتن 
واحدهای عضو ش��هرک در اخت��الس اخیر بانک��ی گفت: این 
قبیل اظهار نظرها برای مخدوش ساختن اذهان نسبت به این 
صنعت استفاد می ش��ود، در حالی که واحدهای این شهرک از 
بداخالقی و ارتشا به دورند و در باره کس��انی که اظهار داشتند 
ما دزد هس��تیم، باید بگویم که این حرف کاماًل اش��تباه است. 
وی در پای��ان صحبت خود از وزیر خواس��ت که ب��ا اختصاص 
گروه کارشناس��ی، یک  بازدی��د میدانی از این ش��هرک انجام 
دهد. مظف��ر انصار، رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان اصفهان به رشد ۱۱۱درصدی سرمایه گذاری در شرایط 
ناعادالنه بین المللی اش��اره کرد و گفت: با توجه به ش��رایطی 
 که هم اکنون بر ایران حاکم اس��ت، س��الی ۱۱۱ درصد رش��د 
س��رمایه گذاری صنعتی را در اس��تان اصفهان ش��اهد بودیم. 
 وی ادامه داد: رش��د ص��ادرات غیرنفت��ی اس��تان اصفهان در 
سه ماهه نخس��ت امس��ال 48 درصد بود که در حوزه صادرات 
صنایع نساجی این رش��د به ۳9/7 درصد رسیده است. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان به طرح های 
استان در زمینه صنعت اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۳۳0 طرح 
با 57 هزار اشتغال پایدار در اس��تان طرح ریزی شده که آماده 

دریافت دو هزار میلیارد تومان اعتبار است.
  انصاری با اذعان بر این که در استان اصفهان کارخانجاتی وجود 
دارند که در کنار آنها ۳00 کارخانه از فرآوردهایش��ان استفاده 
می کنند، بیان کرد: منابع مالی در کش��ور، ام��روز منحصر به 
دستگاه های بانکی است و اکنون بازارهای آشفته نسبت به بازار 
تولید جذاب تر اس��ت، به طوری که همی��ن جذابیت طی چند 
مدت اخیر در حوزه سکه و ارز قابل رؤیت بوده و انتظار می رود 

که تسهیالت به صورت صددرصد به سمت تولید بیاید.

ریی��س خانه صنع��ت و معدن اس��تان 
گروه 
اصفهان در همایش تجلیل از صنعتگران اقتصاد

و تولیدکنندگان، اس��تان اصفهان را به 
عنوان قطب نمونه در صنعت معرفی کرد و گفت: امروز اس��تان 
اصفهان به دلیل این که به عنوان قطب س��نگ، فوالد و نساجی 
کشور اس��ت و به خود می بالد که در این شرایط سخت تحریم، 

توانسته بازهم به تولید و کارهای بزرگ بپردازد.
عبدالوهاب س��هل آبادی در مورد کم��ک 700 میلیارد تومانی 
به اصفهان افزود: در س��خت ترین ش��رایط طبیعی از لحاظ آب 
و خش��کی رودخان��ه  زاینده رود طی دو س��ال گذش��ته، در این 
زمینه مقرر ش��ده بود که اعتب��اری بالغ ب��ر700 میلیارد تومان 
کمک  به استان ش��ود، اما این مس��أله اجرایی نشد.رییس خانه 
صنعت و معدن اظهار داش��ت: ب��ا توجه به این که امس��ال رتبه 
یکی مانده به آخر از نظر کمک های مالی در مورد کش��اورزی را 
داشتیم ولی توانس��تیم با تولید باالی گندم، امسال جشن گندم 
 را در اصفهان برگزار کنی��م تصریح کرد: متأس��فانه تمامی این 
گفته ها به ضرر اس��تان اصفهان اس��ت؛ چرا ک��ه در این صورت 
اصفهان را برخ��وردار جلوه می دهن��د. وی خاطر نش��ان کرد: 
با ای��ن ش��رایط توانس��ته ایم اصفه��ان را اس��تان نخس��ت در 
 مبحث توس��عه بافندگ��ی تبدیل کنی��م وهمچنی��ن رتبه دوم 

در صادرات باشیم.
  

صنعتگران ما به دور از حاش�یه، همیشه در تالشند
س��هل آبادی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر 
این که تمامی دغدغه صنعتگران، کارشناس��ان و مدیران استان 
اصفهان کار و تولید است و به مبحث های سیاسی توجه ای ندارند، 
 گف��ت: صنعتگ��ران م��ا  ب��ه دور از حاش��یه و هرگون��ه 
حزب گرایی و سیاسی کاری، همیشه در تالش و کار هستند، ولی 
با توجه به رشد و بالندگی صنعت اصفهان، بحران مالی سبب شده 
تا تعدادی از صنعتگران از پشت میله های زندان سر دربیاورند. 
همچنی��ن انتظ��ار م��ی رود ک��ه اس��تاندار اصفه��ان همانند 
 اس��تاندارهای گی��الن و مازندران که به کش��ت برن��ج اهمیت

 می دهند متولی صنعت در اصفهان باشد . وی تأکید کرد: انتظار 
داریم استاندار اصفهان همانند استاندار گیالن و مازندران که به 
کش��ت برنج اهمیت می دهد، ذاکر اصفهانی نی��ز متولی مبحث 
صنعت در استان اصفهان باشد. وی با اشاره به این که خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اصفهان از 45 همگن و ش��عبه در تمام 
شهرستان ها برخوردار است، افزود: کانون کارفرمایان در حدود 
۱20 انجمن صنفی، مجمع ام��ور صنفی ۱۱0 اتحادیه دارد و در 

شهرستان ها بیش از صد هزار واحد صنفی موجود است. 

جامعه صنعتی کوچک ترین اختیاری ندارد
س��هل آبادی به انتقاد از تفویض اختیارات جامعه صنعت اشاره 
ک��رد و گفت: با توج��ه به وجود صده��زار واحد صنف��ی و تعدد 
بخش خصوص��ی، جامعه صنعت��ی کوچک تری��ن اختیاری در 
جهت رفع مش��کالت ندارد. وی تأکید کرد: توقع داریم با توجه 
به مشکالت مالی در س��ال های اخیر تا کنون فشارهای مالیاتی 
کم شده باشد؛ زیرا سهم استان اصفهان در تولید نسبت به سال 
گذش��ته فرق کرده اس��ت، همچنین در بحث ثبت سفارش��ات 
ارز با مش��کل روبه رو هستیم و بعد از گذش��ت دو ماه برای ثبت 
 سفارش، هیچ بانکی در اس��تان ارز مورد نیاز را تأمین نمی کند. 
رییس خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان اظهار کرد: کمبود 
ش��دید نقدینگی، معضالتی را بر صنعت حاکم ک��رده و بانک ها 
نیز در این میان ب��ا باال بردن به��ره های خود، ت��وان تولید را از 

صنعتگران سلب کرده اند. 

ش�رکت ش�هرک های صنعتی همیار صنعت باش�د
به گفته سهل آبادی، مقرر شده بود خدمات زیربنایی برق، آب و 
گاز تا در شهرک ها هدایت شود، با این وجود واحدهای صنعتی با 
مشکالت بسیاری روبه رو هستند. وی همچنین با محور قرار دادن 
خدمات ارایه شده از سوی شرکت شهرک های صنعتی، عنوان 
کرد: حداقل از هم��کاران خود در صنایع مختل��ف انتظار داریم 
نسبت به برآورده کردن خدمات کارگاهی از جمله برق که مشکل 
 اصلی ش��هرک های صنعتی اس��ت، اقدام الزم را انج��ام دهند. 

رییس خانه صنعت و معدن استان:عضو هیأت امنای شهرک صنعتی محمود آباد:

700میلیارد تومانی که دو ساله شدما دزد نیستیم

خبر کوتاه

ویژه
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آخرین اخبار از افزایش مرخصی زایمان

 معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: نمایندگان مجلس طرح 
یک فوریتی را در صحن علنی مجلس مطرح کردند، اما بنا شد که این موضوع در شورای عالی انقالب 

فرهنگی بررسی شود؛ چراکه بسته این شورا کمک بیشتری به زنان باردار می کند.
حتی یک متر ریل ایرانی هم 

استفاده نمی شود
معاون وزیر راه و شهرسازی 

احمد صادقی
ساالنه 200 هزار تن ریل در داخل کشور مورد نیاز است، به طوری 
که در حال حاضر۱0 هزار و 40 کیلومتر راه آهن در کش��ور در حال 

ساخت است که یک متر ریل ایرانی در آن وجود ندارد.
 ما ریل تولید داخل نداریم. عمده ریل مورد اس��تفاده در کش��ور را 
از اروپای��ی وارد می کنیم. هم اکن��ون حداقل ۱00 ه��زار تن ریل 
ش��رکت س��اخت و 50 هزار تن هم راه آهن جمهوری اسالمی نیاز 
دارد که رقم آن س��االنه ب��ه حدود 200 ه��زار تن می رس��د، این 
در حالی اس��ت که با شرایط 
کنونی، تحریم علیه ایران بر 
وضعیت توسعه ریلی نیز اثر 
می گ��ذارد و هزینه های آن 
به طور حتم تغییر می کند.  

هزینه واردات ریل بستگی به 
کشور سازنده ای دارد که از 

آن، ریل وارد می شود.
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خبر تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا سرفصل صحبت های 
مهدی غضنف��ری وزیر صنعت، مع��دن و تجارت بود ک��ه در اتاق 
بازرگانی در میان صنعتگران و مسئوالن صنعت استان اصفهان، به 
تحلیل آن پرداخت. وزیر برخالف همیشه، این بار خیلی از عملکرد 
دولت دفاع نکرد و با خبر تأمین منابع مالی مورد نیاز این وزارتخانه 
عظیم از راه فروش و یا واگذاری منابع و اموال خود، شوک ناشی از 
فشارهای اقتصادی را به مدعوین وارد  کرد تا بر خالف انتظارشان، 

منتظر خبرهای خوش نباشند.
وی تصریح کرد:50 هزار میلیارد تومان سرمایه در صنعت و معدن 
الزم بود که20 میلیارد تومان آن را س��رمایه ثابت تشکیل می داد 
و مابقی س��رمایه در گردش محسوب می ش��د، به همین علت از 
مجموع منابع مورد نیاز در سال گذشته،۱0 هزار میلیارد تومان آن 
از طریق تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی، پنج هزار میلیارد تومان 
از س��پرده بانکی بانک مرکزی، هفت هزار میلیارد تومان از فروش 
اموال وزارتخانه و ۱۳ هزار میلیارد تومان از تسهیالت توسط بانک ها 

تأمین شده است. 

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در ادامه به کس��ر ۱5 هزار میلیارد 
تومانی بودجه در این حوزه اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به تأمین 
نیازهای خود از راه فروش و تسهیالت، با کسری ۱5 هزار میلیارد 
تومانی مواجه شدیم که این کسری بودجه با توجه به این که دیگر 
نمی توان روی درآمد نفتی فکری کرد، باید از طریق منبعی دیگر 

تأمین شود.

درخواست کمک غضنفری از کسائیان
وقتی غضنفری دس��ت نیاز خود را برای تأمین منابع مالی کشور 
به س��وی صنعتگران دراز ک��رد، تعج��ب و حیرت ات��اق را در بر 
 گرفت و خن��ده های تلخ که نش��ان از ناامیدی آنها بود، س��الن را 
تحت تأثیر خود قرار داد. وی در درخواس��تی، از کسائیان، رییس 
اتاق بازرگانی استان اصفهان در مورد تأمین این منابع خواست تا 
اصفهان آمادگی خود را اعالم کن��د. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص ادغام این وزارتخانه و اختصاص40 درصد از تولیدات 
ناخالص داخلی که در اختیار آن است، اظهار داشت: فعالیت های 

اصلی تأمی��ن، تولید، توزیع، پش��تیبانی، تأمی��ن مالی، پژوهش، 
آموزش و ترانزیت در اختیار این وزارتخانه اس��ت و اگر ارتباطات 
با تش��کل های بخش خصوصی ارتب��اط برقرار نکن��د، نمی تواند 
نیازهای گس��ترده ذی نفعان را برآورده سازد. وی افزود: مهم ترین 
مشکل، مربوط به بخش صنعت و تولید کشورمان است که در این 
 ش��رایط، مدیریت صحیح، عرضه منابع مالی و تقاضای آن است. 
وی ادامه داد:  در حال حاضر با توجه به برندهای موجود در کشور 
بانک ها برای ارایه تسهیالت به این واحدها وارد عمل نمی شوند که 

باید در این مورد نیز به راه حلی اندیشید. 

تسهیالت ۱0 هزار میلیارد دالری به واحدهای تولیدی
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت خبر داد: تفاهم نام��ه ای با صندوق 
توسعه ملی امضا شده است که بر این اس��اس، مقرر شده ۱0هزار 
میلیارد دالر به صورت ریالی به واحدهای تولیدی تسهیالت ارایه 
شود. وی در تکمیل این بخش افزود: بر اساس این تفاهم نامه، مکانی 
همانند خانه صنعت و معدن برپا شده تا خدمات روش های نوین 
 تأمی��ن مال��ی ب��ه اف��راد درخواس��ت کننده داده ش��ود. 
این مقام مس��ئول با اذعان بر این که توافقنامه ای ب��ا بانک دی و 
شرکت انبارهای عمومی برای رفع مشکل نظام تضامین نیز به امضا 
رسیده است، گفت: با این تفاهم نامه کاالها و منابع اولیه واحدهای 
تولیدی به عنوان وثیقه با تأیید مجمع انبارها برای ارایه تسهیالت 

به بانک مربوطه معرفی می شوند.  
وی در خصوص گفتگو در رابطه با نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی 
وزارتخانه با بانک مرکزی، افزود: با انعقاد این تفاهم نامه، کارخانه  در 
حال فعالیت می تواند بهترین تسهیالت را از بانک دریافت کند، اما 

هنوز صحبت ها نهایی نشده است. 

جلب رضایت حداکثری در صورت امضای توافق نامه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با شاره به این که اصفهان در تولید و 
صنعت سهم نمونه کشور است، گفت: بیش از هشت هزار و 800 

طرح در اصفهان در حال ساخت است.
وی در مورد درخواس��ت ریی��س خانه صنعت و مع��دن پیرامون 
واگذاری اختیارات بیشتر به این نهاد از س��وی وزارتخانه، متذکر 
شد: در آینده جلس��ه ای با این موضوع در مکان وزارتخانه برگزار 
 می کنیم که با حضور مس��ئوالن مربوط توافق نام��ه ای به امضا 
می رسد، ولی خانه صنعت، معدن و تجار باید در نظر داشته باشد که 
در این توافق نامه که موجب واگذاری مسئولیت بیشتر می شود، 
رضایت ذی نفعان اعم از صنعتگران، مردم عام، روحانیون، کسبه 

بازار، اصحاب رسانه، نمایندگان مجلس و... جلب شود. 

در میان صنعتگران اصفهانی 

دست نیاز غضنفری حیرت همگان را برانگیخت

وقتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از فروش امالک و مستغالت این وزارتخانه برای تأمین منابع 
داوود
مالی می دهد، نشان از این است که دولت برای جبران خسارت های درآمدهای حاصل از تولید و صادرات  شیخ جبلی

نفت به راه های دیگر از جمله فروش و یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی پناه برده است. همچنین 
دست نیاز غضنفری به روی صنعتگران اصفهان، نش�ان دهنده ضعف دولت یا به تعبیری قدرت اصفهان در بخش صنعت و 

برآورده کردن نیازهای مالی ایران است.
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 زیست بوم

 نامه سرگشاده کوشندگان 
محیط زیست به انتظامی

قرار اس��ت که اس��تاد مجی��د انتظامی به 
گروه 
س��فارش ش��رکت آب و نیرو و در ستایش محیط زیست

ساخت س��دهای بزرگ مخزنی، سمفونی 
کارون را در هیجدهمین روز از تیرماه بنوازد. 

اینک گروهی از فعاالن محیط زیس��ت ایران نامه ای خطاب به استاد 
انتظامی نوشته و از ایشان درخواست کرده اند که از اجرای چنین اثری 
با چنان هدفی انصراف دهد و در عوض در »سوگ کارون« بنوازد. شما 
هم اگر با این درخواست  موافق هستید، س��ری به تارنمای دیده بان 
عزیز طبیعت بختیاری زده و با درج نام و نشان و ایمیل خود در بخش 

نظرات، بر طنین این هم نوایی سبز بیفزایید.
 در بخش هایی از این نامه که رونوشت آن به  دفتر مقام معظم رهبری، 
ریاس��ت مجلس خبرگان، ریاست مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
ریاست قوه قضائیه ، ریاست قوه مقننه، ریاست جمهوری، وزیر نیرو، 
وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، ریاست س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، اس��تاندار خوزستان و شهردار تهران  

ارسال شده خطاب به مجید انتظامی بیان شده است:
اس��تاد گرامی؛ می دانیم که چ��ه اندازه ای��ران را و م��ردم پایبند به 
ارزش هایش را دوست داری. هنر تو همواره گویای عشق به این مردم 
تاریخ ساز، عش��ق به این فرهنگ و هنر متعالی و عشق به سرزمینت 

بوده و هست.
 انتظامی بزرگ! شاید بهتر از ما بدانی که آبخیز کارون بزرگ تالقی گاه

دین های بزرگ زردش��تی، یهودیت، مسیحیت، اس��الم و زیستگاه 
مسالمت آمیز اقوام مهمی چون مسلمانان خوزی، عرب، لر و بختیاری، 
ابراهیمیاِن س��ّبی، کلیمیان پیرو دانیال نبی، مسیحیان عرب و ... از 
نخستین خاستگاه های تمدن بشری و توس��عه درون زاد بوده است. 
مرز تنوع گونه ای در کارون به نهنگ ماهیان و کوسه می رسید و این 

ماهیان بزرگ تا اهواز نیز مشاهده می شدند. 
اما اینک نه تنها کش��تیرانی در کارون ناممکن شده، که پل های آن 
روی رودی خاموش و خش��ک، تصوی��ری غم انگیز دارن��د. انتظامی 
عزیز! شرکت های سدساز راس��تش را به ما نگفتند و بسیاری از ما، از 
سیاستمدار و مس��ئول و هنرمند تا دانشگاهی و مردم، در شش دهه 

گذشته آنها را باور کردیم. 
سال گذشته مسئوالن کشور به خاطر مصائب بی شماری که سدسازی 
برای کش��ور ایجاد کرده است، دستگاه سدس��از یعنی وزارت نیرو را 
منحل و آن را با دو وزارت کش��اورزی و نفت ادغ��ام اعالم کردند، اما 
ش��رکت های بزرگ سدس��از با پول و قدرت خود این اقدام درست و 
 در راستای توس��عه پایدار ایران را عقیم گذاشتند. شرکت آب و نیرو 
مهم ترین سدساز حوضه زاگرس است که ۲۵ س��د در پرونده دارد. 
کارون ۱، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شده است و سد گتوند با فشار 
زیاد بر مردم روستاهایی که روستا و خانه شان زیر دریاچه سد مدفون 

خواهد شد، دارد آبگیری می شود.
 در مغایرت ب��ا اصول ۵۰، ۴۴ و  ۴۸ قانون اساس��ی، کاهش ش��دید 
کمی��ت و کیفی��ت آب کارون و پیامد ناس��ازگار سدس��ازی ها را بر 
تنوع گون��ه ای و کیفی��ت زیس��تگاه ها ش��اهدیم که ب��ی توجه به 
 حقوق مش��روع و قانونی جوامع مولد و با تصرف حقابه کش��اورزان، 
 باغ داران، مرتع داران، عش��ایر، نخل کاران و ماهی گیران خوزستان 
انجام می شود. استاد گرامی! از تو می خواهیم از شرکت قدرتمند آب 
و نیرو بپرسی در مملکتی که به اعالم استادان دانشگاه علم  و صنعت 
ایران، به اندازه نیاز همه دنیا توان تولید برق خورشیدی دارد و گران 
هم نیست، چرا نیروگاه برقابی می سازد؟ آن هم با این همه پیامدهای 
انسانی و محیطی؟ استاد عزیز! ساخت سد و به ویژه سد برقابی در این 

کشور و با این اقلیم، اگر خیانت نباشد، اشتباه است. 
انتظامی عزی��ز! از تو می خواهیم لختی خود را به جای کش��اورزان و 
اهالی آبادی های واقع در محدوده  مخزن سد گتوند بگذاری که اینک 
با زور و فشار زیاد از سوی ش��رکت آب و نیرو دارند تخلیه می شوند. 
آب و برق شان قطع ش��ده و با پولی که به ازای خانه و کاشانه و زمین 
پدری به آنها داده می شود، حتی یک قبر هم در شهر مجاور نمی توانند 
بخرند؛ چه رس��د به خانه!  اما به زور باید به دنبال بیکاری و بیگاری و 
سرنوشت غم انگیزی بروند که اش��غال سرزمین شان از سوی شرکت 
آب و نیرو با نام توسعه برای شان رقم زده است. استاد! از تو می خواهیم 

قطعه ای در سوگ کارون بنوازی ...

 اعتراض حامیان محیط زیست 
به احداث جاده در جنگل ابر 

جمع��ی از حامی��ان محی��ط زیس��ت اس��تان گلس��تان که ب��ه تازگی 
در واکنش ب��ه حوادث ناگ��وار حوزه محیط زیس��ت در ماه ه��ای اخیر 
جمعیت دوستداران محیط زیست استان  را به وجود آورده اند، به دنبال 
 قطع درختان جنگل ابر و تصویب س��اخت جاده زری��ن گل در علی آباد 
بیانیه ای صادر کردند. ش��ما می توانید اخبار این جمعیت را در نش��انی 
saveearth.blogfa.com مشاهده کنید. در هفته گذشته جمعی از 
حامیان و دوستداران محیط زیست در واکنش به آغاز عملیات احداث جاده 
در جنگل ابر، دست به تجمع اعتراض آمیز در مقابل فرمانداری شاهرود 

زدند. این جمع، خواستار توقف سریع عملیات احداث جاده شدند.
از  قس��متی  اب��ر  جن��گل 
زیباتری��ن  و  قدیمی تری��ن 
جنگل های هیرکانی است که 
با گونه های گیاه��ی و جانوری 
نادر، یکی از منحصر به فردترین 
زیس��ت بوم های ایران به شمار 
 م��ی رود ک��ه ای��ن س��ال ها

 م��ورد دس��ت ان��دازی ق��رار 
گرفته است.
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مرگ دریاچه ارومیه نزدیک است
محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم 
می گوید » اگر روند رسیدگی به بحث خشک شدن دریاچه ارومیه به همین صورت 

ادامه یابد، باید منتظر مرگ این دریاچه در آینده نزدیک باشیم.«

قطع درختان جنگل ابر، 32یا 465 اصله؟!
موضوع جاده س��ازی جنگل ابر  از ابتدای دولت نهم مطرح 
ش��د و تا به امروز اظهارنظرهای زیادی پیرامون آن از سوی 
دولتمردان، فعاالن محیط زیست و رسانه ها مطرح شده که 
پرداختن به تمام آنها در این مق��ال نمی گنجد، اما آنچه که 
این روزها برای چندمین بار نام جنگل ابر و جاده  معروفش را 
بر سر زبان ها انداخت، ارایه سه آمار متفاوت از قطع درختان 

این جنگل تنها در عرض یک هفته بود.
به گزارش ایس��نا، علیرضا اورنگی، رییس سازمان جنگل ها 
در حالی تعداد درختان قطع ش��ده در جنگل حفاظت شده 
ابر را ۴6۵ اصله دانس��ت که دو روز قب��ل از آن محمدجواد 
محم��دی زاده، ریی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
ش��مار درختان قطع ش��ده در این طرح را تنه��ا ۳۲ اصله 

اعالم ک��رده و گفته بود که برخالف برخ��ی ادعاها مبنی بر 
احداث جاده ای عریض در جنگل ابر، مج��وز احداث جاده 
 روس��تایی درجه دو به عرض پنج مت��ر در این جنگل صادر

 شده است.
معاون رییس جمهور بابیان این که هیچ درخت س��رخدار 
و گونه درختی کمیاب و با ارزش در مس��یر جاده ابر وجود 
ندارد و گونه های با ارزش در فاصله هفت تا 9 کیلومتری این 
جاده در منطقه پونه آرام و افرا تخت��ه قرار دارند که به هیچ 
عنوان اج��ازه تخریب این درختان داده نمی ش��ود، تصریح 
کرد: برآوردهای س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری 
کشور در جنگل ابر نش��ان می دهد در مسیر احداث جاده، 
 درختان��ی ب��ا قط��ر ب��االی ۱۵ س��انتیمتر و دارای ارزش 

زیست محیطی، بس��یار کم هس��تند و در واقع مسیر جاده 
 طوری انتخاب ش��ده ک��ه کمترین اث��رات تخریب��ی را بر 

محیط زیست داشته باشد.
 این اظهارات پیرامون جنگل ابر که به گفته محمدی فاضل، 
معاون طبیعی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت بنا بود تا 
پایان بهار امسال در زمره جنگل های تحت حفاظت سازمان 
محیط زیس��ت درآید، در حالی مطرح شد که در نخستین 
روزهای تابس��تان امسال ش��ماری از فعاالن محیط زیست 
تعداد درختان قطع شده در این جنگل را که به گفته آنان به 
صورت شبانه قطع شده اس��ت هزاران اصله و جاده در حال 
احداث در این جنگل را نیز جاده ای اصلی و با عرضی بین۳۰ 
تا۴۰ متر دانستند و معتقد بودند که احداث این جاده موجب 

در معرض خطر قرار گرفتن بس��یاری از گونه های گیاهی و 
جانوری منطقه از جمله درخت سرخدار خواهد شد. 

خطر نابودی سریع جنگل در ایران

فرود و فراز

در ایران مانند کشورهای منطقه خاور نزدیک، جنگل ها 
سریع تر از اکثر نقاط جهان در حال ناپدید شدن هستند. 
نورالدین مونا، نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران، 
ناتوانی و شکست بسیاری از سیاست های استفاده از 
جنگل و اراضی ملی را دلیل ناپدید شدن جنگل ها در 
ایران می داند.
قطع بی رویه درختان و ازبین بردن جنگل ها، برداشت 
ناپایدار چوب به عنوان سوخت و چرای بی رویه، از 
رخدادهای شایع در ایران است؛ رخدادی که جنگل های 
ایران را از دم درو کرده است.
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 در خبرها آمده است که هنرمند نامی 
محمد 
درویش

و موس��یقیدان بزرگ کش��ور، استاد 
مجید انتظامی به سفارش شرکت آب 
و نیرو – وابس��ته به وزارت نیرو – آخرین مراحل ساخت یک 
قطعه موسیقی جدید با نام »سمفونی کارون« را به پایان برده 
و مقرر است تا در اعیاد شعبانیه برای نخستین بار تاالر وحدت 
تهران را در امواجش شناور کند؛ خبری که برای اغلب فعاالن 
و متخصصان حوزه محیط زیست بهت آور و کاماًل ناامیدکننده 
بود؛ زیرا هدف از آفرینش ای��ن قطعه هنری تجلیل از صنعت 
سدس��ازی و آنهایی که در آن مشارکت داش��ته اند، به بهانه 
دستیابی به خودکفایی اعالم شده است. این در حالی است که 
 بیش از ۳۵ س��ال اس��ت که بس��یاری از نخب��گان و فعاالن 
محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی در جهان نس��بت به عواقب 
نامیمون تأکید بیش از حد بر مدیریت سازه ای و روند شتابناک 
ساخت سدهای بزرگ مخزنی اعتراض کرده و هشدار داده و 
می دهند. افزون بر آن، ۱6سال است که آیین های روز جهانی 
مقابله ب��ا سدس��ازی در ۱۴مارس هر س��ال در بس��یاری از 
کش��ورهای جهان، از جمله ایران برگزار می شود و همه ساله 
حجم عظیمی از نتایج مطالعات و پژوهش هایی منتشر می شود 
که نش��ان می دهد، آنچه یک حوضه آبخیز را نج��ات داده و 
اندوخته های آبی آن را سامانی بخردانه می دهد، نه سدسازی، 
که مدیریت ب��ه هم پیوس��ته منابع آب و خ��اک در آن پهنه 
آب شناختی است. کافی بود تا استاد مجید انتظامی، پیش از 

آن که چنین پیشنهادی را بپذیرد، سری به کارون می زد و از 
نزدیک روزگار غم انگیز آن را با یک دهه پیش مقایسه می کرد. 
حتی کافی بود اندکی در محتوای رسانه های مکتوب و مجازی 
در طول این چند سال اخیر، جستجو کرده تا درمی یافت که در 
مرگ بختگان، طش��ک، کم جان، گاوخونی، دریاچه ارومیه، 
آالگل، آلماگل، آجی گل، هورالعظیم، هورالحمار، هورالهویزه، 
دریاچه مسیله، تاالب گمیشان، تاالب شادگان، نخلستان های 
اروند کنار و بهمن ش��یر، تاالب گندمان و... آیا می توان نقش 
مخرب سدسازی را انکار کرد؟ یادمان باشد که هنرمند باید آن 
افق هایی را ببیند که مردم عادی از دیدن شان اغلب عاجزند و 
در پی رصد نواهایی باش��د ک��ه گوش های معمول��ی قادر به 
شنیدنش نیس��تند. هنرمند باید پیش رو و راهبر باشد و این 
کمینه انتظار ما از مردی اس��ت ک��ه نام پرافتخ��ار عزت اهلل 
انتظامی را به عنوان پدر بر پیش��انی  دارد. چنین اس��ت که از 
مجید انتظامی می خواهیم تا به جای س��رودن ش��ادمانی در 
مرگ کارون و زاینده رود و زرینه رود و کر و س��یوند و ُمند و 
کرخه و اترک و... در سوگ همه زیست مندانی که جانشان را و 
موجودیتش��ان را قربان��ی توس��عه ای چنی��ن ناهماهنگ با 
زیست بوم کردند، س��مفونی مرگ طبیعت ایران را بیافریند و 
بنوازد تا بلکه آنهایی که همچنان خود را به خواب زده اند، بیدار 
شوند و بدانند آنچه دارد از دست می رود، طبیعت وطنی است 
 که اگ��ر نباش��د، هم��واره گفته ای��م و فری��اد برآورده ایم که 

نخواهیم بود!

رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
دکتر ناصر 
اعالم کرد این سازمان نه تنها مخالف کرمی

جاده ابر نیست، بلکه خواستار تسریع 
در احداث آن اس��ت. وی مدعی ش��ده اس��ت که س��ازمان 
متبوعش نقشه های این جاده را بررسی کرده و مجاب شده 
است که احداث آن مشکلی برای طبیعت منطقه ایجاد نکرده 
و آثار زیس��ت محیطی آن کاماًل تحت کنت��رل خواهد بود. 
قاعدتا این گفته به معنای صدور مجوز برای احداث جاده ای 
خواهد بود که بعد از آزادراه تهران-شمال، بحث برانگیزترین 
 پروژه راهس��ازی در کش��ور بوده و بیش��ترین مناقش��ات و 
مخالفت ها را برانگیخته اس��ت. با این وجود پرس��ش های 
کارشناسان محیط زیس��ت همچنان باقی است: نقشه های 
موصوف چرا اسناد طبقه بندی تلقی شده و هرگز پیش از آغاز 
عملیات اجرایی در معرض تماشا و قضاوت نهادهای علمی و 
کارشناس��ان مس��تقل قرار نمی گیرند؟ این نقشه ها را چه 

کسی تهیه کرده است؟ 
چگونه ممکن است جاده ای که زیستگاه را به دو نیم تقسیم 
 می کند مشکل زیست محیطی نداشته باشد؟ زیستگاه های

دو نیم شده بر اساس شاخص های زیست محیطی بین ۵۰ تا 
حتی9۰ درصد ارزش خود را از دست می دهند. این میزان در 
پروژه جنگل ابر آیا مورد محاسبه قرار گرفته است؟ به خاطر 
فقط چند کیلومتر کوتاه تر شدن مسیر، آیا واقعاً ضرورت دارد 
به موازات جاده آس��ان گذر و ایمن آزادشهر-شاهرود جاده 

دیگری در قلب یکی از کم نظیرترین چشم اندازهای طبیعت 
ایران احداث شود؟ شبهاتی که در باره تغییر کاربری و فروش 
هزاران هکتار اراضی کشاورزی و جنگلی مسیر جاده جدید 

وجود دارد، چقدر جدی است؟
پس زمین��ه اقتصادی و اجرای��ی مدیریت کنونی س��ازمان 
حفاظت محیط زیست از بدو انتصاب وی در سال ۱۳۸۸ این 
گمان را گسترانده بود که قرار است در دوره جدید، سازمان 
مذکور نقش تس��هیل کننده در مس��یر اجرای پ��روژه های 
عمرانی را داشته و به این شکل روند پرداخت هزینه توسعه از 
محل محیط زیست و میراث طبیعی ایران تشدید شود. تبلیغ 
گسترده برای شوآف هایی مثل طرح احیای ببر مازندران )با 
واردات دو ببر سیبریایی ناخوش که یکی هم تاکنون جان به 
جان آفرین تس��لیم کرده و دیگری هم به زودی تلف خواهد 
شد!( و برعکس چشم بستن مدام بر اجرای انواع پروژه های 
مخرب و زی��ان بار تاکن��ون مؤید انگاره مذکور بوده اس��ت. 
موافقت با احداث جاده ابر متأس��فانه فرض مذکور را از یک 

انگاره، به انگاشتی مسلم تغییر می دهد.
می گوید یک داغ ننگ بس اس��ت در عمر آدم��ی. جاده ابر 
می توان��د در ایامی نه چندان دور م��الک قضاوت قطعی در 
باره نه فقط  مدیریت سازمان محیط زیست، بلکه حتی کل 
 مدیریت اجرایی کش��ور باش��د. هنوز دیر نیست؛ همچنان 
می توان با لغ��و پروژه مذکور داغ ننگی چن��ان عظیم را یک 

عمر به جان نخرید.

می گوید یک داغ 
ننگ بس است در 
عمر آدمی. 
جاده ابر می تواند 
در ایامی
 نه چندان دور 
مالک قضاوت 
قطعی در باره نه 
فقط  مدیریت 
سازمان
 محیط زیست، 
بلکه حتی 
کل مدیریت 
اجرایی کشور 
باشد

از مجید انتظامی 
می خواهیم تا 
به جای سرودن 
شادمانی در مرگ 
کارون و زاینده 
رود  در سوگ همه  
زیست مندانی 
که جانشان و 
موجودیتشان را 
قربانی توسعه ای 
چنین ناهماهنگ با 
زیست بوم کردند، 
سمفونی مرگ 
طبیعت ایران را 
بیافریند

گام های رو به ویرانیدست نگهدار  استاد!

ببر می آورند و جاده می سازندلطفًا سمفونی مرگ کارون را بنوازید

]جنگل ابر[



يادداشت

6

ابالغ

خ  ش��هر،  خمین��ی  اقام��ت:  مح��ل  دانش��جو،  ش��غل:  ن��ارص،  پ��در:  ن��ام  طالب��ی،  رس��ول  خواه��ان:   2507

اک��ر  عل��ی  پ��در:  ن��ام  مخت��اری  رجبعل��ی  خوان��ده:  ش��خصی،  من��زل   37 پ��الک   16 ک  جنوب��ی  ام��ام 

ب��ه  خوان��ده  ال��زام  تقاض��ای  آن:  به��ای  و  خواس��ته  تعیی��ن  امل��کان،  مجه��ول  اقام��ت:  مح��ل  آزاد  ش��غل: 

ش��اره  ب��ه   83 م��دل  مش��کی  ص��دف   125 هون��دا  موتورس��یکلت  دس��تگاه  ی��ک  مالکی��ت  س��ند  انتق��ال 

تصوی��ر  دادخواس��ت:  منض��ات  و  دالی��ل  ری��ال.   311010 ب��ه  مق��وم   27 ته��ران   -33698 ش��هربانی 

ش��ورای  اول  ش��عبه   13549 ال��ف/  م  اس��ت.  پیوس��ت  موتورس��یکلت  کارت  ن��ام  ب��ه  مالکی��ت،  س��ند 

حل اختالف خمینی شهر

 

ابالغ رأی

ش��ورای  س��وم  ش��عبه  رس��یدگی:  مرج��ع   ،282 دادنام��ه:  ش��اره   ،129/91 پرون��ده:  کالس��ه   2508

نش��انی:  محم��د  فرزن��د  اخ��الق  خ��وش  ن��ارص  خواه��ان:  ش��هر،  خمین��ی  شهرس��تان  اخت��الف  ح��ل 

هاش��می  ح��اج  عبدال��ه  وکی��ل:  )ص(،  محم��د  آل  قائ��م  س��نگری  کوه��ی  ک��وی  حاف��ظ  خ  ش��هر  خمین��ی 

اصغ��ر  خوان��ده:  اجتاع��ی،  تأمی��ن  بیم��ه  جن��ب  آزادگان  بل��وار  ش��هر  خمین��ی  نش��انی:  فرزندحس��ن 

ارج��اع  از  پ��س  گردش��کار:  مطالب��ه،  خواس��ته:  امل��کان،  مجه��ول  نش��انی:  رحی��م  فرزن��د  فخ��اری 

پرون��ده ب��ه ای��ن ش��عبه و ثب��ت آن ب��ه کالس��ه ف��وق و ط��ی ترشیف��ات قانون��ی و اخ��ذ نظری��ه مش��ورتی 

منای��د.  م��ی  رأی  بص��دور  مب��ادرت  زی��ر  ب��رشح  و  اع��الم  را  رس��یدگی  خت��م  ش��ورا  قاض��ی  اعض��ا 

عبدال��ه  آق��ای  وکال��ت  ب��ا  اخ��الق  خ��وش  ن��ارص  آق��ای  دع��وی  خص��وص  در  ش��ورا:  قاض��ی  رأی 

ری��ال  میلی��ون  هش��ت  و  چه��ل  مبل��غ  مطالب��ه  ب��ر  دائ��ر  فخ��اری  اصغ��ر  آق��ای  بطرفی��ت  هاش��می  ح��اج 

لغای��ت  دادخواس��ت  تقدی��م  تاری��خ  از  تأدی��ه  تأخی��ر  خس��ارات  و  دادرس��ی  خس��ارات  انض��ام  ب��ه 

بش��اره  االمئ��ه  ج��واد  الحس��نه  ق��رض  صن��دوق  حوال��ه  فق��ره  س��ه  ب��ه  مس��تند  حک��م  اج��رای  زم��ان 

 90/12/5 م��ورخ   31830  )2( ری��ال،   20/500/000 مببل��غ   90/12/20 م��ورخ   37549  )1( ه��ای 

 90/11/30 م��ورخ   225703  )3( الحج��ج،  ثام��ن  اعتب��اری  تعاون��ی  عه��ده  ری��ال   13/000/000 مببل��غ 

و  ف��وق  در  مذک��ور  م��دارک  ب��ه  توج��ه  ب��ا  اب��وذر  الحس��نه  ق��رض  عه��ده  ری��ال   15/000/000 مببل��غ 

اص��ل  وج��ود  و  وی  جان��ب  از  دفاعی��ه  الیح��ه  ارائ��ه  ع��دم  و  ش��ورا  جلس��ه  در  خوان��ده  حض��ور  ع��دم 

س��ند مس��تند دی��ن در ی��د خواه��ان دالل��ت ب��ر مش��غولیت ذم��ه خوان��ده م��ی منای��د و ب��ا اس��تناد ب��ه م��واد 

 22  ،29  ،28  ،27  ،21  ،11 م��واد  و  مدن��ی  دادرس��ی  آئی��ن  قان��ون   522 و   520  ،519  ،515  ،198

مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  را  خوان��ده  و  دانس��ته  صح��ت  ب��ر  محم��ول  را  خواه��ان  خواس��ته  ش��وراها  قان��ون 

باب��ت هزین��ه دادرس��ی  ری��ال  اص��ل خواس��ته و مبل��غ س��ی ه��زار  باب��ت  ری��ال  چه��ل و هش��ت میلی��ون 

اج��رای  زم��ان  لغای��ت   )91/2/7( دادخواس��ت  تقدی��م  تاری��خ  از  تأدی��ه  تأخی��ر  خس��ارت  پرداخ��ت  و 

اب��الغ  از  پ��س  روز   20 م��دت  ظ��رف  و  غیاب��ی  ص��ادره  رأی  منای��د.  م��ی  اع��الم  و  محک��وم  حک��م 

قاب��ل  واخواه��ی  م��دت  انقض��اء  از  پ��س  روز   20 م��دت  ظ��رف  س��پس  و  ش��ورا  در  واخواه��ی  قاب��ل 

ش��عبه   12542 ال��ف/  م  باش��د.  م��ی  ش��هر  خمین��ی  شهرس��تان  عموم��ی  محاک��م  در  تجدیدنظرخواه��ی 

سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

 

ابالغ رأی

 ،9009980365300169 پرون��ده:  ش��اره   ،9009970352701709 دادنام��ه:  ش��اره   ،2518

ارت��ش،  خ  اصفه��ان،  نش��اين  ب��ه  موالي��ي  مهن��از  خان��م  ش��كات:   ،900281 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��اره 

خ  اصفه��ان،  نش��اين  ب��ه  جعف��ري  بهم��ن  آق��اي   -2  ،4 پ  جمش��يد،  كوچ��ه  انتهاي��ي،  ش��هيد  كوچ��ه 

اته��ام:  امل��كان،  مجه��ول  فع��ال  نش��اين  ب��ه  ن��ادري  ج��ال  آق��اي  مته��م:   ،4 پ  جمش��يد،  كوچ��ه  ارت��ش، 

رس��يدگي  خت��م  پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا  دادگاه  گردش��كار:  عم��دي،  غ��ر  ب��دين  صدم��ه  اي��راد 

ش��كايت  خص��وص  در  دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  و  اع��الم  را 

ج��ال  آق��اي  علي��ه  خ��رو  فرزن��د  موالي��ي  مهن��از   -2 حس��ن،  فرزن��د  جعف��ري  بهم��ن   -1 خان��م  و  آق��اي 

ن��ادري هام��ي فرزن��د م��اده ع��ي و دائ��ر ب��ر اي��راد صدم��ه ب��دين غ��ر عم��دي ب��ر اث��ر يب احتياط��ي در 

ش��كايت  ش��ده  انج��ام  تحقيق��ات  پرون��ده  اوراق  و  محتوي��ات  جام��ع  ب��ه  توج��ه  ب��ا  دادگاه  رانندگ��ي  ام��ر 

رانندگ��ي  و  راهناي��ي  مديري��ت  فن��ي  كاردان  اف��ر  نظري��ه  قان��وين  پزش��ي  ه��اي  گواه��ي  ش��كات 

در  و  دادگاه  جلس��ه  در  مته��م  حض��ور  ع��دم  و  انتظام��ي  مرج��ع  گ��زارش  و  اصفه��ان  شهرس��تان 

و  ص��ادره  خواس��ت  كيف��ر  مف��اد  و  پرون��ده  محتوي��ات  س��اير  و  خوي��ش  از  موث��ر  دف��اع  ع��دم  نهاي��ت 

م��واد  ب��ه  مس��تندا  دانس��ته  مح��رز  و  ثاب��ت  را  انتس��ايب  اته��ام  مجم��وع  در  پيوس��تي  مجرمي��ت  ق��رار 

 418  –  481  –  480 م��اده  ي��ك  بن��د   304  –  302  –  297  –  295  –  294  –  367  –  495  –  485

س��ه  م��اده  ي��ك  بن��د  و  اس��المي  مج��ازات  قان��ون  از   717  –  16  –  152  –  484 م��اده  دال  بن��د   428  –

ران  ق��دام  كب��ودي  جه��ت  را  الذك��ر  موص��وف  مته��م  دول��ت  درآمده��اي  از  برخ��ي   وص��ول  قان��ون 

جعف��ري  بهم��ن  آق��اي  اول  ردي��ف  ش��ايك  ح��ق  در  كامل��ه  دي��ه  ه��زارم  ني��م  و  ي��ك  پرداخ��ت  ب��ه  راس��ت 

ب��ه  راس��ت جمع��اً  پ��اي  م��چ  ق��دام  و  راس��ت  س��اق  كب��ودي خل��ف  و  پ��اي چ��پ  م��چ  كب��ودي  و جه��ت 

پرداخ��ت چه��ار و ني��م ه��زارم دي��ه كامل��ه و جه��ت ت��ورم م��چ پ��اي چ��پ ب��ه پرداخ��ت ني��م درص��د دي��ه 

و  كامل��ه  دي��ه  درص��د  ني��م  پرداخ��ت  ب��ه  پ��اي چ��پ  پاش��نه  و جه��ت حارص��ه  ارش  عن��وان  ب��ه  و  كامل��ه 

ب��زه  عموم��ي  جنب��ه  لح��اظ  جه��ت  و  موالي��ي  مهن��از  خان��م  دوم  ردي��ف  ش��ايك  ح��ق  در  انتخ��ايب  ن��وع  از 

ب��ه پرداخ��ت ي��ك ميلي��ون ري��ال ج��زاي نق��دي در ح��ق صن��دوق دول��ت محك��وم م��ي مناي��د  ي��اد ش��ده 

ص��ادره  راي  باش��د  م��ي  س��ال  دو  م��دت  ب��ه   1389/1/12 حادث��ه  وق��وع  زم��ان  از  دي��ه  پرداخ��ت  مهل��ت 

دي��ه  ب��ه  نس��بت  س��پس  و  دادگاه  هم��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز  ده  ظ��رف  و  غي��ايب 

در  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  نق��دي  ج��زاي  ب��ه  نس��بت  و  قطع��ي 

جزاي��ي  عموم��ي  دادگاه   101 ش��عبه  رئي��س  باش��د.  م��ي  اصفه��ان  اس��تان  مرك��ز  نظ��ر  تجدي��د  محاك��م 

اصفهان- ذبيحي شاره م / الف 5661

 

ابالغ رأی

 ،9009980362001662 پرون��ده:  ش��اره   ،9109970352700150 دادنام��ه:  ش��اره   ،2519

مهن��از  خان��م   -2 شوش��ري،  زاده  احم��د  بهن��از  خان��م   -1 ش��كات:   ،901115 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��اره 

آق��اي  مته��م:   ،6 پ  فره��ادي  بس��ت  ب��ن  آقاباباي��ي  ش  ك  في��ض  خ  نش��اين  ب��ه  همگ��ي  صب��وري  ام��ن 

اماك��ن  در  اطف��ال  و  بان��وان  ب��راي  مزاحم��ت   -1 ه��ا:  اته��ام  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه  ع��اريف  كي��وان 

پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا  دادگاه  گردش��كار:  عم��دي،  ج��رح  و  رضب   -2 معاب��ر،  ي��ا  عموم��ي 

راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  متع��ال  خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م 

فرزن��د  شوش��ري  زاده  احم��د  بهن��از   -1 خامنه��ا  ش��كايت  خص��وص  در  دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي 

دائ��ر  و  مه��دي  فرزن��د  ع��اريف  كي��وان  آق��اي  علي��ه  اك��ر  فرزن��د  صب��وري  ام��ن  مهن��از   -2 به��روز، 

تحقيق��ات  پرون��ده،  اوراق  و  محتوي��ات  جام��ع  ب��ه  توج��ه  ب��ا  دادگاه  عم��دي  ب��دين  صدم��ه  اي��راد  ب��ر 

مته��م  اق��رار  و  اذع��ان  قان��وين،  پزش��ي  ه��اي  گواه��ي  ف��وق،  ش��ده  ي��اد  ش��كات  ش��كايت  ش��ده،  انج��ام 

و  ص��ادره  كيفرخواس��ت  مف��اد  و  پرون��ده   18-5 صفح��ات  در  مته��م  اق��رار  النهاي��ه  و  درگ��ري  ب��ه 

محتوي��ات  س��اير  و  خوي��ش  از  موث��ر  دف��اع  ع��دم  نهاي��ت  در  و  دادگاه  جلس��ه  در  وي  حض��ور  ع��دم 

 –  495  –  485 م��واد  ب��ه  مس��تنداً  دانس��ته  مح��رز  و  ثاب��ت  را  انتس��ايب  اته��ام  مجم��وع  در  پرون��ده 

م��اده   2-  1 بنده��اي   484 م��اده  ب  بن��د   –  15  -2  –  304  –  312  –  297  –  295  –  294  –  367

وص��ول  قان��ون  س��وم  م��اده  دوم  بن��د  و  اس��المي  مج��ازات  قان��ون  از   269 م��اده  دوم  تب��ره   -480

را  الذك��ر  موص��وف  مته��م  اول  ردي��ف  ش��ايك  ش��كايت  ب��ه  نس��بت  و  دول��ت  درآمده��اي  از  برخ��ي 

 س��ه ه��زارم دي��ه كامل��ه و جه��ت دامي��ه س��مت 
1000
3 جه��ت كب��ودي زي��ر چش��م راس��ت ب��ه پرداخ��ت 

چ��پ ص��ورت و دامي��ه س��مت چ��پ چان��ه و دامي��ه مخ��اط داخ��ي س��مت چ��پ ده��ان و حارص��ه ف��ك 

 هف��ت ص��دم دي��ه كامل��ه و جه��ت حارص��ه س��مت 
100
7 تحت��اين در س��مت راس��ت جمع��اً ب��ه پرداخ��ت 

و نق��ص زيباي��ي ن��ايش  --
- 1-2-3

راس��ت گ��ردن و ت��ورم ل��ب تحت��اين و لق��ي س��ه دن��دان قدام��ي 

 چه��ار و ني��م 
100
4/5 از جوش��گاه جامان��ده در ناحي��ه س��مت چ��پ و راس��ت چان��ه جمع��ا ب��ه پرداخ��ت 

خص��وص  در  و  اول،  ردي��ف  ش��ايك  ح��ق  در  انتخ��ايب  ن��وع  از  و  ارش  عن��وان  ب��ه  و  كامل��ه  دي��ه  ص��دم 

ردي��ف  ش��ايك  منج��ز  و  قطع��ي  گذش��ت  و  رضاي��ت  اع��الم  ب��ه  توج��ه  ب��ا  دوم  ردي��ف  ش��ايك  ش��كايت 

شش��م  م��اده  دوم  بن��د  ب��ه  مس��تنداً  موض��وع  ب��ودن  گذش��ت  قاب��ل  و  صب��وري(  ام��ن  )مهن��از  دوم 

خص��وص  در  و  گ��ردد  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  را  تعقي��ب  موق��ويف  ق��رار  كيف��ري  دادريس  آي��ن  قان��ون 

و   1390/9/7 مورخ��ه  تعقي��ب  من��ع  ص��ادره  ق��رار  ب��ه  شوش��ري  احم��دزاده  بهن��از  خان��م  اع��راض 

ب��ه  نظ��ر  اصفه��ان  شهرس��تان  انق��الب  و  عموم��ي  دادرساي  دادي��اري  اول  ش��عبه  س��وي  از  ص��ادره 

وف��ق  ق��رار ص��ادره  و  اس��ت  ننم��وده  ارائ��ه  ق��رار ص��ادره  فس��خ  دلي��ي جه��ت  ق��رار  ب��ه  مع��رض  اينك��ه 

ملح��وظ  ص��ادره  ق��رار  فس��خ  جه��ت  پرون��ده  در  موجب��ي  و  يافت��ه  اص��دار  قان��وين  موازي��ن  و  مق��ررات 

قان��ون  اص��الح  قان��ون  س��ه  م��اده  ن  قس��مت  ي��ك  بن��د  ب��ه  مس��تنداً  دادگاه  له��ذا  باش��د  من��ي  مش��هود  و 

را  عن��ه  مع��رض  ص��ادره  ق��رار  مع��رض  اع��راض  رد  ضم��ن  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  تش��كيل 

عين��اً م��ورد اب��رام و تايي��د ق��رار م��ي ده��د و ني��ز در خص��وص لح��اظ جنب��ه عموم��ي ب��زه اي��راد صدم��ه 

ب��دين عم��دي ب��ه خان��م بهن��از احم��د زاده شوش��ري توس��ط مته��م و بي��م تج��ري مرتك��ب ب��ه پرداخ��ت 

ي��ك ميلي��ون ري��ال ج��زاي نق��دي در ح��ق صن��دوق دول��ت محك��وم م��ي مناي��د مهل��ت پرداخ��ت دي��ه از 

اب��الغ  از  پ��س  روز  ده  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  باش��د  م��ي  يكس��ال  م��دت  ب��ه  حادث��ه  وق��وع  زم��ان 

قاب��ل واخواه��ي در هم��ن دادگاه و س��پس نس��بت ب��ه اي��راد صدم��ه ب��دين عم��دي و دي��ه ظ��رف بيس��ت 

م��ي  )اصفه��ان(  اس��تان  مرك��ز  نظ��ر  تجدي��د  محاك��م  در  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز 

دادگاه   101 ش��عبه  رئي��س  باش��د.  م��ي  قطع��ي  تعقي��ب  من��ع  ق��رار  ب��ه  اع��راض  خص��وص  در  و  باش��د 

عمومي جزايي اصفهان- ذبيحي شاره م / الف 5774

 

تحديد حدود اختصايص 

دش��ت  قفي��زي  ن��ه  مزروع��ي  زم��ن  قطع��ه  شش��دانگ  ح��دود  تحدي��د  چ��ون   2708 ش��اره:   ،2521

پرون��ده  طب��ق  ك��ه  ميم��ه  ثبت��ی  بخ��ش  ازان  در  واق��ع  اص��ي   35 ش��اره  از  فرع��ي   947 ش��اره  پرون��د 

ثبت��ي ب��ه ن��ام نرال��ه ع��ي اك��ر پ��ور ازاين و غ��ره فرزن��د لط��ف ال��ه در جري��ان ثب��ت اس��ت ب��ه عل��ت 

از  اخ��ر  قس��مت  دس��تور  ب��ه  بن��ا  اين��ك  نيام��ده  عم��ل  ب��ه  ثب��ت  متقاضي��ان  ي��ا  متق��ايض  حض��ور  ع��دم 

در  مرق��وم  مل��ك  ح��دود  تحدي��د  نام��ردگان  ي��ا  نام��رده  تقاض��اي  طب��ق  ب��ر  و  ثب��ت  قان��ون   15 م��اده 

ب��ه  ل��ذا  آم��د.  خواه��د  عم��ل  ب��ه  و  رشوع  مح��ل  در  صب��ح   9 س��اعت   91/5/9 م��ورخ  دوش��نبه  روز 

ب��ه كلي��ه مجاوري��ن و مالك��ن اخط��ار م��ي ش��ود در روز و س��اعت مق��رر در مح��ل  اي��ن آگه��ي  موج��ب 

تاري��خ  از  ثب��ت  قان��ون   20 م��اده  مطاب��ق  ام��الك  صاحب��ان  و  مجاوري��ن  اعراض��ات  يابن��د.  حض��ور 

قان��ون  واح��ده  م��اده   2 تب��ره  طب��ق  و  ش��د  خواه��د  پذيرفت��ه  روز   30 ت��ا  تحدي��د  صورمتجل��س  تنظي��م 

ب��ه  اع��راض  تس��ليم  تاري��خ  از  م��اه  ي��ك  ظ��رف  مع��رض  ثب��ت  مع��ريض  ه��اي  پرون��ده  تكلي��ف  تعي��ن 

را  دادخواس��ت  تقدي��م  گواه��ي  قضاي��ي  ذيص��الح  مرج��ع  ب��ه  دادخواس��ت  تقدي��م  ب��ا  بايس��تي  اداره  اي��ن 

اخذ و به اين اداره تسليم منايد. حسن نوروز رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه 

 

تاسيس 

بهس��ازان  رشك��ت  اساس��نامه  و  نام��ه  رشك��ت  و  تقاضانام��ه  خالص��ه   2779 ش��اره:   ،2537

ش��اره  ب��ا  و   312 ش��اره  تح��ت   91/4/6 تاري��خ  در  ك��ه  مح��دود  مس��ووليت  ب��ا  صف��وي  سيس��تم 

رس��مي  روزنام��ه  در  عم��وم  اط��الع  ب��راي  و  رس��يده  ثب��ت  ب��ه  داي��ره  اي��ن  در   14000265217 رسي��ال 

كلي��ه  انج��ام  رشك��ت:  موض��وع   -1 ش��ود.  م��ي  آگه��ي  مح��ي  كثراالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  و  كش��ور 

تحلي��ل  تجرب��ه  مش��ريان،  ني��از  دقي��ق  ش��ناخت  اي،  رايان��ه  اف��زاري  س��خت  و  اف��زاري  ن��رم  فعاليته��اي 

و  مديري��ت  اطالع��ايت  افزاره��اي  ن��رم  تولي��د  دني��ا،  روز  ه��اي  متدول��وژي  جديدتري��ن  ب��ا  طراح��ي  و 

س��فاريش،  اف��زاري  س��خت  و  اف��زاري  ن��رم  ه��اي  سيس��تم  س��ازي  پي��اده  و  طراح��ي  حس��ابداري، 

سيس��تمهاي  پش��تيباين  و  اف��زاري  ن��رم  ه��اي  سيس��تم  ان��دازي  راه   ،Web تح��ت  افزاره��اي  ن��رم  تولي��د 

س��خت  از  پش��تيباين  اي،  رايان��ه  ه��اي  ش��بكه  و  اف��زار  س��خت  ان��دازي  راه  و  نص��ب  ش��ده،  اف��زاري  ن��رم 

ش��هيد  كوچ��ه  مول��وي،  خياب��ان  ميم��ه،  رشك��ت:  اص��ي  مرك��ز   -2 اي،  رايان��ه  ه��اي  ش��بكه  و  اف��زار 

اس��ت  نق��دي  ري��ال  ميلي��ون  ي��ك  مبل��غ  رشك��ت:  رسماي��ه   -3  ،8351632641 كدپس��تي   4 پ��الك  واح��د 

تاري��خ  از  رشك��ت  م��دت   -4 دارد.  ق��رار  رشك��ت  عام��ل  مدي��ر  اختي��ار  در  و  گردي��د  پرداخ��ت  متام��اً  ك��ه 

ب��ه  س��هي  صف��وي  اك��ر  س��يد  آق��اي  امض��اء:  صاحب��ان  و  مدي��ران   -5 نامح��دود،  م��دت  ب��ه   91/4/6

آق��اي  و  مدي��ره  هي��ات  رئي��س  عن��وان  ب��ه   8331615696 كدپس��تي  و   1239948247 م��ي  ش��اره 

عن��وان  ب��ه   8331615696 كدپس��تي  و   5100079045 م��ي  ش��اره  ب��ه  س��هي  صف��وي  ع��ي  س��يد 

ب��ا  رشك��ت  م��ايل  اس��ناد  و  اوراق  كلي��ه  گردي��د.  انتخ��اب  نامح��دود  م��دت  ب��راي  رشك��ت  عام��ل  مدي��ر 

امض��اي مدي��ر عام��ل هم��راه ب��ا مه��ر رشك��ت معت��ر م��ي باش��د. رئي��س اداره ثب��ت اس��ناد ميم��ه حس��ن 

نوروز شاره م  / الف 6171 

 

ابالغ وقت رسيدگي 

ال��زام  ب��ر  مبن��ي  دادخواس��تي  ن��ژاد  ح��ق  ع��ي  خواه��ان   352/91 كالس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   ،2538

انتق��ال س��ند ب��ه طرفي��ت مصطف��ي م��رادي دهق��ي تقدي��م من��وده اس��ت وق��ت رس��يدگي ب��راي روز  ب��ه 

خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  ب��ه  توج��ه  ب��ا  گردي��ده  تعي��ن   6 س��اعت   91/5/16 م��ورخ  دوش��نبه 

اي��ن  ب��ه  رس��يدگي  وق��ت  از  قب��ل  خوان��ده  ت��ا  منت��رش،  جراي��د  در  مرات��ب  خواه��ان  تقاض��اي  حس��ب 

ح��ل  ش��وراي  ي��ك  ش��اره  مجتم��ع  اي��ران  بيم��ه  جن��ب  كاش��اين،  محتش��م  خياب��ان  در  واق��ع  ش��عبه 

ع��دم  ص��ورت  در  مناي��د.  اخ��ذ  را  ضائ��م  و  دادخواس��ت  ث��اين  نس��خه  و  مراجع��ه  اصفه��ان  اخت��الف 

حقوق��ی   19 ش��عبه  گ��ردد.  م��ي  اتخ��اذ  مقت��ي  تصمي��م  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  رس��يدگي  وق��ت  حض��ور 

مجتمع شاره یک شوراي حل اختالف اصفهان شاره م / الف 6172

 

مزايده 

اجراي��ي  پرون��ده  در  دارد  نظ��ر  در  اصفه��ان  حقوق��ي  دادگاه   14 ش��عبه  اح��كام  اج��راي    ،2544

فرزن��د  س��عادت  حمي��د   -1 علي��ه  ي��اوري  آق��اي  منايندگ��ي  ب��ا  مل��ت  بان��ك  ل��ه   14 ح  ج   900333 كالس��ه 

نش��اين  ب��ه  پ��ور  اش��كان  عبدالحمي��د   -2 س��عادت،  ب��ازرگاين  يخچ��ال،  مش��ر  خ  نش��اين  ب��ه  ع��ي  محم��د 

فرزن��د  پ��ور  اش��كان  علرض��ا   -3 اول،  فرع��ي  گله��ا،  كوچ��ه  آزادگان،  خ  مطه��ري،  خ  ش��هر،  مل��ك 

پ��الك   ،1 بل��وك   ،3 طبق��ه  نيلوف��ر،  مجتم��ع   ، ارديبهش��ت  خ   ،2 ف��از  بهارس��تان،  نش��اين  ب��ه  عبدالحمي��د 

ح��ق  دادريس،  هزين��ه  خواس��ته،  اص��ل  باب��ت  ري��ال   69/119/000 مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ا   74

كارش��نايس  هزين��ه  وص��ول،  زم��ان  ت��ا  رس��يد  رس  زم��ان  از  تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  و  وكي��ل  الوكال��ه 

اي  مزاي��ده  جلس��ه  دولت��ي  االج��راي  ح��ق  باب��ت  ري��ال   2/500/000 مبل��غ  همچن��ن  و  ال��درج  ح��ق  و 

دادگاه   14 ش��عبه  اج��راي  مح��ل  در  صب��ح   12 ت��ا   11 س��اعت   91/4/27 ش��نبه  س��ه  روز  ب��راي  را 

برگ��زار   324 ات��اق  س��وم،  طبق��ه  دادگس��ري،  س��اختان  نيكبخ��ت،  خ  اصفه��ان،  در  واق��ع  حقوق��ي 

مناي��د. م��ال م��ورد مزاي��ده: عب��ارت اس��ت از ي��ك دس��تگاه وان��ت پي��كان س��فيد رن��گ دوگان��ه س��وز م��دل 

انتظام��ي  ش��اره   87006160 موت��ور  ش��اره   GOO  3652 ش��ايس  ش��اره  باربن��د،  داراي   1387

وضعي��ت  و  ب��اال  مش��خصات  ب��ا  پي��كان  وان��ت  م��دل  و  ن��وع  ب��ه  توج��ه  ب��ا  ك��ه   13 اي��ران   –  35 ل   163

و  اس��تهالك  و  آن  كارك��رد  و  موت��ور  وضعي��ت  و  الس��تيكها  و  ات��اق  رن��گ  و  بدن��ه  قطع��ات  فع��ي 

مع��ادل  توم��ان  ه��زار  دويس��ت  و  ميلي��ون  چه��ار  مبل��غ  پيش��نهادي  پاي��ه  قيم��ت  ب��ازار  روز  وضعي��ت 

از  قب��ل  روز   5 توانن��د  م��ي  خري��د  طالب��ن  اس��ت.  گردي��ده  ب��رآورد  و  تعي��ن  ري��ال   42/000/000

بازدي��د  ع��ي  ام��ام  ش��عبه  مل��ت  بان��ك  س��اختان  پاركين��گ  در  واق��ع  توقيف��ي  خ��ودرو  از  مزاي��ده  تاري��خ 

ف��روش  موض��وع  مبل��غ  10درص��د  حداق��ل  ك��ه  دارن��د  را  مزاي��ده  در  رشك��ت  ح��ق  كس��اين  و  مناين��د 

برن��ده  و  رشوع  كارش��نايس  قيم��ت  از  مزاي��ده  باش��ند.  داش��ته  هم��راه  ب��ه  مزاي��ده  جلس��ه  در  نق��داً  را 

مزاي��ده ف��رد ي��ا اف��رادي م��ي باش��ند ك��ه باالتري��ن قيم��ت را از نظري��ه كارش��ناس پيش��نهاد مناي��د. مدي��ر 

اجراي احكام شعبه 14 دادگاه حقوقي اصفهان شاره م / الف 4482

 

مزايده 

مزاي��ده  جلس��ه  دارد  نظ��ر  در  اصفه��ان  )خان��واده(  حقوق��ي  دادگاه   21 ش��عبه  اح��كام  اج��راي   ،2545

اصفه��اين  نخودي��ان  فهيم��ه  خان��م  ل��ه   21 ج   164/88 اجراي��ي  كالس��ه  ب��ه  پرون��ده  خص��وص  در  اي 

جاب��ر  خ  اصفه��ان،  نش��اين  ب��ه  ع��ي  فرزن��د  پ��ور  صادقي��ان  حس��ن  آق��اي  علي��ه  و  رض��ا  محم��د  فرزن��د 

به��اي  ي��ا  ع��ن   -1 مطالب��ه  ب��ر  مبن��ي   117 پ��الك  ميخ��ك،  كوچ��ه  جن��ويب،  ابونعي��م  ك��وي  انص��اري، 

و  عي��ار   18 ش��ده  س��اخته  ط��الي  مثق��ال  يكص��د  به��اي  ي��ا  ع��ن   -2 آزادي،  به��ار  مت��ام  س��كه  ع��دد   400

الوكال��ه  ح��ق  باب��ت  ري��ال   1/500/000 مبل��غ  و  مهري��ه  نق��د  وج��ه  باب��ت  ري��ال   22/525/962 مبل��غ   -3

ب��ه  كارش��نايس  هزين��ه  و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  دادريس،  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   627/778 و  وكي��ل 

)توج��ه  له��ا  محك��وم  ح��ق  در  ري��ال   160/000 آگه��ي،  ن��رش  ه��اي  هزين��ه  و  ري��ال   2/500/000 مي��زان 

مق��دار  از  ط��ال  حلق��ه  و  ط��ال  رسوي��س  فاكت��ور،  طب��ق  مزاي��ده  انج��ام  و  حك��م  اج��راي  زم��ان  در  گ��ردد 

طالي��ي ك��ه ج��زء مهري��ه ب��وده ك��ر م��ي گ��ردد( و مبل��غ 1/676/298 ري��ال باب��ت ح��ق االج��راي دولت��ي 

 300 مس��احت  ب��ه  كش��اورزي  زم��ن  قطع��ه  ي��ك  دان��گ  ش��ش  ف��روش  جه��ت  دول��ت  صن��دوق  ح��ق  در 

م��ر مرب��ع، ب��دون س��ابقه ثبت��ي ك��ه ب��ر اس��اس م��اده 101 ق.آ.ا.م توقي��ف و ب��ه نش��اين )قطع��ه زم��ن(: 

ك��وي  امله��دي،  مس��جد  كوچ��ه  پ��ور،  رداين  ش��هيد  اتوب��ان  جن��ب  آب��اد،  ش��مس  اصفهان، صح��راي 

باباي��ي، ب��ر اس��اس نظري��ه ذي��ل جلس��ه مزاي��ده اي برگ��زار مناي��د. طب��ق اع��ال م��اده 111 ق.ا.ا.م  ش��هيد 

مل��ك در ت��رف خان��م عصم��ت صادقي��ان )م��ادر ب��زرگ محك��وم علي��ه( م��ي باش��د. طب��ق نظري��ه هي��ات 

ب��رآورد  ري��ال   1/050/000/000 مبل��غ  جمع��اً  موص��وف  زم��ن  مرب��ع  م��ر   300 ارزش  كارش��نايس 

مص��ون  دادگاه  اي��ن  ناحي��ه  از   91/2/26 م��ورخ  كارش��نايس  جدي��د  هي��ات  نظري��ه  ك��ه  اس��ت  گردي��ده 

نش��اين  ب��ه  مزاي��ده  جلس��ه  از  قب��ل  روز   5 توانن��د  م��ي  خري��د  طالب��ن  اس��ت.  مان��ده  باق��ي  تع��رض  از 

كارش��نايس  پاي��ه  قيم��ت  نق��دي  10درص��د  تودي��ع  ب��ا  و  آورده  عم��ل  ب��ه  بازدي��د  مل��ك  مح��ل  از  اعالم��ي 

جلس��ه  در   2171290210008 ش��اره  ب��ه  اصفه��ان  دادگس��ري  ش��عبه  م��ي  بان��ك  س��پرده  حس��اب  ب��ه 

ب��ه  را  كارش��نايس  پاي��ه  قيم��ت  نق��دي  مبل��غ  10درص��د  مزاي��ده  هن��گام  در  )ي��ا  مناين��د  رشك��ت  مزاي��ده 

م��ي  اف��رادي  ي��ا  ف��رد  مزاي��ده  برن��ده  دارن��د.  را  مزاي��ده  جلس��ه  در  رشك��ت  ح��ق  باش��ند(  داش��ته  هم��راه 

دهن��د.  پيش��نهاد  را  كارش��نايس(  هي��ات  پاي��ه  )قيم��ت  كارش��ناس  نظري��ه  از  قيم��ت  باالتري��ن  ك��ه  باش��ند 

در ضم��ن كلي��ه هزين��ه ه��اي مرب��وط ب��ه مزاي��ده ب��ر عه��ده برن��ده مزاي��ده خواه��د ب��ود. زم��ان مزاي��ده: 

اصفه��ان،  اس��تان  كل  دادگس��ري  مزاي��ده:  صبح، م��كان   10 ت��ا   9 س��اعت   1391/4/28 چهارش��نبه 

اصفه��ان،  )خان��واده(  حقوق��ي  اح��كام  اج��راي   21 ش��عبه   ،119 ات��اق  اول،  طبق��ه  نيكبخ��ت،  ش��هيد  خ 

ي��ك  ارزي��ايب  م��ورد  كارش��نايس(:  )هي��ات  دادگس��ري  رس��مي  كارش��ناس  نظري��ه  طب��ق  مل��ك  اوص��اف 

قس��متي  مش��اع  ص��ورت  ب��ه  نظ��ر  م��ورد  زم��ن  م��ر   300 و  ب��وده  محص��ور  ص��ورت  ب��ه  زم��ن  قطع��ه 

دارد  اختص��اص  يونج��ه  كش��ت  و  ب��وده  زراع��ي  ح��ارض  ح��ال  در  زم��ن  و  ده��د  م��ي  تش��كيل  را  آن  از 

قان��وين  مح��دوده  در  نظ��ر  م��ورد  زم��ن  اگرچ��ه  و  گ��ردد  م��ي  آبي��اري  چ��اه  حلق��ه  ي��ك  طري��ق  از  و 

اتوب��ان  حري��م  در  زم��ن  اعظ��م  قس��مت  و  اس��ت  كش��اورزي  آن  فع��ي  كارب��ري  ام��ا  ش��ده  واق��ع  ش��هر 

تفكي��ك  و  ب��وده  مش��اع  ص��ورت  ب��ه  آن  از  ب��رداري  به��ره  و  اس��ت  گردي��ده  واق��ع  پ��ور  رداين  ش��هيد 

مح��ي  تحقيق��ات  و  كارش��نايس  ه��اي  ب��رريس  ب��ه  توج��ه  ب��ا  به��اء:  تقوي��م  و  ارزي��ايب  اس��ت.  نگردي��ده 

تش��خيص  ري��ال   3/500/000 مذك��ور  زم��ن  مرب��ع  م��ر  ه��ر  قيم��ت  موج��ود،  مش��ابه  ارايض  قيم��ت  و 

تعي��ن  ري��ال   1/050/000/000 موص��وف  زم��ن  مرب��ع  م��ر   300 ارزش  ل��ذا  گ��ردد.  م��ي  ارزي��ايب  و 

برآورد مي گردد. مدير اجراي احكام شعبه 21 دادگاه حقوقي اصفهان شاره م / الف 4409

 

ابالغ 

 ،9109980350300357 پرون��ده:  ش��اره   ،9110100350301518 ابالغي��ه:  ش��اره   ،2546

طرفي��ت  ب��ه  دادخواس��تي  برن��گاين  محم��دي  مه��دي  خواه��ان   ،910357 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��اره 

دادگاهه��اي  تقدي��م  خواس��ته  تام��ن  و  س��فته  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  تش��كر  احمدرض��ا  خوان��ده 

)حقوق��ي(  عموم��ي  دادگاه  س��وم  ش��عبه  ب��ه  رس��يدگي  جه��ت  ك��ه  من��وده  اصفه��ان  شهرس��تان  عموم��ي 

دادگس��ري  س��اختان  نيكبخ��ت  ش��هيد  خ  ب��اال  ب��اغ  چه��ار  خ  اصفه��ان  در  واق��ع  اصفه��ان  شهرس��تان 

 9109980350300357 كالس��ه  ب��ه  و  ارج��اع   305 ش��اره  ات��اق   3 طبق��ه  اصفه��ان  اس��تان  كل 

عل��ت  ب��ه  اس��ت.  ش��ده  تعي��ن   10:00 س��اعت  و   1391/05/18 آن  رس��يدگي  وق��ت  ك��ه  گردي��ده  ثب��ت 

دادريس  آي��ن  قان��ون   73 م��اده  تجوي��ز  ب��ه  و  خواه��ان  درخواس��ت  و  خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول 

از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  دادگاه  دس��تور  و  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي 

دادگاه  ب��ه  آن  مف��اد  از  اط��الع  و  آگه��ي  ن��رش  از  پ��س  ت��ا خوان��ده  م��ي ش��ود  آگه��ي  كثراالنتش��ار  جراي��د 

در  و  درياف��ت  را  ضائ��م  و  دادخواس��ت  دوم  نس��خه  خ��ود  كام��ل  نش��اين  اع��الم  ضم��ن  و  مراجع��ه 

شهرس��تان  )حقوق��ي(  عموم��ي  دادگاه  س��وم  ش��عبه  گ��ردد.  ح��ارض  رس��يدگي  جه��ت  ف��وق  مق��رر  وق��ت 

اصفهان شاره م / الف 5997

 

ابالغ 

 ،9109980350500358 پرون��ده:  ش��اره   ،9110100350501343 ابالغي��ه:  ش��اره   ،2547

عام��ي  مدي��ر  ب��ا  س��پاهان  صنع��ت  مجتم��ع  رشك��ت  خواه��ان   ،910358 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��اره 

مرضي��ه  خوان��دگان  طرفي��ت  ب��ه  دادخواس��تي  ي��دي  علرض��ا  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  و  راد  خ��روي  آق��اي 

ه��اي  مطالب��ه وج��ه چ��ك ش��اره  ب��ه خواس��ته  يارع��ي  فرزن��د  بي��ات  و غالمرض��ا  احم��د  فرزن��د  متولي��ان 

 1231/994838/48 و   1390/9/14  –  1231/994835/39 و   90/9/24  –  1231/994845/56

ري��ال   500/000/000 مبل��غ  ب��ه  ي��ك  ه��ر   1390/10/20  –  1231/994842/47 و   90/11/15  –

تقدي��م  دادريس  خس��ارات  مطل��ق  و  تادي��ه  تاخ��ر  و  ري��ال   2/000/000/000 مبل��غ  ب��ه  مجموع��اً 

دادگاه  پنج��م  ش��عبه  ب��ه  رس��يدگي  جه��ت  ك��ه  من��وده  اصفه��ان  شهرس��تان  عموم��ي  دادگاهه��اي 

ش��هيد  خياب��ان  ب��اال،  ب��اغ  چه��ار  خياب��ان  اصفه��ان،  در  واق��ع  اصفه��ان  شهرس��تان  حقوق��ي  عموم��ي 

ب��ه  و  ارج��اع   105 ش��اره  ات��اق  ي��ك  طبق��ه  اصفه��ان،  اس��تان  كل  دادگس��ري  س��اختان  نيكبخ��ت، 

س��اعت  و   1391/05/17 آن  رس��يدگي  وق��ت  ك��ه  گردي��ده  ثب��ت   9109980350500358 كالس��ه 

ب��ه  و  خواه��ان  درخواس��ت  و  خوان��دگان  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  عل��ت  ب��ه  اس��ت.  ش��ده  تعي��ن   12:30

دس��تور  و  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس  آي��ن  قان��ون   73 م��اده  تجوي��ز 

از  پ��س  خوان��دگان  ت��ا  ش��ود  م��ي  آگه��ي  كثراالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  دادگاه 

دوم  نس��خه  خ��ود  كام��ل  نش��اين  اع��الم  ضم��ن  و  مراجع��ه  دادگاه  ب��ه  آن  مف��اد  از  اط��الع  و  آگه��ي  ن��رش 

مدي��ر  گردن��د.  ح��ارض  رس��يدگي  جه��ت  ف��وق  مق��رر  وق��ت  در  و  درياف��ت  را  ضائ��م  و  دادخواس��ت 

م  ش��اره  ناظم��ي  حميدرض��ا  اصفه��ان-  شهرس��تان  )حقوق��ي(  عموم��ي  دادگاه  پنج��م  ش��عبه  دف��ر 

/ الف 5549

 

ابالغ 

 ،8909980364701766 پرون��ده:  ش��اره   ،9010460352700104 درخواس��ت:  ش��اره   ،2548

آزاد  حمي��د  و  فق��ط  ج��اودان  بهرن��گ  و  رضاي��ي  مجي��د  ش��كايت   ،900717 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��اره 

و  حبيب��ي  ام��ر  علي��ه  ب��ر  ش��كايتي  رضاي��ي  اصغ��ر  و  صالح��ي  قاس��م  و  صالح��ي  كاظ��م  مجي��د  و  پ��ور 

ك��ه  اصفه��ان  شهرس��تان  عموم��ي  دادگاهه��اي  تقدي��م  رسق��ت  در  مش��اركت  اته��ام  ب��ه  خ��دري  ح��رت 

اصفه��ان  در  واق��ع  اصفه��ان  شهرس��تان  )كيف��ري(  عموم��ي  دادگاه   101 ش��عبه  ب��ه  رس��يدگي  جه��ت 

ات��اق   3 طبق��ه  اصفه��ان  اس��تان  كل  دادگس��ري  س��اختان  نيكبخ��ت  ش��هيد  خ  ب��اال  ب��اغ  چه��ار  خ 

رس��يدگي  وق��ت  و  گردي��ده  ثب��ت   8909980364701766 پرون��ده  كالس��ه  ب��ه  و  ارج��اع   336 ش��اره 

خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  عل��ت  ب��ه  اس��ت.  ش��ده  تعي��ن  صب��ح   9 س��اعت  و   1391/5/18 آن 

دادگاه  دس��تور  و  كيف��ري  دادريس  آي��ن  قان��ون   115 م��اده  تجوي��ز  ب��ه  و  خواه��ان  درخواس��ت  و 

آگه��ي  ن��رش  از  پ��س  خوان��ده  ت��ا  ش��ود  م��ي  آگه��ي  كثراالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب 

اب��الغ  نام��رده  ب��ه  مرات��ب  كام��ل خ��ود  نش��اين  اع��الم  و ضم��ن  مراجع��ه  دادگاه  ب��ه  آن  مف��اد  از  اط��الع  و 

پاس��خگويي  جه��ت  جلس��ه  روز  در  و  ح��ارض   101 ش��عبه  در  آگه��ي  ن��رش  تاري��خ  از  م��اه  ي��ك  ظ��رف  ت��ا 

آي��د. دف��ر ش��عبه 101  ب��ه عم��ل م��ي  قان��وين  اق��دام  دادگاه ح��ارض ش��وند وگرن��ه  اته��ام خوي��ش در  ب��ه 

دادگاه عمومي جزایی شهرستان اصفهان شاره م / الف 4499

 

ابالغ رأی

ش��وراي  نه��م  ش��عبه  رس��يدگي  مرج��ع   ،607 دادنام��ه:  ش��اره   ،73-91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2549

بان��ك  مقاب��ل  كهن��دژ  خياب��ان  اصفه��ان،  نش��اين:  ش��مس،  مرت��ي  خواه��ان  اصفه��ان،  اخت��الف  ح��ل 

رسخ��ي  ب��اغ  ج��وادي  ص��ادق  محم��د  خوان��ده:   ،30 پ��الك   31 كوچ��ه  اصفه��اين،  ارشيف  ش��هيد  م��ي 

خت��م  ش��ورا  اعض��اي  مش��وريت  نظري��ه  اخ��ذ  و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  امل��كان،  ب��ا  مجه��ول 

دع��وي  ش��ورا:  ق��ايض  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  آيت  رشح  ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي 

مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  رسخ��ي  ب��اغ  ج��وادي  ص��ادق  محم��د  آق��اي  طرفي��ت  ب��ه  ش��مس  مرت��ي  آق��اي 

ش��هرضا  م��ي  بان��ك  عه��ده    87/9/15  –  866927 ش��اره  چ��ك  وج��ه  ري��ال    21/000/000 مبل��غ 

و  خواه��ان  ي��د  در  مس��تندات  اص��ول  بق��اي  ب��ه  توج��ه  ب��ا  قان��وين،  خس��ارات  مطل��ق  انض��ام  ب��ه 

و  خوان��ده  ذم��ه  اش��تغال  در  ظه��ور  ك��ه  علي��ه  مح��ال  بان��ك  س��وي  از  ص��ادره  پرداخ��ت  ع��دم  گواه��ي 

از  قان��وين  اب��الغ  ب��ه  توج��ه  ب��ا  خوان��ده  اينك��ه  و  دارد  خواس��ته  وج��ه  مطالب��ه  در  خواه��ان  اس��تحقاق 

ارائ��ه  ش��عبه  اي��ن  ب��ه  اي  دفاعي��ه  اليح��ه  و  نگردي��ده  ح��ارض  رس��يدگي  جلس��ه  در  آگه��ي  ن��رش  طري��ق 

و   519 و   198 و  تج��ارت  قان��ون   313 و   310 م��واد  اس��تناد  ب��ه  ل��ذا  اس��ت  ثاب��ت  ش��ورا  ب��ر  ننم��وده 

 21/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  خوان��ده  محكومي��ت  ب��ر  حك��م  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون   522

تاخ��ر  خس��ارت  همچن��ن  و   دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   100/000 و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال 

س��وي  از  اعالم��ي  ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به  ك��ه  وص��ول  تاري��خ  ت��ا  رس��يد  رس  تاري��خ  از  تادي��ه 

راي  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  باش��د،  م��ي  اح��كام  اج��راي  عه��ده  ب��ر  مرك��زي  بان��ك 

باش��د.  م��ي  ش��عبه  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز    20 مهل��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره 

شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

 

ابالغ رأی

ح��ل  ش��وراي  نه��م  ش��عبه  رس��يدگي  مرج��ع   ،606 دادنام��ه:  ش��اره   ،71-91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2550

م��ي  بان��ك  مقاب��ل  كهن��دژ  خياب��ان  اصفه��ان،  نش��اين:  ش��مس،  مرت��ي  خواه��ان  اصفه��ان،  اخت��الف 

امل��كان،  ب��ا  مجه��ول  صالح��ي  محم��ود  غف��ور  خوان��ده:   ،3 پ��الك   31 كوچ��ه  اصفه��اين،  ارشيف  ش��هيد 

ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  ش��ورا  اعض��اي  مش��وريت  نظري��ه  اخ��ذ  و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت 

ش��مس  مرت��ي  آق��اي  دع��وي  ش��ورا:  ق��ايض  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  آيت  رشح 

چ��ك  وج��ه  ري��ال    27/000/000 مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  صالح��ي  محم��ود  غف��ور  آق��ای  طرفي��ت  ب��ه 

خس��ارات  مطل��ق  انض��ام  ب��ه  چ��ادگان  ش��عبه  م��ي  بان��ك  عه��ده   90/11/20  –  177435 ش��اره 

از  ص��ادره  پرداخ��ت  ع��دم  گواه��ي  و  خواه��ان  ي��د  در  مس��تندات  اص��ول  بق��اي  ب��ه  توج��ه  ب��ا  قان��وين، 

وج��ه  مطالب��ه  در  خواه��ان  اس��تحقاق  و  خوان��ده  ذم��ه  اش��تغال  در  ظه��ور  ك��ه  علي��ه  مح��ال  بان��ك  س��وي 

رس��يدگي  جلس��ه  در  آگه��ي  ن��رش  طري��ق  از  قان��وين  اب��الغ  ب��ه  توج��ه  ب��ا  خوان��ده  اينك��ه  و  دارد  خواس��ته 

ح��ارض نگردي��ده و اليح��ه دفاعي��ه اي ب��ه اي��ن ش��عبه ارائ��ه ننم��وده ب��ر ش��ورا ثاب��ت اس��ت ل��ذا ب��ه اس��تناد 

ب��ر  حك��م  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون   522 و   519 و   198 و  تج��ارت  قان��ون   313 و   310 م��واد 

ري��ال   100/000 و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال   27/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  خوان��ده  محكومي��ت 

ك��ه  وص��ول  تاري��خ  ت��ا  رس��يد  رس  تاري��خ  از  تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  همچن��ن  و   دادريس  هزين��ه  باب��ت 

در  باش��د،  م��ي  اح��كام  اج��راي  عه��ده  ب��ر  مرك��زي  بان��ك  س��وي  از  اعالم��ي  ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به 

اب��الغ  از  پ��س  روز    20 مهل��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق 

قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد. قايض شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

 

ابالغ رأی

ش��وراي   13 ش��عبه  رس��يدگي  مرج��ع   ،545 دادنام��ه:  ش��اره   ،281-91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2551

خياب��ان  اصفه��ان،  نش��اين:  ت��وكي،  ع��ي  آق��اي  ت��وكي،  قدي��ر  آق��اي  خواه��ان  اصفه��ان،  اخت��الف  ح��ل 

عبداله��ي،  محم��د  وكي��ل:   ،37 پ��الك  مهاج��ری،  حس��ن  ش��هيد  كوچ��ه  قائ��م،  ح��رت  خياب��ان  حجتي��ه، 

كوچ��ه  نب��ش  گل��زار  از  قب��ل  م��ر   5 غ��ريب،  بهش��ت  هش��ت  بزرگمه��ر  خياب��ان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه 

مجه��ول  ه��ردو  س��لطاين  يوس��ف  و  س��لطاين  يعق��وب  خوان��دگان:  اول،  طبق��ه  وكال،  س��اختان  س��امان 

اخ��د  و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  بارنامه، ب��ا  و  فاكت��ور  طب��ق  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان، 

متع��ال  خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  رس��يدگي  خت��م  اع��الم  ضم��ن  ش��ورا  مح��رم  اعض��اي  مش��وريت  نظري��ه 

آق��اي  دع��وي  خص��وص  در  ش��ورا:  ق��ايض  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  آيت  رشح  ب��ه 

ب��ه طرفي��ت آقاي��ان يعق��وب و يوس��ف س��لطاين  ب��ا وكال��ت آق��اي محم��د عبداله��ي  قدي��ر و ع��ي ت��وكي 

مطل��ق  انض��ام  ب��ه   008010 ش��اره  فاكت��ور  طب��ق  ري��ال   50/000/000 مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه 

در  خوان��ده  حض��ور  ع��دم  و  خواه��ان  اظه��ارات  پرون��ده،  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  ب��ا  قان��وين،  خس��ارات 

مطروح��ه  دع��واي  ش��ورا  تكذي��ب  و  تع��رض  هرگون��ه  از  خواس��ته  مان��دن  مص��ون  و  رس��يدگي  جلس��ه 

آي��ن  قان��ون   522 و   519 و   515 و   198 م��واد  اس��تناد  ب��ه  ش��ورا  ل��ذا  داده  تش��خيص  ثاب��ت  و  وارد  را 

ص��ورت  ب��ه  خوان��دگان  محكومي��ت  ب��ر  حك��م  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس 

هزين��ه  باب��ت  ري��ال   34/000 و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال   50/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  تضامن��ي 

تعرف��ه  مبن��اي  ب��ر  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  و  ري��ال   400/000 مبل��غ  ب��ه  آگه��ي  ن��رش  هزين��ه  و  دادريس 

تاري��خ  لغاي��ت   91/2/19 دادخواس��ت  تقدي��م  تاري��خ  از  تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  همچن��ن  و  قان��وين 

اي��ران  اس��المي  جمه��وري  مرك��زي  بان��ك  س��وي  از  اعالم��ي  ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به  ك��ه  وص��ول 

راي ص��ادره  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ح��ق خواه��ان ص��ادر  در  باش��د،  م��ي  اح��كام  مح��رم  اج��راي  عه��ده  ب��ر 

ظ��رف  و  ش��ورا  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  خوان��ده  ب��ه  واقع��ي  اب��الغ  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب 

عموم��ي  دادگاهه��اي  در  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  واخواه��ي  مهل��ت  انقض��اي  از  پ��س  روز  بيس��ت 

حقوقي اصفهان مي باشد. شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

 

ابالغ رأی

ش��وراي   13 ش��عبه  رس��يدگي  مرج��ع   ،543 دادنام��ه:  ش��اره   ،282-91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2552

عبداله��ي،  محم��د  وكي��ل:  ت��وكي،  ع��ي  آق��اي  ت��وكي،  قدي��ر  آق��اي  خواه��ان  اصفه��ان،  اخت��الف  ح��ل 

كوچ��ه  نب��ش  گل��زار  از  قب��ل  م��ر   5 غ��ريب،  بهش��ت  هش��ت  بزرگمه��ر  خياب��ان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه 

مجه��ول  س��لطاين  يوس��ف  و  س��لطاين  يعق��وب  خوان��دگان:  اول،  طبق��ه  وكال،  س��اختان  س��امان 

اخ��ذ  و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  بارنامه، ب��ا  و  فاكت��ور  طب��ق  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان، 

خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  رس��يدگي  خت��م  اع��الم  ضم��ن  ش��ورا  مح��رم  اعض��اي  مش��وريت  نظري��ه 

دع��وي  خص��وص  در  ش��ورا:  ق��ايض  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  آيت  رشح  ب��ه  متع��ال 

يوس��ف  و  يعق��وب  آقاي��ان  طرفي��ت  ب��ه  عبداله��ي  محم��د  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  ت��وكي  ع��ي  و  قدي��ر  آق��اي 

 008007 ش��اره  بارنام��ه  و  فاكت��ور  طب��ق  ري��ال   47/879/500 مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  س��لطاين 

ع��دم  و  خواه��ان  اظه��ارات  پرون��ده،  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  ب��ا  قان��وين،  خس��ارات  مطل��ق  انض��ام  ب��ه 

تكذي��ب  و  تع��رض  هرگون��ه  از  خواس��ته  مان��دن  مص��ون  و  رس��يدگي  جلس��ه  در  خوان��ده  حض��ور 

 515 و   198 م��واد  اس��تناد  ب��ه  ش��ورا  ل��ذا  داده  تش��خيص  ثاب��ت  و  وارد  را  مطروح��ه  دع��واي  ش��ورا 

ب��ر  حك��م  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس  آي��ن  قان��ون   522 و   519 و 

اص��ل  باب��ت  ري��ال   47/879/500 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  تضامن��ی  ص��ورت  ب��ه  خوان��دگان  محكومي��ت 

مبل��غ  ب��ه  مرحل��ه  س��ه  در  آگه��ي  ن��رش  هزين��ه  دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   42/000 و  خواس��ته 

تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  همچن��ن  و  قان��وين  تعرف��ه  مبن��اي  ب��ر  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  و  ري��ال   400/000

ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به  ك��ه  وص��ول  تاري��خ  لغاي��ت   91/2/19 دادخواس��ت  تقدي��م  تاري��خ  از 

م��ي  اح��كام  مح��رم  اج��راي  عه��ده  ب��ر  اي��ران  اس��المي  جمه��وري  مرك��زي  بان��ك  س��وي  از  اعالم��ي 

پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  باش��د، 

انقض��اي  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  ش��ورا  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  خوان��ده  ب��ه  واقع��ي  اب��الغ  از 

باش��د.  م��ي  اصفه��ان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاهه��اي  در  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  واخواه��ي  مهل��ت 

شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

 

ابالغ وقت رسيدگي

حدادگ��ر  عباس��عي  آق��اي  خواه��ان  ح   14 ش   599/91 كالس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   ،2553

اس��ت.  من��وده  تقدي��م  عب��ايس  ج��واد  آق��اي  طرفي��ت  ب��ه  وج��ه  مطالب��ه  ب��ر  مبن��ي  دادخواس��تي  اصفه��اين 

ب��ا  گردي��ده،  تعي��ن  صب��ح   10/30 س��اعت   91/6/14 م��ورخ  ش��نبه  س��ه  روز  ب��راي  رس��يدگي  وق��ت 

ت��ا  منت��رش،  جراي��د  در  مرات��ب  خواه��ان  تقاض��اي  حس��ب  خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  ب��ه  توج��ه 

 2 ش��اره  س��اختان  آتش��گاه  اول  خياب��ان  در  واق��ع  ش��عبه  اي��ن  ب��ه  رس��يدگي  وق��ت  از  قب��ل  خوان��ده 

حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  مناي��د.  اخ��ذ  را  ضائ��م  و  دادخواس��ت  ث��اين  نس��خه  و  مراجع��ه  دادرسا 

مجتم��ع  حقوق��ی   14 ش��عبه  ش��ود.  م��ي  اتخ��اذ  مقت��ي  تصمي��م  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  رس��يدگي  وق��ت 

شاره دو شوراي حل اختالف اصفهان 

 

ابالغ رأی

ش��وراي   13 ش��عبه  رس��يدگي  مرج��ع   ،544 دادنام��ه:  ش��اره   ،280-91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2554

خياب��ان  اصفه��ان،  نش��اين:  ت��وكي،  ع��ي  آق��اي  ت��وكي،  قدي��ر  آق��اي  خواه��ان  اصفه��ان،  اخت��الف  ح��ل 

عبداله��ي،  محم��د  وكي��ل:   ،37 پ��الك  مهاج��ری،  حس��ن  ش��هيد  كوچ��ه  قائ��م،  ح��رت  خياب��ان  حجتي��ه، 

كوچ��ه  نب��ش  گل��زار  قب��ل  م��ر   500 غ��ريب،  بهش��ت  هش��ت  بزرگمه��ر  خياب��ان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه 

دو  ه��ر  س��لطاين  يوس��ف  و  س��لطاين  يعق��وب  خوان��دگان:  اول،  طبق��ه  وكال،  س��اختان  س��امان 

و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  بارنامه، ب��ا  و  فاكت��ور  طب��ق  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول 

خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  رس��يدگي  خت��م  اع��الم  ضم��ن  ش��ورا  مح��رم  اعض��اي  مش��وريت  نظري��ه  اخ��ذ 

دع��وي  خص��وص  در  ش��ورا:  ق��ايض  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  آيت  رشح  ب��ه  متع��ال 

يوس��ف  و  يعق��وب  آقاي��ان  طرفي��ت  ب��ه  عبداله��ي  محم��د  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  ت��وكي  ع��ي  و  قدي��ر  آق��اي 

 008009 ش��اره  بارنام��ه  و  فاكت��ور  طب��ق  ري��ال   50/000/000 مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  س��لطاين 

ع��دم  و  خواه��ان  اظه��ارات  پرون��ده،  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  ب��ا  قان��وين،  خس��ارات  مطل��ق  انض��ام  ب��ه 

تكذي��ب  و  تع��رض  هرگون��ه  از  خواس��ته  مان��دن  مص��ون  و  رس��يدگي  جلس��ه  در  خوان��ده  حض��ور 

 515 و   198 م��واد  اس��تناد  ب��ه  ش��ورا  ل��ذا  داده  تش��خيص  ثاب��ت  و  وارد  را  مطروح��ه  دع��واي  ش��ورا 

ب��ر  حك��م  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس  آي��ن  قان��ون   522 و   519 و 

اص��ل  باب��ت  ري��ال   50/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  تضامن��ی  ص��ورت  ب��ه  خوان��دگان  محكومي��ت 

مبل��غ  ب��ه  مرحل��ه  س��ه  در  آگه��ی  ن��رش  هزین��ه  و  دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   42/000 و  خواس��ته 

تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  همچن��ن  و  قان��وين  تعرف��ه  مبن��اي  ب��ر  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  و  ری��ال   400/000

ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به  ك��ه  وص��ول  تاري��خ  لغاي��ت   91/2/19 دادخواس��ت  تقدي��م  تاري��خ  از 

م��ي  اح��كام  مح��رم  اج��راي  عه��ده  ب��ر  اي��ران  اس��المي  جمه��وري  مرك��زي  بان��ك  س��وي  از  اعالم��ي 

پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  باش��د، 

انقض��اي  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  ش��ورا  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  خوان��ده  ب��ه  واقع��ي  اب��الغ  از 

باش��د.  م��ي  اصفه��ان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاهه��اي  در  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  واخواه��ي  مهل��ت 

شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

 

ابالغ رأی

ش��وراي   13 ش��عبه  رس��يدگي  مرج��ع   ،542 دادنام��ه:  ش��اره   ،279-91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2555

خياب��ان  اصفه��ان،  نش��اين:  ت��وكي،  ع��ي  آق��اي  ت��وكي،  قدي��ر  آق��اي  خواه��ان  اصفه��ان،  اخت��الف  ح��ل 

عبداله��ي،  محم��د  وكي��ل:   ،37 پ��الك  مهاج��ری،  حس��ن  ش��هيد  كوچ��ه  قائ��م،  ح��رت  خياب��ان  حجتي��ه، 

س��امان  كوچ��ه  نب��ش  گل��زار  قب��ل  م��ر   5 غ��ريب،  بهش��ت  هش��ت  بزرگمه��ر  خياب��ان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه 

مجه��ول  دو  ه��ر  س��لطاين  يوس��ف  و  س��لطاين  يعق��وب  خوان��دگان:  اول،  طبق��ه  وكال،  س��اختان 

اخ��د  و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  بارنامه، ب��ا  و  فاكت��ور  طب��ق  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان، 

خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  رس��يدگي  خت��م  اع��الم  ضم��ن  ش��ورا  مح��رم  اعض��اي  مش��وريت  نظري��ه 

دع��وي  خص��وص  در  ش��ورا:  ق��ايض  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  آيت  رشح  ب��ه  متع��ال 

يوس��ف  و  يعق��وب  آقاي��ان  طرفي��ت  ب��ه  عبداله��ي  محم��د  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  ت��وكي  ع��ي  و  قدي��ر  آق��اي 

 008008 ش��اره  بارنام��ه  و  فاكت��ور  طب��ق  ري��ال   50/000/000 مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  س��لطاين 

ع��دم  و  خواه��ان  اظه��ارات  پرون��ده،  محتوي��ات  ب��ه  عناي��ت  ب��ا  قان��وين،  خس��ارات  مطل��ق  انض��ام  ب��ه 

تكذي��ب  و  تع��رض  هرگون��ه  از  خواس��ته  مان��دن  مص��ون  و  رس��يدگي  جلس��ه  در  خوان��ده  حض��ور 

 515 و   198 م��واد  اس��تناد  ب��ه  ش��ورا  ل��ذا  داده  تش��خيص  ثاب��ت  و  وارد  را  مطروح��ه  دع��واي  ش��ورا 

ب��ر  حك��م  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس  آي��ن  قان��ون   522 و   519 و 

اص��ل  باب��ت  ري��ال   50/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  تضامن��ی  ص��ورت  ب��ه  خوان��دگان  محكومي��ت 

مبل��غ  ب��ه  مرحل��ه  س��ه  در  آگه��ی  ن��رش  هزین��ه  و  دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   44/000 و  خواس��ته 

تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  همچن��ن  و  قان��وين  تعرف��ه  مبن��اي  ب��ر  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  و  ری��ال   400/000

ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به  ك��ه  وص��ول  تاري��خ  لغاي��ت   91/2/19 دادخواس��ت  تقدي��م  تاري��خ  از 

م��ي  اح��كام  مح��رم  اج��راي  عه��ده  ب��ر  اي��ران  اس��المي  جمه��وري  مرك��زي  بان��ك  س��وي  از  اعالم��ي 

پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  باش��د، 

انقض��اي  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  ش��ورا  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  خوان��ده  ب��ه  واقع��ي  اب��الغ  از 

باش��د.  م��ي  اصفه��ان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاهه��اي  در  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  واخواه��ي  مهل��ت 

شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

 

حر وراثت 

ب��ه  دادخواس��ت  رشح  ب��ه   2026 ش��اره  شناس��نامه  داراي  خ��وزاين  رجاي��ي  زين��ب  خان��م   ،2556

داده  توضي��ح  چن��ن  و  من��وده  وراث��ت  ح��ر  گواه��ي  درخواس��ت  دادگاه  اي��ن  از   299/91 كالس��ه 

دامئ��ي  اقامت��گاه   1391/2/30 تاري��خ  در   332 شناس��نامه  ب��ه  خ��وزاين  رجاي��ي  فاطم��ه  ش��ادروان  ك��ه 

خ��ود ب��درود زندگ��ي گفت��ه ورث��ه ح��ن الف��وت آن مرح��وم منح��ر اس��ت ب��ه: 1- فت��ح ال��ه عم��و تق��ي 

فرزن��د  خ��وزاين  رجاي��ي  ال��ه  ام��ن   -2 )هم��ر(،   12720 ش  ش  احم��د،  فرزن��د  ورنوس��فادراين 

كاظ��م   -4 )ب��رادر(،   555 ش  ش  تق��ي،  فرزن��د  خ��وزاين  رجاي��ي  باق��ر   -3 )ب��رادر(،   306 ش  ش  تق��ي، 

ش  تق��ي،  فرزن��د  خ��وزاين  رجاي��ي  زين��ب   -5 )ب��رادر(،   11849 ش  ش  تق��ي،  فرزن��د  خ��وزاين  رجاي��ي 

اين��ك  والغ��ر  )خواه��ر(   1305 ش  ش  تق��ي،  فرزن��د  خ��وزاين  رجاي��ي  بت��ول   -6 )خواه��ر(،   2026 ش 

ك��ي  ه��ر  ت��ا  مناي��د  م��ي  آگه��ي  نوب��ت  ي��ك  در  را  مزب��ور  درخواس��ت  مقدم��ايت  ترشيف��ات  انج��ام  ب��ا 

ب��ه  م��اه  ي��ك  ظ��رف  آگه��ي  ن��رش  تاري��خ  از  باش��د  او  ن��زد  مت��ويف  از  وصيتنام��ه  ي��ا  و  دارد  اع��رايض 

شهرس��تان  اخت��الف  ح��ل  ش��وراي   7 ش��عبه  ش��د.  خواه��د  ص��ادر  گواه��ي  واال  دارد  تقدي��م  دادگاه 

خميني شهر شاره م / الف 12562

 

ابالغ رأی

 ،9009983633501004 پرون��ده:  ش��اره   ،9109973633500212 دادنام��ه:  ش��اره   ،2557

علرض��ا  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  عس��گريان  ع��ي  لي��ال  خان��م  خواه��ان:   ،901049 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��اره 

آق��اي  خوان��ده:   ،20 پ��الك  كوش��كباج  كوچ��ه  آزادي  مي��دان  ش��هر  خمين��ي  نش��اين  ب��ه  هاش��ميان 

محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا  دادگاه  طل��ب،  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه  طهاس��بي  حس��ن 

دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  پرون��ده 

آق��اي  وكال��ت  ب��ا  ع��ي  محم��د  فرزن��د  عس��گريان  ع��ي  لي��ال  خان��م  خواه��ان  دادخواس��ت  خص��وص  در 

خواس��ته  ب��ه  ع��ي  محم��د  فرزن��د  طهاس��بي  حس��ن  آق��اي  خوان��ده  طرفي��ت  ب��ه  هاش��ميان  علرض��ا 

االنبي��اء  خات��م  اعتب��اري  تع��اوين  الحس��نه  ق��رض  حوال��ه  وج��ه  ري��ال   65/000/000 مبل��غ  مطالب��ه 

هزين��ه  و  تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارت  انض��ام  ب��ه   90/10/15 م��ورخ   555734 ش��اره  تح��ت  ش��هر  خمين��ي 

ق��رض  صن��دوق  پرداخ��ت  ع��دم  گواهينام��ه  و  حوال��ه  اص��ل  وج��ود  ب��ه  توج��ه  از  دادگاه  دادريس  ه��اي 

الحس��نه و اينك��ه خوان��ده در مقاب��ل ادع��اي خواه��ان دفاع��ي از خ��ود ب��ه عم��ل ني��اورده و دلي��ي مبن��ي 

دانس��ته  ثاب��ت  و  وارد  را  خواه��ان  دع��وي  اس��ت  ننم��وده  ارائ��ه  دادگاه  ب��ه  خوي��ش  ذم��ه  برائ��ت  ب��ر 

را  خوان��ده  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون   522 و   519 م��واد  و  م��دين  قان��ون   1258 م��اده  ب��ه  مس��تنداً 

ن��رخ  ش��اخص  اس��اس  ب��ر  تادي��ه  تاخ��ر  خس��ارات  احتس��اب  ب��ا  ري��ال   65/00/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه 

در  ك��ه  پرداخ��ت  زم��ان  لغاي��ت   90/11/9 مورخ��ه  دادخواس��ت  تقوي��م  زم��ان  از  مرك��زي  بان��ك  ت��ورم 

پرداخ��ت  و  خواس��ته  اص��ل  عن��وان  ب��ه  گ��ردد  م��ي  محاس��به  اح��كام  اج��راي  واح��د  توس��ط  اج��را  زم��ان 

ح��ق  عن��وان  ب��ه  ري��ال   2/340/000 مبل��غ  و  دادريس  ه��اي  هزين��ه  عن��وان  ب��ه  ري��ال   1/379/000 مبل��غ 

بيس��ت  م��دت  ظ��رف  و  اس��ت  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د  م��ي  محك��وم  خواه��ان  ح��ق  در  وكي��ل  الوكال��ه 

قاب��ل  ديگ��ر  روز  بيس��ت  مهل��ت  ظ��رف  س��پس  و  ش��عبه  هم��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  اب��الغ  تاري��خ  از  روز 

تجدي��د نظ��ر خواه��ي در محاك��م تجدي��د نظ��ر اس��تان م��ي باش��د. رئي��س ش��عبه چه��ارم دادگاه عموم��ي 

حقوقي شهرستان خميني شهر- حقيقي شاره م / الف 12547
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ابالغ وقت دادريس

مصطف��ي  خواه��ان:  ع��ر،   5  ،  91/5/21 رس��يدگي:  وق��ت   ،142/91 پرون��ده:  كالس��ه   ،2558

تس��ليم  دادخواس��تي  خواه��ان   ، رس��مي  س��ند  انتق��ال  خواس��ته:  حي��دري،  س��عيد  خوان��ده:  ف��ر،  س��عيد 

رس��يدگي  وق��ت  و  گردي��ده  ارج��اع  نه��م  ش��عبه  ب��ه  رس��يدگي  جه��ت  ك��ه  من��وده  عموم��ي  دادگاهه��اي 

و  دادگاه  دس��تور  و  خواه��ان  درخواس��ت  ب��ه  خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  عل��ت  ب��ه  ش��ده  تعي��ن 

كثرياالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون   73 م��اده  تجوي��ز  ب��ه 

ب��ه دف��ر دادگاه مراجع��ه  ي��ك م��اه  ن��ر آخري��ن آگه��ي ظ��رف  تاري��خ  از  ت��ا خوان��ده  آگه��ي م��ي ش��ود. 

وق��ت  در  و  مناي��د  درياف��ت  را  ضامئ��م  و  دادخواس��ت  دوم  نس��خه  خ��ود  كام��ل  نش��اين  اع��الم  ضم��ن  و 

مق��رر ب��اال جه��ت رس��يدگي حض��ور ب��ه ه��م رس��اند چنانچ��ه بع��داً  ابالغ��ي ب��ه وس��يله آگه��ي الزم ش��ود 

حقوق��ی  عموم��ي  دادگاه  نه��م  ش��عبه  دف��ر  ب��ود.  خواه��د  روز  ده  آن  م��دت  و  منت��ر  نوب��ت  ي��ك  فق��ط 

خميني شهر شامره م / الف 12561

 

تاسيس 

غ��ري  موسس��ات  و  تش��كيالت  ثب��ت  اصالح��ی  نام��ه  آي��ن   8 م��اده  ب��ه  نظ��ر   1429 ش��امره:   ،2559

ح��رت  بان��وان  اجتامع��ي  فرهنگ��ي  كان��ون  موسس��ه  اساس��نامه  و  تقاضانام��ه  خالص��ه  تج��اري، 

 14000198956 م��ي  شناس��ه  و   15 ش��امره  تح��ت   1391/01/21 تاري��خ  در  ك��ه  ب��ادرود  )س(  زين��ب 

كثرياالنتش��ار  و  كش��ور  رس��مي  روزنام��ه  در  عموم��ي  اط��الع  جه��ت  رس��يده  ثب��ت  ب��ه  اداره  اي��ن  در 

اجتامعي، غ��ري  فرهنگ��ي،  فعاليته��اي  كلي��ه  اساس��نامه:  موض��وع   -1 گ��ردد.  م��ي  آگه��ي  رود  زاين��ده 

موسس��ه:  اص��ي  مرك��ز   -2 اساس��نامه،   2 م��اده  رشح  ب��ه  دولت��ي  غ��ري  و  انتفاع��ي  غ��ري  و  س��يايس 

م��دت   -4 اس��ت،  اي��راين  موسس��ه:  تابعي��ت   -3 امام��زاده،  بخش��داري  ش��هر،  ورودي  ب��ادرود، 

ك��ه  ري��ال  ميلي��ون  ي��ك  مبل��غ  موسس��ه:  رسماي��ه   -5 نامح��دود،  م��دت  ب��ه  ثب��ت  تاري��خ  موسس��ه: از 

موسس��ه  مدي��ران  ي��ا  مدي��ر   -6 گرف��ت.  ق��رار  موسس��ه  عام��ل  مدي��ر  اختي��ار  در  و  اس��ت  نق��دي  متام��اً 

ع��ذرا  مدي��ره،  هي��ات  رئي��س  س��مت  ب��ه  و  عض��و  ف��ريوزي  فاطم��ه  خامنه��ا  امض��اء:  ح��ق  صاحب��ان  و 

فاطم��ه  و  دار  خزان��ه  س��مت  ب��ه  و  عض��و  غالم��ي  مري��م  مدي��ره،  هي��ات  رئي��س  ناي��ب  و  عض��و  خط��ريي 

آخون��دي  ف��رح  و  مدي��ره  هي��ات  اص��ي  عض��و  عم��ي  فاطم��ه  و  صف��اري  صديق��ه  ب��ادي،  رشيفي��ان 

م��ايل  اس��ناد  و  اوراق  كلي��ه  گرديدن��د.  انتخ��اب  س��ال  دو  م��دت  ب��راي  عام��ل  مدي��ر  س��مت  ب��ه  و  عض��و 

ناي��ب رئي��س هي��ات  ي��ا  ب��ا امض��اء مدي��ر عام��ل و خزان��ه دار و در غي��اب خزان��ه دار رئي��س  و تعه��دات 

امض��اء  ب��ا  كان��ون  اداري  و  ع��ادي  اوراق  كلي��ه  همچن��ن  ب��ود.  خواه��د  معت��ر  كان��ون  مه��ر  و  مدي��ره 

خامنه��ا  موسس��ه:  بازرس��ان  ي��ا  ب��ازرس   -7 باش��د.  م��ي  معت��ر  كان��ون  مه��ر  ب��ا  عام��ل  مدي��ر  منف��رد 

كان��ون  الب��دل  ع��ي  و  اص��ي  بازرس��ان  س��مت  ب��ه  ترتي��ب  ب��ه  غريب��ي  ك��ري  و  عس��گري  پ��ور  فاطم��ه 

براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. رضا طويي رئيس ثبت بادرود شامره م / الف 110/30

 

حر وراثت 

رشح  ب��ه   18894 ش��امره  شناس��نامه  داراي  ورنوس��فادراين  حي��دري  حاج��ي  اك��ر  2560،آق��اي 

چن��ن  و  من��وده  وراث��ت  ح��ر  گواه��ي  درخواس��ت  دادگاه  اي��ن  از   302/91 كالس��ه  ب��ه  دادخواس��ت 

تاري��خ  در   157 شناس��نامه  ب��ه  ورنوس��فادراين  حي��دري  حاج��ي  الل��ه  فت��ح  ش��ادروان  ك��ه  داده  توضي��ح 

اس��ت  منح��ر  مرح��وم  آن  الف��وت  ح��ن  ورث��ه  گفت��ه  زندگ��ي  ب��درود  خ��ود  دامئ��ي  اقامت��گاه   1391/3/24

حي��دري  حاج��ي  ع��ي   -2 )هم��ر(،   546 ش  ش  حس��ن،  س��يد  فرزن��د  موس��وي  معصوم��ه   -1 ب��ه: 

ورنوس��فادراين  حي��دري  حاج��ي  اك��ر   -3 )فرزن��د(،   20971 ش  ش  ال��ه،  فت��ح  فرزن��د  ورنوس��فادراين 

فت��ح  فرزن��د  ورنوس��فادراين  حي��دري  ح��اج  اصغ��ر  ع��ي   -4 )فرزن��د(،   18894 ش  ش  ال��ه  فت��ح  فرزن��د 

ش  ش  ال��ه،  فت��ح  فرزن��د  ورنوس��فادراين  حي��دري  حاج��ي  هاج��ر   -5 )فرزن��د(،   14108 ش  ش  ال��ه 

ش  ش  ال��ه،  فت��ح  فرزن��د  ورنوس��فادراين  حي��دري  ح��اج  خديج��ه   -6 )فرزن��د(،   113  -002578-0

 17583 ش  ش  ال��ه،  فت��ح  فرزن��د  ورنوس��فادراين  حي��دري  حاج��ي  اح��رام   -7 )فرزن��د(،   15677

والغ��ري  )فرزن��د(   127 ش  ش  ال��ه  فت��ح  فرزن��د  ورنوس��فادراين  حي��دري  حاج��ي  زه��را   -8 )فرزن��د(، 

ه��ر  ت��ا  مناي��د  م��ي  آگه��ي  نوب��ت  ي��ك  در  را  مزب��ور  درخواس��ت  مقدم��ايت  تريف��ات  انج��ام  ب��ا  اين��ك 

م��اه  ي��ك  ظ��رف  آگه��ي  ن��ر  تاري��خ  از  باش��د  او  ن��زد  مت��ويف  از  وصيتنام��ه  ي��ا  و  دارد  اع��رايض  ك��ي 

شهرس��تان  اخت��الف  ح��ل  ش��وراي   7 ش��عبه  ش��د.  خواه��د  ص��ادر  گواه��ي  واال  دارد  تقدي��م  دادگاه  ب��ه 

خميني شهر شامره م / الف 12559

 

ابالغ وقت دادريس

محمدرض��ا  خواه��ان:   ،11 س��اعت   91/5/17 رس��يدگي:  وق��ت   ،15/880096 پرون��ده:  كالس��ه   ،2561

عموم��ي  دادگاهه��اي  تس��ليم  دادخواس��تي  خواه��ان  اعس��ار،  خواس��ته:  زارع��ي،  ع��ي  خوان��ده:  ذاك��ر، 

ب��ه  تعي��ن ش��ده  و وق��ت رس��يدگي  گردي��ده  ارج��اع  ب��ه ش��عبه 15 حقوق��ي  ك��ه جه��ت رس��يدگي  من��وده 

م��اده  تجوي��ز  ب��ه  و  دادگاه  دس��تور  و  خواه��ان  درخواس��ت  ب��ه  خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  عل��ت 

آگه��ي  مح��ي  كثرياالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون   73

و  مراجع��ه  دادگاه  دف��ر  ب��ه  م��اه  ي��ك  ظ��رف  آگه��ي  آخري��ن  ن��ر  تاري��خ  از  خوان��ده  ت��ا  ش��ود  م��ي 

وق��ت  در  و  مناي��د  درياف��ت  را  ضامئ��م  و  دادخواس��ت  دوم  نس��خه  خ��ود  كام��ل  نش��اين  اع��الم  ضم��ن 

حقوق��ی  عموم��ي  دادگاه   15 ش��عبه  دف��ر  مدي��ر  رس��اند.  ه��م  ب��ه  حض��ور  رس��يدگي  جه��ت  ب��اال  مق��رر 

اصفهان- رحيمي شامره م  / الف 6135

 

مزايده 

خص��وص  در  مزاي��ده  جلس��ه  دارد  نظ��ر  در  اصفه��ان  حقوق��ي  دادگاه   17 ش��عبه  اح��كام  اج��راي   ،2562

ب��ه  دان��ا  پ��ور  جعف��ر  آق��اي  علي��ه  اك��ري  زه��ره  خان��م  ل��ه   17 ج  ح   900354 كالس��ه  اجراي��ي  پرون��ده 

 17 پ  الل��ه،  كوچ��ه  حس��ن،  ام��ام  مس��جد  پش��ت  گلس��تان،  خ  ش��هر،  مل��ك  راه  س��ه  كاوه،  خ  نش��اين 

مبل��غ  و  دادريس  ه��اي  هزين��ه  و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال   204/334/072 مبل��غ  مطالب��ه  ب��ر  مبن��ي 

در  صب��ح   10 ت��ا   9 س��اعت   91/4/28 چهارش��نبه  روز  در  االج��را  ح��ق  باب��ت  ري��ال   10/670/000

ذي��ل  اق��الم  ف��روش  جه��ت   207 ات��اق  دوم،  طبق��ه  اصفه��ان،  كل  دادگس��ري  در  واق��ع  اج��را  اي��ن  مح��ل 

و  گردي��ده  ارزي��ايب  ري��ال   57/000/000 مبل��غ  ب��ه  جمع��اً  دادگس��ري  رس��مي  كارش��ناس  توس��ط  ك��ه 

م��ي  خري��د  طالب��ن  ل��ذا  مناي��د.  برگ��زار  اس��ت  گردي��ده  واق��ع  طرف��ن  تع��رض  از  مص��ون  وي  نظري��ه 

فرزان��ه،  حكي��م  خ  صنعت��ي،  دانش��گاه  فلك��ه  خمين��ي،  ام��ام  خ  نش��اين  ب��ه  مزاي��ده  از  قب��ل  روز   5 توانن��د 

رشك��ت  مزاي��ده  جلس��ه  در  قيم��ت  از  درص��د  ده  تودي��ع  ب��ا  و  بازدي��د  آن  از  ام��وال  حاف��ظ  ن��زد   101 پ 

روآ  پ��ژو  خ��ودرو:  مش��خصات  ب��ود.  خواه��د  مزاي��ده  برن��ده  قيم��ت  باالتري��ن  دهن��ده  پيش��نهاد  مناين��د. 

موت��ور  ش��امره  داراي   ،86 م��دل  متالي��ك  م��دادي  ن��وك   13 اي��ران   –  56 ي   763 انتظام��ي  ش��امره  ب��ه 

مدي��ر  پوردان��ا.  جعف��ر  آق��اي  مال��ك  س��وز،  دوگان��ه   61333164 ش��ايس  ش��امره  و   116860164344

اجراي احكام شعبه 17 دادگاه حقوقي اصفهان شامره م / الف 6143

 

ابالغ اخطار تبادل لوايح

ش��امره   ،9009980351300625 پرون��ده:  ش��امره   ،9110110351300337 نام��ه:  ش��امره   ،2563

خوان��ده  نظ��ر  تجدي��د  ب��ه  آ.د.م   73  ،346 م��واد  موج��ب  ب��ه  بدينوس��يله   ،900631 ش��عبه:  بایگان��ی 

ابوالقاس��م  مجه��ول امل��كان پرون��ده ب��دوي 900631 ح / 13 ب��ه ن��ام خ��اور عطاي��ي فرزن��د محم��د ع��ي و 

ديوان��دري  ع��ي  مديري��ت  ب��ه  مل��ت  بان��ك  خ��واه  نظ��ر  تجدي��د  گ��ردد.  م��ي  اب��الغ  اك��ر  فرزن��د  زين��ي 

مورخ��ه   9109970351300053 ش��امره  دادنام��ه  از  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  خواس��ته  ب��ه  دادخواس��تي 

اي��ن  در   91/3/17 تاري��خ   91-65 ش��امره  تح��ت  ك��ه  من��وده  تقدي��م  ش��ام  طرفي��ت  ب��ه   1391/1/24

دادگاه   13 ش��عبه  دف��ر  ب��ه  داري��د  فرص��ت  روز   10 آگه��ي  اي��ن  انتش��ار  تاري��خ  از  و  ش��ده  ثب��ت  ش��عبه 

ث��اين  نس��خه  اخ��ذ  از  پ��س  و  مراجع��ه  نيكبخ��ت  ش��هيد  خياب��ان  در  واق��ع  اصفه��ان  حقوق��ي  عموم��ي 

از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  ب��راي  مرات��ب  مناي��د.  اق��دام  لواي��ح  تب��ادل  ب��ه  نس��بت  آن  ضامئ��م  و  دادخواس��ت 

مق��رر  مهل��ت  در  اليح��ه  تقدي��م  ي��ا  و  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  و  آگه��ي  مح��ي  كثرياالنتش��ار  جراي��د 

س��يزدهم  ش��عبه  دف��ر  مدي��ر  ش��د.  خواه��د  ارس��ال  اصفه��ان  اس��تان  نظ��ر  تجدي��د  دادگاه  ب��ه  پرون��ده 

دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان بهروز اميني 

 

ابالغ اجرائیه

 ،8909980351200717 پرون��ده:  ش��امره   ،9110420351200057 اجرايي��ه:  ش��امره   ،2564

ش��امره  ب��ه  مربوط��ه  حك��م  اج��راي  درخواس��ت  موج��ب  ب��ه   ،890721 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

محم��د  علي��ه  محك��وم   9009970351200773 مربوط��ه  دادنام��ه  ش��امره  و   9110090351200345

ري��ال  ميلي��ون  دويس��ت  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  اس��ت  محك��وم  امل��كان  مجه��ول  هرم��ز  فرزن��د  حيدري��ان 

تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت  همچن��ن  و  دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   4/062/000 و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت 

بان��ك  س��وي  از  اعالم��ي  ن��رخ  اس��اس  ب��ر  آن  محاس��به  ك��ه  وص��ول  تاري��خ  ت��ا  رس��يد  رس  تاري��خ  از 

ب��ه  حس��ن  فرزن��د  ش��كوهي  محم��د  ل��ه  محك��وم  ح��ق  در  باش��د  م��ي  اح��كام  اج��راي  عه��ده  ب��ر  مرك��زي 

االج��راي  ح��ق  پرداخ��ت  و   16 پ��الك  س��احل  تلفن��ي  تاك��ي  جن��ب  سپهس��االر  خ  اصفه��ان،  نش��اين 

دولت��ي ب��ه مبل��غ 10000000 ري��ال در ح��ق صن��دوق دول��ت محك��وم علي��ه مكل��ف اس��ت از تاري��خ اب��الغ 

ترتيب��ي   -2 گ��ذارد.  اج��را  موق��ع  ب��ه  را  آن  مف��اد  روز  ده  ظ��رف  اجرايي��ه  اب��الغ  از  پ��س   -1 اجرايي��ه: 

آن  از  ب��ه  محك��وم  اس��تيفا  و  حك��م  اج��را  ك��ه  كن��د  مع��ريف  م��ايل   -3 بده��د.  ب��ه  محك��وم  پرداخ��ت  ب��راي 

ده  مهل��ت  ظ��رف  باي��د  ندان��د  اجرايي��ه  مف��اد  اج��راي  ب��ه  ق��ادر  را  خ��ود  ك��ه  ص��وريت  در  و  باش��د  مي��ر 

اع��الم  رصيح��اً  ن��دارد  م��ايل  اگ��ر  كن��د.  تس��ليم  اج��را  قس��مت  ب��ه  را  خ��ود  داراي��ي  جم��ع  ص��ورت  روز 

مناي��د ه��رگاه ظ��رف س��ه س��ال بع��د از انقض��اء مهل��ت مذك��ور معل��وم ش��ود ك��ه ق��ادر ب��ه اج��راي حك��م 

ي��ا  نكني��د  مع��ريف  را  خ��ود  ام��وال  پرداخ��ت  در  ف��رار  ب��راي  ليك��ن  اي��د  ب��ود  ب��ه  محك��وم  پرداخ��ت  و 

اجرايي��ه  مف��اد  از  قس��متي  ي��ا  مت��ام  اج��راي  ك��ه  بنح��وي  بدهي��د  خ��ود  داراي��ي  از  واق��ع  خ��الف  ص��ورت 

م��وارد  ب��ر  ع��الوه   -4 ش��د.  خواهي��د  محك��وم  م��اه   6 ت��ا  روز   61 از  جب��س  مج��ازات  ب��ه  باش��د  متع��ر 

و  م��دين  اح��كام  اج��راي  قان��ون  ب��ه  باش��د  م��ي  م��دين  اح��كام  اج��راي   34 م��اده  از  قس��متي  ك��ه  ب��اال 

محكومي��ت  اج��راي  نح��وه  قان��ون  مف��اد  همچن��ن  و   79/1/21 مص��وب  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون 

)حقوق��ي(  عموم��ي  دادگاه  دوازده��م  ش��عبه  دف��ر  مناي��د.  توج��ه   1377 آب��ان   10 مص��وب  م��ايل  ه��اي 

شهرستان اصفهان

 

احضار 

ب��ر  مبن��ي  دهق��اين  مه��دي  آق��اي  علي��ه  ش��كايتي  رحي��م  فرزن��د  دانگ��ه  دو  حس��ن  آق��اي  چ��ون   ،2566

ک   900125 كالس��ه  ب��ه  آن  پرون��ده  ك��ه  من��وده  مط��رح  عم��دي  ج��رح  و  رضب  اي��راد  در  مش��اركت 

نظ��ر  ش��ده  ش��ده  تعي��ن  صب��ح   9 س��اعت   91/5/25 روز  ب��راي  رس��يدگي  وق��ت  ثب��ت،  دادگاه  اي��ن   121

ب��ه اينك��ه مته��م مجه��ول امل��كان م��ي باش��د، ل��ذا حس��ب م��اده 180 قان��ون آي��ن دادريس كيف��ري مرات��ب 

مذك��ور  مته��م  از  و  ش��ود  م��ي  ن��ر  و  طب��ع  مح��ي  كثرياالنتش��ار  ه��اي  روزنام��ه  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك 

ع��دم حض��ور  ص��ورت  در  و  ش��ود  ح��ارض  مق��رر  وق��ت  در  رس��يدگي  جه��ت  آي��د  م��ي  عم��ل  ب��ه  دع��وت 

دادگاه   121 ش��عبه  دف��ر  من��ود.  خواه��د  اتخ��اذ  مقت��ي  تصمي��م  دادگاه  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  احضاري��ه 

عمومي جزایی اصفهان شامره م / الف 4642

 

احضار 

محم��دی  غالمحس��ن  آق��ای  علي��ه  ش��كايتي  غالمرض��ا  فرزن��د  رضاي��ي،  سوس��ن  خان��م  چ��ون   ،2567

پرون��ده  ك��ه  من��وده  مط��رح  تهدي��د  و  توه��ن  و  عم��دی  اي��راد رضب  ب��ر  مبن��ي  عليج��ان  فرزن��د  برنج��كاين 

 91/5/18 چهارش��نبه  روز  ب��راي  رس��يدگي  وق��ت  ثب��ت  دادگاه  اي��ن   202 ك   91-319 كالس��ه  ب��ه  آن 

س��اعت 11 صب��ح تعي��ن ش��ده ش��ده نظ��ر ب��ه اينك��ه مته��م مجه��ول امل��كان م��ي باش��د، ل��ذا حس��ب م��اده 

مح��ي  كثرياالنتش��ار  ه��اي  روزنام��ه  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  كيف��ري  دادريس  آي��ن  قان��ون   180

طب��ع و ن��ر م��ي ش��ود و از مته��م مذك��ور دع��وت ب��ه عم��ل م��ي آي��د جه��ت رس��يدگي در وق��ت مق��رر 

مقت��ي  تصمي��م  دادگاه  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  احضاري��ه  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  و  ش��ود  ح��ارض 

اتخاذ خواهد منود. دفر شعبه 102 دادگاه عمومي جزایی اصفهان شامره م / الف 4641

 

ابالغ رأی

 ،9009980359500788 پرون��ده:  ش��امره   ،9109970354500248 دادنام��ه:  ش��امره   ،2568

روب��روي  ته��ران  دروازه  نش��اين  ب��ه  مي��الدي  رائ��د  آق��اي  ش��ايك:   ،901189 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

اته��ام:  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه  حاجي��ان  مه��رداد  آق��اي  مته��م:  پزش��كان،  س��اختامن  ره��ن  ش��انه 

اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا  دادگاه  گردش��كار:  عم��دي،  ج��رح  و  رضب 

دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  متع��ال  خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  و 

ب��ا  عم��دي  ج��رح  و  رضب  اي��راد  ب��ر  داي��ر  رض��ا  فرزن��د  حاجي��ان  مه��رداد  آق��اي  اته��ام  خص��وص  در 

تحقيق��ات  پرون��ده،  محتوي��ات  ب��ه  توج��ه  ب��ا  ع��ي  فرزن��د  مي��الدي  رائ��د  آق��اي  ش��كايت  موض��وع  چاق��و 

مته��م  ناحي��ه  از  موث��ر  دف��اع  و  حض��ور  ع��دم  گ��واه،  اظه��ارات  قان��وين،  پزش��ي  گواه��ي  ش��ده،  انج��ام 

پرون��ده  در  موج��ود  ام��ارات  و  قرائ��ن  س��اير  و  رس��يدگي  و  مقدم��ايت  تحقيق��ات  مختل��ف  مراح��ل  در 

و   481 و   480 م��اده   2 بن��د  اس��تناد  ب��ه  را  مش��اراليه  و  تش��خيص  مح��رز  ف��وق  رشح  ب��ه  را  اتهام��ش 

ب��ه پرداخ��ت چه��ار ص��دم دي��ه كام��ل )باب��ت دامي��ه دس��ت  تب��ره م��اده 614 قان��ون مج��ازات اس��المي 

ش��ايك  ح��ق  در  ب��زه  وق��وع  تاري��خ  از  يكس��ال  ظ��رف  چ��پ(  ش��انه  و  راس��ت  چش��م  فوق��اين  پل��ك  چ��پ، 

تاري��خ  از  روز  ده  ظ��رف  و  اس��ت  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  محك��وم  حب��س  م��اه  چه��ار  تحم��ل  و 

اصفه��ان  جزاي��ي  عموم��ي  دادگاه   119 ش��عبه  رئي��س  اس��ت.  دادگاه  هم��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  اب��الغ 

رستم پور شامره م / الف 4645

 

احضار 

اصغ��ر  و  رض��ا  محم��د  آق��اي  علي��ه  ش��كايتي  عباس��عي  فرزن��د  خام��ه  مصطف��ي  آق��اي  چ��ون   ،2569

دادگاه  اي��ن   102 ك   910336 كالس��ه  ب��ه  آن  پرون��ده  ك��ه  من��وده  مط��رح  فح��ايش  ب��ر  مبن��ي  ف��رد  خلي��ي 

مته��م  اينك��ه  ب��ه  نظ��ر  تعي��ن ش��ده  ب��راي روز ش��نبه 91/5/21 س��اعت 11 صب��ح  وق��ت رس��يدگي  ثب��ت، 

نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  كيف��ري  دادريس  آي��ن  قان��ون   180 م��اده  حس��ب  ل��ذا  باش��د،  م��ي  امل��كان  مجه��ول 

ب��ه  دع��وت  مذك��ور  مته��م  از  و  ش��ود  م��ي  ن��ر  و  طب��ع  مح��ي  كثرياالنتش��ار  ه��اي  روزنام��ه  از  ي��ي  در 

احضاري��ه  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  و  ش��ود  ح��ارض  مق��رر  وق��ت  در  رس��يدگي  جه��ت  آي��د  م��ي  عم��ل 

عموم��ي  دادگاه   102 ش��عبه  دف��ر  من��ود.  خواه��د  اتخ��اذ  مقت��ي  تصمي��م  دادگاه  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ 

جزایی اصفهان شامره م / الف 4643

 

ابالغ رأی

 ،9009980351300625 پرون��ده:  ش��امره   ،9109970351300053 دادنام��ه:  ش��امره   ،2570

وكال��ت  ب��ا  ديوان��دري  ع��ي  مديري��ت  ب��ه  مل��ت  بان��ك  خواه��ان:   ،900631 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

خوان��دگان:   ،23 ك  ابت��داي  ص��ادرات،  بان��ك  روب��روي  فروغ��ي،  خ  نش��اين  ب��ه  ش��رياين  آرش  آق��اي 

بس��تني  رشق��ي،  اصفه��اين  عاش��ق  راه  چه��ار  زينبي��ه،  خ  نش��اين  ب��ه  قربانپ��ور  عبدالرض��ا  آق��اي   -1

مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول  همگ��ي  زين��ي  ابوالقاس��م  آق��اي   -3 عطاي��ي،  خ��اور  خان��م   -2 به��ار، 

اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  مش��اوره  انج��ام  و  پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا  دادگاه  گردش��كار:  طل��ب، 

دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  انش��اء  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  متع��ال  خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  و 

ابوالقاس��م  و  عطاي��ي  خ��اور  طرفي��ت  ب��ه  ش��رياين  آرش  وكال��ت  ب��ا  مل��ت  بان��ك  دع��وي  خص��وص  در 

س��فته  فق��ره  س��ه  وج��ه  ري��ال  ميلي��ون  مبل��غ هش��ت  مطالب��ه  ب��ه خواس��ته  قربانپ��ور  عبدالرض��ا  و  زين��ي 

م��ورخ   071349 ش��امره  و  ري��ال  ميلي��ون  دو  مبل��غ  ب��ه   82/11/11 م��ورخ   857359 ه��اي  ش��امره  ب��ه 

ميلي��ون  پن��ج  مبل��غ  ب��ه   82/11/11 م��ورخ   378144 ش��امره  و  ري��ال  ميلي��ون  ي��ك  مبل��غ  ب��ه   82/11/11

ب��ه  توج��ه  ب��ا  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارات  و  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  و  دادريس  هزين��ه  انض��امم  ب��ه  ري��ال 

خوان��دگان  ذم��ه  اش��تغال  اب��رازي  مس��تندات  اينك��ه  و  خواه��ان  اب��رازي  مس��تندات  و  پرون��ده  محتوي��ات 

و  گردي��ده  واخواس��ت  قان��وين  مق��رر  موع��د  در  ني��ز  مذك��ور  ه��اي  س��فته  و  مناي��د  م��ي  ايج��اب  را 

آگه��ي  ن��ر  ازطري��ق  رس��يدگي  وق��ت  اب��الغ  علريغ��م  زين��ي  ابوالقاس��م  و  عطاي��ي  خ��اور  خوان��دگان 

دادگاه  در  اخطاري��ه  اب��الغ  علريغ��م  ني��ز  قربانپ��ور  عبدالرض��ا  خوان��ده  و  ان��د  نش��ده  ح��ارض  دادگاه  در 

ل��ذا دادگاه دع��وي  ان��د  ني��اورده  ب��ه عم��ل  از خ��ود  باش��د  ح��ارض نش��ده و دفاع��ي ك��ه موث��ر در دع��وي 

آي��ن  قان��ون   522 و   519 و   198 م��واد  اس��تناد  ب��ه  دادگاه  عليه��ذا  تش��خيص  وارد  را  خواه��ان 

متضامن��اً  خوان��دگان  محكومي��ت  ب��ه  حك��م  تج��ارت  قان��ون   309 ال��ی   307 م��واد  و  م��دين  دادريس 

ب��ه پرداخ��ت مبل��غ هش��ت ميلي��ون ري��ال باب��ت اص��ل خواس��ته و مبل��غ دويس��ت و بيس��ت ه��زار ري��ال 

زم��ان  از  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت  پرداخ��ت  و  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  پرداخ��ت  و  دادريس  هزين��ه  باب��ت 

راي  مناي��د.  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  آن  تادي��ه  زم��ان  ت��ا   89/11/5 ه��ا  س��فته  رس��يد  رس 

آن  از  پ��س  و  دادگاه  هم��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره 

ظ��رف بيس��ت روز قاب��ل تجدي��د نظ��ر در دادگاه تجدي��د نظ��ر اس��تان اصفه��ان م��ي باش��د. رئي��س ش��عبه 

سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- طاويس 

 

ابالغ 

ل��ه:  محك��وم  اصفه��ان  حقوق��ي   6 ش��عبه   1380 دادنام��ه:  ش��امره  ح/6   639/89 كالس��ه:   ،2571

علي��ه  محك��وم  عبدالله��ي،  ج��واد  محم��د  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  املجاهدي��ن  انص��ار  الحس��نه  ق��رض  صن��دوق 

 89/10/20-1380 ش��امره  دادنام��ه  موج��ب  ب��ه  ب��ه:  محك��وم  امل��كان،  مجه��ول  فع��اًل  عظيم��ي  حس��ن 

پرداخ��ت  تضامن��ي(  ص��ورت  )ب��ه  اس��ت  محك��وم  علي��ه  محك��وم  اصفه��ان  حقوق��ي   6 ش��عبه  از  ص��ادره 

براب��ر  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  و  دادريس  هزين��ه  و  خواس��ته  اص��ل  عن��وان  ب��ه  ري��ال  ميلي��ون  يكص��د  مبل��غ 

و  ل��ه  محك��وم  ح��ق  در  حك��م  اج��راي  لغاي��ت   )89/2/8( تاري��خ  از  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت  و  تعرف��ه 

پرداخ��ت مبل��غ پن��ج ميلي��ون ري��ال ب��ه عن��وان ح��ق االج��راء در ح��ق صن��دوق دول��ت. مرات��ب در اج��راي 

اصفه��ان  مح��ي  كثرياالنتش��ار  ه��اي  روزنام��ه  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  م��دين  اح��كام  اج��راي  ق   9 م��اده 

مف��اد  روز  ده  ظ��رف  اجرايي��ه  اب��الغ  آگه��ي  درج  تاري��خ  از  علي��ه  محك��وم  ت��ا  ش��ود  م��ي  آگه��ي  و  درج 

را  نام��ه  موافق��ت  تواف��ق  در ص��ورت  و  بگ��ذارد  آن  ب��راي  ترتيب��ي  ي��ا  بگ��ذارد  اج��را  موق��ع  ب��ه  را  اجرايي��ه 

اح��كام  اج��راي  مق��ررات ق  براب��ر  ش��عبه  اح��كام  اج��راي  اي��ن ص��ورت  در  مناي��د.  تس��ليم  مرج��ع  اي��ن  ب��ه 

مدين اقدام خواهد كرد. مدير دفر شعبه 6 محاكم حقوقي اصفهان- فاين 

 

ابالغ رأی

 ،9109980350300039 پرون��ده:  ش��امره   ،9109970350300268 دادنام��ه:  ش��امره   ،2572

مس��يح  س��يد  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  زم��اين  مه��رداد  آق��اي  خواه��ان:   ،910039 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

رض��ا  ام��ام  س��اختامن  گل��زار،  و  مل��ك  چ  ب��ن  غ��ريب،  بهش��ت  هش��ت  خ  اصفه��ان،  نش��اين  ب��ه  مصطف��وي 

چ��ك،  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه  صف��ري  محم��ود  آق��اي  خوان��ده:   ،1 ط  )ع(، 

خداون��د  از  اس��تعانت  ب��ا  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا  دادگاه  گردش��كار: 

خواه��ان  وكي��ل  اينك��ه  ب��ه  نظ��ر  دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  انش��اء  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  ب��ه رشح  متع��ال 

الحس��نه  ق��رض  بان��ك  عه��ده   90/10/10  –  202  /  920884 ش��امره  ب��ه  چ��ك  فق��ره  ي��ك  باس��تناد 

اصال��ت  و  صح��ت  اينك��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا  من��وده  دع��وي  ط��رح  ري��ال   69/000/000 مبل��غ  ب��ه  اي��ران  مه��ر 

ص��دور  و  اس��ت  نگرفت��ه  ق��رار  خوان��ده  تكذي��ب  م��ورد  و  مص��ون  اع��راض  و  اي��راد  از  مذك��ور  مس��تند 

عه��ده  ب��ر  دي��ن  اس��تقرار  خواه��ان  ي��د  در  چ��ك  اص��ل  وج��ود  و  مس��لم  ني��ز  خوان��ده  ب��ه  آن  انتس��اب  و 

توج��ه  ب��ا  و  دارد  خواه��ان  طل��ب  و  مش��اراليه  ذم��ه  اش��تغال  در  ظه��ور  و  بخش��يده  تحق��ق  را  خوان��ده 

ب��ه اينك��ه وي هيچگون��ه دلي��ي ب��ر ب��ري الذم��ه ب��ودن خوي��ش ارائ��ه ننم��وده و دلي��ي ب��ر پرداخ��ت دي��ن 

 91/3/3 م��ورخ  دادريس  ي  جلس��ه  در  اب��الغ  وص��ف  ب��ا  و  ننم��وده  ارائ��ه  رس��يد  رس  تاري��خ  در  خ��ود 

اس��تصحاب  ضم��ن  له��ذا  اس��ت  ني��اورده  عم��ل  ب��ه  دفاع��ي  خواه��ان  خواس��ته  قب��ال  در  و  نيافت��ه  حض��ور 

 522 و   519 و   515 و   198 م��واد  باس��تناد  تش��خيص  وارد  را  مطروح��ه  دع��وي  دادگاه  دي��ن  بق��اء 

ي  م��اده  ب��ه  الحاق��ي  تب��ره  و  م��دين  مس��ووليت  قان��ون   2 و   1 م��واد  و  م��دين  دادريس  آي��ن  قان��ون 

الوكال��ه  ح��ق  تعرف��ه  نام��ه  آي��ن   3 م��اده  و  تج��ارت  قان��ون   314 و   313 و   310 م��واد  و  چ��ك  قان��ون   2

 69/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  خوان��ده  محكومي��ت  ب��ه  حك��م  دادگس��ري  كالي  و  س��فر  هزين��ه  و 

پرداخ��ت  و  دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال   1/385/000 مبل��غ  پرداخ��ت  و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال 

و  اعالم��ي  ش��اخص  اس��اس  ب��ر  پرداخ��ت  زم��ان  لغاي��ت  دي��ن  رس��يد  رس  تاري��خ  از  ك��رد  دي��ر  خس��ارت 

دارد  م��ي  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  قان��وين  تعرف��ه  اس��اس  ب��ر  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  پرداخ��ت 

مرج��ع  اي��ن  در  واخواه��ي  و  اع��راض  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي 

اصفه��ان  اس��تان  نظ��ر  تجدي��د  محاك��م  در  رس��يدگي  و  اع��راض  قاب��ل  آن  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و 

مي باشد. رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- اسامعيي 

 

ابالغ 

مرج��ان  خوان��دگان  نظ��ر  تجدي��د  طرفي��ت  ب��ه  ش��يباين  رمضانع��ي  آق��اي  خ��واه  نظ��ر  تجدي��د   ،2573

ش��امره  دادنام��ه  ب��ه  نس��بت  خ��رواين  الس��ادات  ف��روغ  و  گلس��تانها  رض��ا  ام��ري  و  ش��يباين 

عموم��ي  دادگاه  چه��ارم  ش��عبه   4  / ح   659/90 كالس��ه  پرون��ده  در   91/1/24  –  350400063

حقوق��ي اصفه��ان اق��دام ب��ه تجدي��د نظ��ر خواه��ي من��وده ك��ه ب��ر اس��اس آن ق��رار ع��دم اس��تامع دع��وي 

ب��ه  توج��ه  ب��ا  ل��ذا  اس��ت  گردي��ده  ص��ادر  رس��مي  س��ند  ابط��ال  و  معامل��ه  بط��الن  خواس��ته  ب��ه  خواه��ان 

آي��ن  قان��ون   73 م��اده  اج��راي  در  مرات��ب  ش��يباين  مرج��ان  خوان��ده  نظ��ر  تجدي��د  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول 

نظ��ر  تجدي��د  ب��ه  و  آگه��ي  و  درج  اصفه��ان  كثرياالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  م��دين  دادريس 

دف��ر  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا  آگه��ي  ن��ر  تاري��خ  از  روز  ده  ظ��رف  گ��ردد  م��ي  اب��الغ  امل��كان  مجه��ول  خوان��ده 

فرج��ه  در  را  خ��ود  كتب��ي  پاس��خ  آن  ضامئ��م  و  نظ��ر  تجدي��د  دادخواس��ت  دوم  نس��خه  درياف��ت  و  ش��عبه 

مرقوم ارائه منايد. دفر شعبه چهارم دادگاه حقوقي اصفهان 

 

ابالغ رأی

 ،9009980350800431 پرون��ده:  ش��امره   ،9009970350801131 دادنام��ه:  ش��امره   ،2574

وكال��ت  ب��ا  بس��يجيان  مه��ر  الحس��نه  ق��رض  موسس��ه  خواه��ان:   ،900432 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

في��ض س��مت چ��پ طبق��ه فوق��اين  ابت��داي   ، في��ض  فلك��ه  ب��ه نش��اين اصفه��ان،  نرگ��س ش��اه س��ياه  خان��م 

ك��وي  روديك،  خ  اصفه��ان،  نش��اين  ب��ه  ابراهيم��ي  كي��وان  آق��اي   -1 خوان��دگان:  مس��عود،  دندانس��ازي 

طل��ب،  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه  رضاي��ي  اس��داله  آق��اي   -2  ،49 پ  بهرام��ي، 

م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  زي��ر  رشح  ب��ه  پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  از  پ��س  دادگاه  گردش��كار: 

موسس��ه  از  وكال��ت  ب��ه  س��ياه  ش��اه  نرگ��س  خان��م  دادخواس��ت  خص��وص  در  دادگاه:  راي  مناي��د. 

 -2 و  امامق��ي  فرزن��د  رضاي��ي  اس��داله   -1 خوان��دگان  طرفي��ت  ب��ه  بس��يجيان  مه��ر  الحس��نه  ق��رض 

ش��امره  چ��ك  وج��ه  باب��ت  ري��ال   55/750/000 مبل��غ  مطالب��ه  ب��ر  دائ��ر  حس��ن  فرزن��د  ابراهيم��ي  كي��وان 

خس��ارات  احتس��اب  ب��ه  تضامن��ي  ص��ورت  ب��ه  س��په  بان��ك  عه��ده   89/12  /  16-41  / ب   554005

مص��دق  رونوش��ت  ش��امل  پيوس��ت  تقدمي��ي  مس��تندات  مالحظ��ه  ب��ا  دادگاه  تادي��ه،  تاخ��ري  و  دادريس 

اص��ل  بق��اي  و  داش��ته  خوان��دگان  ذم��ه  اش��تغال  از  حكاي��ت  ك��ه  آن  پرداخ��ت  ع��دم  گواهينام��ه  و  چ��ك 

ني��ز  خوان��دگان  ناحي��ه  از  و  دارد  خوان��دگان  مديوني��ت  اس��تمرار  در  ظه��ور  ني��ز  خواه��ان  ي��د  در  چ��ك 

 314 و   313 م��واد  اس��تناد  ب��ه  و  دانس��ته  وارد  را  خواه��ان  ادع��اي  نيام��ده،  عم��ل  ب��ه  اي��رادي  و  دف��اع 

 2 م��اده  ب��ه  الحاق��ي  تب��ره  و  دادريس  آي��ن  قان��ون   522 و   519 و   198 م��واد  و  تج��ارت  قان��ون 

و  هفتص��د  و  ميلي��ون  پن��ج  و  پنج��اه  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  متضامن��اً  را  خوان��دگان  چ��ك  ص��دور  قان��ون 

)هزين��ه  دادريس  خس��ارت  باب��ت  ري��ال   3/065/000 مبل��غ  و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال  ه��زار  پنج��اه 

زم��ان  لغاي��ت  چ��ك  رس��يد  رس  تاري��خ  از  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت  انض��امم  ب��ه  الوكال��ه(  ح��ق  و  دادريس 

م��دت  ظ��رف  و  ب��وده  غي��ايب  خوان��دگان  ب��ه  نس��بت  ص��ادره  راي  مناي��د  م��ي  اع��الم  و  محك��وم  تادي��ه 

نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  مزب��ور  م��دت  ظ��رف  س��پس  و  باش��د  م��ي  مرج��ع  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل  روز   20

دادگاه   8 ش��عبه  رئي��س  بهرامي��ان-  عبدالرض��ا  باش��د.  م��ي  اس��تان  نظ��ر  تجدي��د  مرج��ع  در  خواه��ي 

عمومي حقوقي اصفهان 

 

ابالغ رأی

ش��امره   ،9009980351400762 پرون��ده:  ش��امره   ،900997035140171 دادنام��ه:  ش��امره   ،2575

آق��اي  وكال��ت  ب��ا  امين��ي  ع��ي  وكال��ت  ب��ا  االمئ��ه  ثام��ن  تع��اوين  خواه��ان:   ،900762 ش��عبه:  بایگان��ی 

اول  طبق��ه  ف��راز  س��اختامن  جري��ب  ه��زار  ابت��داي  آزادي  مي��دان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه  انص��اري  احم��د 

كهن��دژ  خ  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه  كميت��ي  ه��اروين  عس��گر  يوس��ف  آق��اي   -1 خوان��دگان:  پن��ج،  واح��د 

ب��ه  ه��اروين  به��زاد  آق��اي   -2  ،2 واح��د  چ��پ  س��مت  طبق��ه  دو  من��زل   139 ك  خ��ودرو  اي��ران  جن��ب 

پروي��ن  خ  بهارس��تان  خ  انته��اي   131 پاس��ارگاز  گاز  پاس��ار  ايس��تگاه  كهن��دژ  خ  اصفه��ان  نش��اين 

نش��اين  ب��ه  ال��ه  صف��ر  فرزن��د  فراه��ي  رض��ا  محم��د   -3 س��عادت،  م��ري   8 بهش��تي  دك��ر  مط��ب  جن��ب 

رشح  ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  دادگاه  گردش��كار:  طل��ب،  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول 

ثام��ن  اعتب��ار  تع��اوين  دع��وي  خص��وص  در  دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  زي��ر 

كميت��ي  ه��اروين  عس��گر  يوس��ف   -1 آقاي��ان  طرفي��ت  ب��ه  انص��اري  احم��د  آق��اي  وكال��ت  ب��ا  االمئ��ه 

خواس��ته  ب��ه  قاس��م  فرزن��د  ه��اروين  به��زاد   -3 الل��ه،  صف��ر  فرزن��د  فراه��ي  محمدرض��ا   -2 صف��ر،  فرزن��د 

فق��ره  ي��ك  باب��ت  و  تادي��ه  تاخ��ري  و  دادريس  خس��ارات  بانض��امم  ري��ال   150/000/000 مبل��غ  مطالب��ه 

توضي��ح  اي��ن  ب��ا  رهن��ان  ش��عبه  اي��ران  ص��ادرات  بان��ك  عه��ده   89/9/3 م��ورخ   178360 ش��امره  ب��ه  چ��ك 

اص��ول  ابق��اء  ب��ه  نظ��ر  باش��ند  م��ي  ضام��ن  ديگ��ر  خوان��دگان  و  كنن��ده  ص��ادر  دوم  ردي��ف  خوان��ده  ك��ه 

خوان��ده  اينك��ه  و  دارد  خوان��ده  ذم��ه  اش��تغال  و  دي��ن  اس��تقرار  ب��ر  دالل��ت  ك��ه  خواه��ان  ن��زد  مس��تندات 

ب��ا اط��الع از دع��وي مطروح��ه هيچگون��ه اي��راد و دفاع��ي ب��ه عم��ل ني��اورده و دلي��ي ب��ر پرداخ��ت دي��ن 

دادگاه  تلق��ي،  صح��ت  ب��ر  محم��ول  خواه��ان  دع��وي  مس��تند  ل��ذا  ننم��وده  ارائ��ه  خوي��ش  ذم��ه  برائ��ت  و 

آي��ن  قان��ون   522 و   519 و   198 م��واد  ب��ه  مس��تنداً  تش��خيص  مح��ق  ش��ده  اقام��ه  دع��وي  در  را  خواه��ان 

خوان��ده  تج��ارت  قان��ون   314 و   310 م��واد  و  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس 

هزين��ه  باب��ت  ري��ال   3/005/000 و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت  ري��ال   150/000/000 مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  را 

اس��اس  ب��ر  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت  پرداخ��ت  و  تعرف��ه  طب��ق  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق  همچن��ن  و  دادريس 

در  وص��ول  تازم��ان   89/9/3 رس��يد  رس  تاري��خ  از  مرك��زي  بان��ك  ناحي��ه  از  اعالم��ي  ت��ورم  ش��اخص 

اب��الغ  از  پ��س  روز  بيس��ت  م��دت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  محك��وم  خواه��ان  ح��ق 

تجدي��د  دادگاه  در  اع��راض  قاب��ل  روز  بيس��ت  ظ��رف  آن  از  پ��س  و  دادگاه  اي��ن  در  واخواه��ي  قاب��ل 

محمدرض��ا  اصفه��ان-  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاه   14 ش��عبه  رئي��س  باش��د.  م��ي  اصفه��ان  اس��تان  نظ��ر 

محمدي جرقويه 

 

ابالغ رأی

 ،9009980351501258 پرون��ده:  ش��امره   ،9109970351500315 دادنام��ه:  ش��امره   ،2576

خياب��ان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه  حام��ي  مه��دي  محم��د  آق��اي  خواه��ان:   ،901271 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

غالم��ي  كيان��وش  آق��اي  خوان��ده:   ،2 واح��د   79 پ��الك  ص��ادق  ام��ام  الحس��نه  ق��رض  مقاب��ل   1 آپادان��ا 

ب��رريس  ب��ا  دادگاه  گردش��كار:  چ��ك،  وج��ه  مطالب��ه   : خواس��ته  امل��كان،  مجه��ول  فع��اًل  نش��اين  ب��ه  لوي��ه 

راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  پرون��ده  محتوي��ات 

ب��ه  لوي��ه  غالم��ي  كيان��وش  آق��اي  طرفي��ت  ب��ه  حام��ي  مه��دي  محم��د  آق��اي  دع��وي  خص��وص  در  دادگاه: 

اس��تناد  دادريس  خس��ارات  و  ري��ال  ميلي��ون  پنج��اه  و  دويس��ت  و  ميلي��ارد  ي��ك  مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته 

اش��تغال  ب��ر  دالل��ت  خواه��ان  اب��رازي  مس��تندات  اينك��ه  ب��ه  نظ��ر   90/6/14 م��ورخ   801544 ش��امره  چ��ك 

يب  ب��ا  خ��ود  ذم��ه  برائ��ت  ك��ه  دفاع��ي  خوان��ده  و  دارد  مطالب��ه  در  خواه��ان  اس��تحقاق  و  خوان��ده  ذم��ه 

صح��ت  ب��ه  مق��رون  خواه��ان  دع��وي  اس��ت  من��وده  ارائ��ه  س��ازد  ثاب��ت  را  خواه��ان  مس��تندات  اعتب��اري 

ف��وق  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  خوان��ده  م��دين  دادريس  قان��ون   519 و   198 م��واد  ب��ه  مس��تنداً  و  تش��خيص 

خواه��ان  ح��ق  و  دادريس  هزين��ه  باب��ت  ري��ال  ميلي��ون  پن��ج  و  بيس��ت  مبل��غ  و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت 

رس��يد  رس  تاري��خ  از  را  خواس��ته  مبل��غ  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت  اج��را  ضمناً داي��ره  گ��ردد.  م��ي  محك��وم 

از  و  محاس��به  مرك��زي  بان��ك  تورم��ي  اع��داد  ش��اخص  ج��دول  وف��ق  حك��م  اج��راي  زم��ان  لغاي��ت  چ��ك 

بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  ش��د.  خواه��د  ايص��ال  ل��ه  محك��وم  ب��ه  و  وص��ول  علي��ه  محك��وم 

نظ��ر  تجدي��د  قاب��ل  آن  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  دادگاه  اي��ن  در  اع��راض  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز 

خواهي است. رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- رساج 

 

ابالغ 

 ،9109980351500270 پرون��ده:  ش��امره   ،9110100351500963 ابالغي��ه:  ش��امره   ،2577

خوان��ده  طرفي��ت  ب��ه  دادخواس��تي  مهن��ديس  به��روز  خواه��ان   ،910276 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

شهرس��تان  شهرس��تان  عموم��ي  دادگاهه��اي  تقدي��م  چ��ك  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  موي��دي  مرت��ي 

اصفه��ان  شهرس��تان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاه  پانزده��م  ش��عبه  ب��ه  رس��يدگي  جه��ت  ك��ه  من��وده  اصفه��ان 

اصفه��ان  اس��تان  كل  دادگس��ري  س��اختامن  نيكبخ��ت  ش��هيد  خ  ب��اال  ب��اغ  چه��ار  خ  اصفه��ان  در  واق��ع 

وق��ت  ك��ه  گردي��ده  ثب��ت   9109980351500270 كالس��ه  ب��ه  و  ارج��اع   142 ش��امره  ات��اق   1 طبق��ه 

ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  عل��ت  ب��ه  اس��ت.  ش��ده  تعي��ن   11:30 س��اعت  و   1391/05/25 آن  رس��يدگي 

و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس  آي��ن  قان��ون   73 م��اده  تجوي��ز  ب��ه  و  خواه��ان  درخواس��ت  و  خوان��ده 

آگه��ي  كثرياالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  دادگاه  دس��تور  و  م��دين  ام��ور  در  انق��الب 

اع��الم  ضم��ن  و  مراجع��ه  دادگاه  ب��ه  آن  مف��اد  از  اط��الع  و  آگه��ي  ن��ر  از  پ��س  خوان��ده  ت��ا  ش��ود  م��ي 

جه��ت  ف��وق  مق��رر  وق��ت  در  و  درياف��ت  را  ضامئ��م  و  دادخواس��ت  دوم  نس��خه  خ��ود  كام��ل  نش��اين 

اصفه��ان-  شهرس��تان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاه  يازده��م  ش��عبه  من��ي  گ��ردد.  ح��ارض  رس��يدگي 

مقصودي 

 

ابالغ 

 ،9009980352200528 پرون��ده:  ش��امره   ،9110100352201019 ابالغي��ه:  ش��امره   ،2578

ب��ه  دادخواس��تي  جمش��يدي  ش��هناز  خان��م  خ��واه  نظ��ر  تجدي��د   ،900560 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

تقدي��م  خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  خواس��ته  ب��ه  دس��تجرده  ش��هبازي  ع��ي  خوان��ده  نظ��ر  تجدي��د  طرفي��ت 

خ  ب��اال  ب��اغ  چه��ار  خ  اصفه��ان  در  واق��ع  اصفه��ان  شهرس��تان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاه   22 ش��عبه  دف��ر 

كالس��ه  ب��ه  و   107 ش��امره  ات��اق   1 طبق��ه  اصفه��ان  اس��تان  كل  دادگس��ري  س��اختامن  نيكبخ��ت  ش��هيد 

عل��ت  ب��ه  اس��ت.  من��وده   22 ح   / ت   97/91 خواه��ي  نظ��ر  تجدي��د  ش��امره  و   9009980352200528

 73 م��اده  تجوي��ز  ب��ه  و  خ��واه  نظ��ر  تجدي��د  درخواس��ت  و  خوان��ده  نظ��ر  تجدي��د  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول 

ي��ك  مرات��ب  دادگاه  دس��تور  و  م��دين  ام��ور  در  انق��الب  و  عموم��ي  دادگاهه��اي  دادريس  آي��ن  قان��ون 

آگه��ي  ن��ر  از  پ��س  خوان��ده  نظ��ر  تجدي��د  ت��ا  ش��ود  م��ي  آگه��ي  كثرياالنتش��ار  جراي��د  از  ي��ي  در  نوب��ت 

دوم  نس��خه  خ��ود  كام��ل  نش��اين  اع��الم  ضم��ن  و  مراجع��ه  دادگاه  دف��ر  ب��ه  آن  مف��اد  از  اط��الع  و 

پاس��خ  ب��ه  نس��بت  آگه��ي  ن��ر  از  پ��س  روزه  ده  مق��رر  وق��ت  در  و  درياف��ت  را  ضامئ��م  و  دادخواس��ت 

دادگاه عموم��ي  دوم  و  بيس��ت  ش��عبه  دف��ر  مناي��د.  اق��دام  خ��واه  نظ��ر  تجدي��د  نظ��ر خواه��ي  تجدي��د  ب��ه 

حقوقي شهرستان اصفهان 

 

ابالغ رأی

 ،9009980351500635 پرون��ده:  ش��امره   ،9109970351500081 دادنام��ه:  ش��امره   ،2579

م��راد  مديري��ت  بس��يجيان  مه��ر  الحس��نه  ق��رض  خواهان: موسس��ه   ،900641 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امره 

ع��ي نيك��و پن��اه ب��ا وكال��ت خان��م لي��ال رايك ب��ه نش��اين اصفه��ان چه��ار ب��اغ ب��اال مجتم��ع پارس��يان طبق��ه 

آق��اي   -3 رض��ا،  پ��ور  آرش  آق��اي   -2 بن��د،  شكس��ته  مري��م  خان��م   -1 خوان��دگان:   ،104 واح��د  زيري��ن 

 -4  ،65 پ��الك  رشق��ي   4 فرع��ي  رازي  خياب��ان  ش��هر  ش��اهن  نش��اين  ب��ه  همگ��ي  رض��ا  پ��ور  داري��وش 

دادگاه  گردش��كار:  چ��ك،  وج��ه  مطالب��ه  خواس��ته:  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه  رس��تميان  اي��رج  آق��اي 

راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  ذي��ل  رشح  ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م  پرون��ده  محتوي��ات  ب��رريس  ب��ا 

وكال��ت  ب��ا  بس��يجيان  مه��ر  الحس��نه  ق��رض  موسس��ه  دع��وي  خص��وص  در  دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي 

و  رس��تميان  اي��رج  و  رض��ا  پ��ور  داري��وش  و  رض��ا  پ��ور  آرش  آقاي��ان  طرفي��ت  ب��ه  رايك  لي��ال  خان��م 

ه��زار  ده  و  پانص��د  و  ميلي��ون  چه��ار  و  هفت��اد  مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  بن��د  شكس��ته  مري��م  خان��م 

اينك��ه  ب��ه  نظ��ر   690448 و   212625 و   349637 ه��اي  چ��ك  اس��تناد  ب��ه  دادريس  خس��ارات  و  ري��ال 

دارد  مطالب��ه  در  خواه��ان  اس��تحقاق  و  خوان��دگان  ذم��ه  اش��تغال  ب��ر  دالل��ت  خواه��ان  اب��رازي  مس��تندات 

ارائ��ه  س��ازند  ثاب��ت  را  خواه��ان  مس��تندات  اعتب��اري  يب  ب��ا  خ��ود  ذم��ه  برائ��ت  ك��ه  دفاع��ي  خوان��دگان  و 

قان��ون   519 و   198 م��واد  ب��ه  مس��تنداً  و  تش��خيص  صح��ت  ب��ه  مق��رون  خواه��ان  دع��وي  اس��ت  ننم��وده 

و  خواس��ته  مبل��غ  اص��ل  باب��ت  ف��وق  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  متضامن��اً  را  خوان��دگان  م��دين  دادريس  آي��ن 

پرداخ��ت  و  دادريس  باب��ت هزين��ه  ري��ال  دويس��ت  و  ه��زار  پن��ج  و  و چه��ل  پانص��د  و  ميلي��ون  ي��ك  مبل��غ 

اج��را  داي��ره  ضمن��اً  گ��ردد.  م��ي  محك��وم  خواه��ان  ح��ق  در  قان��وين  تعرف��ه  طب��ق  وكي��ل  الوكال��ه  ح��ق 

زم��ان  لغاي��ت   )90/1/20 چكه��ا  رس��يد  )رس  مطالب��ه  تاري��خ  از  را  خواس��ته  مبل��غ  تادي��ه  تاخ��ري  خس��ارت 

وص��ول  علي��ه  محك��وم  از  و  محاس��به  مرك��زي  بان��ك  تورم��ي  اع��داد  ش��اخص  ج��دول  وف��ق  حك��م  اج��راي 

قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز  بيس��ت  ظ��رف  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  ش��د.  خواه��د  ايص��ال  ل��ه  محك��وم  ب��ه  و 

تجديد نظر خواهي است. رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- رساج 

 

ابالغ رای

 ،9009980364601325 پرون��ده:  ش��امره   ،9109970352800315 دادنام��ه:  ش��امره   ،2582

خوراس��گان  اصفه��ان  نش��اين  ب��ه  صادق��ي  مه��دي  آق��اي  ش��ايك:   ،901325 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��امر 

اس��كندري  حمي��د  آق��اي  مته��م:  صادق��ي،  ص��ادق  محم��د  من��زل  مورن��ان  روس��تاي  س��لامن  خ  انته��اي 

دادگاه  گردش��كار:  توه��ن،   -2 عم��دي،  ج��رح  و  رضب   -1 ه��ا:  اته��ام  امل��كان،  مجه��ول  نش��اين  ب��ه 

در  دادگاه:  راي  مناي��د.  م��ي  راي  ص��دور  ب��ه  مب��ادرت  زي��ر  رشح  ب��ه  و  اع��الم  را  رس��يدگي  خت��م 

ب��ه  آگه��ي  ن��ر  طري��ق  از  ب��ودن  مت��واري  لح��اظ  ب��ه  ك��ه  اس��كندري  حمي��د  آق��اي  اته��ام  خص��وص 

صدم��ه  اي��راد  و  فح��ايش  اي��راد  ب��ر  مبن��ي  اس��ت  ش��ده  حض��ور  ب��ه  دع��وت  دادريس  ي  جلس��ه 

گ��زارش  و  ش��ايك  ش��كايت  ب��ه  عناي��ت  ب��ا  صادق��ي  مه��دي  آق��اي  ب��ه  نس��بت  عم��دي  ب��دين  ي 

و  مته��م  ب��ودن  مت��واري  و  قضي��ه  ش��اهد  اظه��ارات  از  حاص��ل  متيق��ن  ق��در  و  انتظام��ي  ماموري��ن 

پرون��ده  در  منعك��س  ي  قوي��ه  ام��ارات  و  قرائ��ن  س��اير  ب��ه  موي��داً  و  موث��ر  دف��اع  ع��دم  نتيج��ه   در 

دادگاه  فل��ذا  تش��خيص  ثاب��ت  دادگاه  باعتق��اد  وي  مجرمي��ت  قان��وين  پزش��ك  نظري��ه  لح��اظ  و 

فح��ايش  اي��راد  باب��ت  را  مش��اراليه  اس��المي  مج��ازات  قان��ون   608 و   480 م��واد  باس��تناد 

صن��دوق  ح��ق  در  تعزي��راً  نق��دي  ج��زاي  عن��وان  ب��ه  ري��ال  ميلي��ون  ي��ك  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه 

پرداخ��ت  ب��ه  چ��پ  س��مت  در  رس  پش��ت  دامي��ه  ش��ده  بخي��ه  بريدگ��ي  ايج��اد  باب��ت  و  دول��ت 

در  ت��ا  مناي��د  م��ي  محك��وم  صادق��ي  مه��دي  آق��اي  مص��دوم  ح��ق  در  انس��ان  كام��ل  دي��ه   2
100

قضي��ه  عموم��ي  ي  جنب��ه  حي��ث  از  دادگاه  مناي��د.  تادي��ه  ب��زه  وق��وع  تاري��خ  از  يكس��ال  مهل��ت 

اس��المي  مج��ازات  قان��ون   269 م��اده  ذي��ل   2 تب��ره  باس��تناد  را  الذك��ر  موص��وف   بزه��كار 

در  آن  م��رف  و  دول��ت  درآمده��اي  از  برخ��ي  وص��ول  قان��ون   3 م��اده   2 بن��د  اع��امل  و  رعاي��ت  ب��ا  و 

صن��دوق  ح��ق  در  تعزي��راً  نق��دي  ج��زاي  عن��وان  ب��ه  ري��ال  ميلي��ون  دو  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  مع��ن  م��وارد 

و  رس��يدگي  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س  روز  ده  مهل��ت  در  و  غي��ايب  ص��ادره  راي  مناي��د.  م��ي  محك��وم  دول��ت 

حس��ن  اصفه��ان-  جزاي��ي  عموم��ي  دادگاه   102 ش��عبه  رئي��س  باش��د.  م��ي  دادگاه  اي��ن  در  اخواه��ي 

حمصيان شامره م / الف 4836

 

احضار

علي��زاده  محم��د  آق��اي  علي��ه  ش��كايتي  حس��ن  فرزن��د  منص��وري  ريحان��ه  خان��م  چ��ون   ،2584

 910299 كالس��ه  ب��ه  آن  پرون��ده  ك��ه  من��وده  مط��رح  عم��دي  غ��ري  ب��دين  صدم��ه  ای��راد  ب��ر  مبن��ي 

صب��ح   8/30 س��اعت   91/5/28 ش��نبه  روز  ب��راي  رس��يدگي  وق��ت  ثب��ت،  دادگاه  اي��ن   107 ك 

آي��ن  قان��ون   115 م��اده  حس��ب  ل��ذا  باش��د  م��ي  امل��كان  مجه��ول  مته��م  اينك��ه  ب��ه  نظ��ر  ش��ده   تعي��ن 

م��ي  ن��ر  و  طب��ع  مح��ي  كثرياالنتش��ار  ه��اي  روزنام��ه  از  ي��ي  در  نوب��ت  ي��ك  مرات��ب  كيف��ري  دادريس 

ش��ود و از مته��م مذك��ور دع��وت ب��ه عم��ل م��ي آي��د جه��ت رس��يدگي در وق��ت مق��رر ح��ارض ش��ود و در 

من��ود.  خواه��د  اتخ��اذ  مقت��ي  تصمي��م  دادگاه  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  احضاري��ه  حض��ور  ع��دم  ص��ورت 

دفر شعبه 107 دادگاه عمومي جزایی اصفهان شامره م / الف 4835

 

ابالغ رأی

و  بیس��ت  ش��عبه  رس��یدگی:  مرج��ع   ،250 دادنام��ه:  ش��امره   ،1188/90 پرون��ده:  کالس��ه   2589

باق��ری  مه��دی  وکی��ل:  بهش��تی  کورن��گ  حس��ین  خواه��ان:  اصفه��ان،  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای  هش��تم 

خوان��ده:  دوم،  طبق��ه  وکال  س��اختامن  گل��زار،  ب��ه  نرس��یده  غرب��ی،  بهش��ت  هش��ت  اصفه��ان  نش��انی: 

پرون��ده  محتوی��ات  ب��ه  عنای��ت  ب��ا  گردش��کار:  مطالب��ه،  خواس��ته:  امل��کان،  مجه��ول  فخ��ار  گیت��ی 

اس��تعانت  ب��ا  رس��یدگی  خت��م  اع��الم  ضم��ن  ش��ورا  مح��رم  اعض��ای  مش��ورتی  نظری��ه  اخ��ذ  و 

در  ش��ورا:  قاض��ی  رأی  منای��د.  م��ی  رأی  بص��دور  مب��ادرت  آت��ی  ب��رح  متع��ال  خداون��د  از 

خان��م  بطرفی��ت  باق��ری  مه��دی  آق��ای  وکال��ت  ب��ا  بهش��تی  کورن��گ  حس��ین  آق��ای  دع��وی  خص��وص 

توضی��ح  ای��ن  ب��ا  ری��ال  ه��زار  چهارص��د  و  میلی��ون  هش��ت  مبل��غ  مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  فخ��ار  گیت��ی 

اصفه��ان   131 دفرخان��ه  در  تنظیم��ی  رس��می  وکالتنام��ه  براس��اس  ک��ه  اس��ت  مدع��ی  خواه��ان  ک��ه 

دریافت��ی  وج��وه  و  اق��دام  مزای��ا  و  حق��وق  دریاف��ت  ب��ه  نس��بت  جان��ب  از  ت��ا  داش��ته  وکال��ت  خوان��ده 

از  خواس��ته  مبل��غ  برداش��ت  علیرغ��م  ک��ه  منای��د  ایص��ال  خواه��ان  ب��ه  معت��ر  رس��ید  اخ��ذ  قب��ال  در  را 

درخواس��ت  ح��ارض  دادخواس��ت  موج��ب  ب��ه  ل��ذا  من��وده  خ��ودداری  ایش��ان  ب��ه  مذک��ور  وج��ه  اس��رداد 

اط��الع  ب��ا  خوان��ده  اینک��ه  ب��ه  نظ��ر  اس��ت  من��وده  صدراالش��اره  مبل��غ  پرداخ��ت  ب��ه  خوان��ده  محکومی��ت 

اصال��ت  منک��ر  و  ننم��وده  تقدی��م  ای  الیح��ه  و  نگردی��ده  ح��ارض  ش��ورا  در  دادرس��ی  جلس��ه  از 

تصوی��ر  نی��ز  و  پرون��ده  محتوی��ات  ب��ه  توج��ه  از  و  نش��ده  خواه��ان  ناحی��ه  از  اب��رازی   مس��تندات 

ثاب��ت تش��خیص مس��تنداً  املجم��وع دع��وی خواه��ان را داده و  ارائ��ه ش��ده م��ن حی��ث  مص��دق رس��یدهای 

ب��ه پرداخ��ت مبل��غ هش��ت  ب��ه محکومی��ت خوان��ده  آئی��ن دادرس��ی مدن��ی حک��م  ب��ه م��اده 198 قان��ون 

باب��ت اص��ل خواس��ته و مبل��غ س��ی ه��زار ری��ال هزین��ه دادرس��ی، ح��ق  میلی��ون و چهارص��د ه��زار ری��ال 

 90/12/6 دادخواس��ت  تقدی��م  تاری��خ  از  پرداخ��ت  تأخی��ر  خس��ارت  نی��ز  و  تعرف��ه  طب��ق  وکی��ل  الوکال��ه 

ظ��رف  و  اس��ت  غیاب��ی  ص��ادره  رأی  منای��د.  م��ی  اع��الم  و  ص��ادر  خواه��ان  ح��ق  در  حک��م  اج��رای  لغای��ت 

از آن ظ��رف م��دت بیس��ت روز  ای��ن ش��عبه و پ��س  اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در  از  م��دت بیس��ت روز پ��س 

 6225 ال��ف/  م  باش��د.  م��ی  اصفه��ان  حقوق��ی  عموم��ی  محاک��م  در  تجدیدنظرخواه��ی  قاب��ل  اب��الغ  از  پ��س 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 

حر وراثت

ب��ه  دادخواس��ت  رشح  ب��ه   22032 ش��امره  شناس��نامه  دارای  ح��الج  عل��ی  منوچه��ر  آق��ای   2590

توضی��ح  چنی��ن  و  من��وده  وراث��ت  ح��ر  گواه��ی  درخواس��ت  ش��ورا  ای��ن  از   10 ح/   1722/91 کالس��ه 

خ��ود  دامئ��ی  اقامت��گاه   91/3/25 تاری��خ  در   793 بشناس��نامه  رضای��ی  بیگ��م  ش��ادروان  ک��ه  داده 

ش  ح��الج  عل��ی  منوچه��ر   -1 ب��ه:  اس��ت  منح��ر  مرح��وم  آن  الف��وت  حی��ن  ورث��ه  گفت��ه  بدرودزندگ��ی 

آگه��ي  نوب��ت  ي��ك  در  را  مزب��ور  درخواس��ت  مقدم��ايت  تريف��ات  انج��ام  ب��ا  اين��ك  فرزن��د.   22032 ش 

ن��ر  تاري��خ  از  باش��د  او  ن��زد  مت��ويف  از  وصيتنام��ه  ي��ا  و  دارد  اع��رايض  ك��ي  ه��ر  ت��ا  مناي��د  م��ي 

ش��عبه   6236 ال��ف/  م  ش��د.  خواه��د  ص��ادر  گواه��ي  واال  دارد  تقدي��م  ش��ورا  ب��ه  م��اه  ي��ك  ظ��رف  آگه��ي 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

طرفی��ت  ب��ه  مطالب��ه  ب��ر  مبن��ی  دادخواس��تی  خواه��ان   234/91 کالس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   2592

 3/30 س��اعت   91/5/16 م��ورخ  دوش��نبه  روز  ب��رای  رس��یدگی  وق��ت  اس��ت.  من��وده  تقدی��م  طوس��ی  اله��ه 

مرات��ب  خواه��ان  تقاض��اي  حس��ب  خوان��ده  ب��ودن  امل��كان  مجه��ول  ب��ه  توج��ه  ب��ا  اس��ت،  گردي��ده  تعي��ن 

آتش��گاه  خ  ابت��دای  در  واق��ع  ش��عبه  اي��ن  ب��ه  رس��يدگي  وق��ت  از  قب��ل  خوان��ده  ت��ا  منت��ر،  جراي��د  در 

اخ��ذ  را  ضامئ��م  و  دادخواس��ت  ث��اين  نس��خه  و  مراجع��ه  اخت��الف  ح��ل  ش��ورای  دو  ش��امره  مجتم��ع 

م��ي  اتخ��اذ  مقت��ي  تصمي��م  و  تلق��ي  ش��ده  اب��الغ  رس��يدگي  وق��ت  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  منايی��د. 

شود. م الف/ 6268 دفر شعبه 29 حقوقی مجتمع شامره دو شورای حل اختالف اصفهان
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1۵ تا ۲۰ هزار دالر در ماه و ۲۵۰ 
دالر تنخواه روزانه برای هش��ت 

ساعت کار عجیب نیست؟  
اختالف شدید دس��تمزد میان 
عوام��ل خارج��ی و ایرانی فیلم 
س��ینمایی »محم��د)ص(«، 
جدیدتری��ن س��اخته مجی��د 
مجیدی باع��ث اعتراض عوامل 
ایرانی این پروژه و نارضایتی آنها 

از روند کار شده است. 
در س��اخت این پروژه گروهی از عوامل خارجی در بخش طراحی صحنه، 
فیلمبرداری و جلوه های ویژه حضور دارند که دستمزد هر یک از نیروهای 
درجه سوم آنها معادل دستمزد یکی از نیروهای مدیریتی فعال در بخش 
ایرانی است. به عنوان نمونه یک دستیار سوم خارجی و نیروی فنی حاضر 
در این فیلم معادل یک نیروی متخصص مدیریتی ایرانی حقوق دریافت 

می کند. 
 پایه دس��تمزد عوامل خارجی در این فیلم 1۵ تا ۲۰ هزار دالر اس��ت که 
به صورت ماهانه پرداخت می ش��ود که البته با افزای��ش قیمت دالر، این 
دستمزد عمال بار مالی سنگینی برای پروژه ایجاد کرده است. ضمن آن که 
عوامل خارجی روزانه فقط هشت س��اعت کار می کنند و در صورت تداوم 
فیلمبرداری به آنان »اضافه کار« پرداخت می ش��ود. ب��ه هر یک از عوامل 
خارجی نیز هفته ای حداقل ۲۵۰ دالر به عنوان تن خواه پرداخت می شود 

که در شرایط امروز، معادل ۵۰۰ هزار دالر است.
از دیگر تس��هیالتی که این پروژه در اختیار عوامل ق��رار می دهد، فراهم 
آوردن امکان اقامت عوامل در هتل های لوکس است که چنین امکاناتی به 
هیچ وجه به عوامل ایرانی داده نمی شود و همین مسأله، سبب اعتراض آنها 

به تیم تولید شده است. 
استفاده از عوامل خارجی درساخت این فیلم درحالی صورت می گیرد که 
نیروهای ایرانی متخصص زیادی در س��ینمای ایران حضور دارند که گاه 
حتی در ساخت پروژه های خارجی نیز مشارکت می کنند اما مدیران پروژه 
سینمایی »محمد )ص(« اصرار فراوانی دارند تا حتی در بخش هایی مانند 
دستیاری صحنه و لباس، دستیاری فیلمبرداری و دستیاری دکور از عوامل 

خارجی استفاده کنند

یادداشت
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فیلم های تجربی ایرانی بسیار فکر برانگیز است 

جولیا گس��ت، رییس هیأت داوران بخش بین الملل جشنواره بیست و هش��تم فیلم کوتاه تهران گفت: 
مستندها، به ویژه آنهایی که در ایران فیلمبرداری شده اند، کار دوربین و فیلمبرداری نفس گیر و مهیجی 

داشتند.  همچنین محتوا و کیفیت کارهای ارایه شده، عمیقا هیأت منصفه را تحت تأثیر قرار داد.
پوستر پله آخر درکارلووای واری 

پوس��تر فیلم »پله آخر« با ب��ازی علی مصفا و لی��ال حاتمی در بخش 
بهترین پوستر جشنواره فیلم کارلووی واری رقابت می کند. به گزارش 
خبرآنالین، این فیلم به کارگردانی علی مصفا یکی از 1۲ فیلم بخش 
مسابقه رسمی چهل و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم کارلووی 

واری است و برای جایزه گوی بلورین رقابت می کند. 
لیال حاتم��ی، علی مصفا و علیرض��ا آقاخانی در »پله آخ��ر« به ایفای 
نقش می پردازند.  در خالصه داس��تان فیلم آمده است: »لیلی، ستاره 
سینماست و به تازگی شوهرش را از دس��ت داده است. او سر صحنه 
فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین 
خن��ده اش می گی��رد و از کار باز 
می مان��د. هی��چ ک��س نمی تواند 
دلیل خنده هایش را حدس بزند.«  
پله آخ��ر دومین فیل��م مصفا بعد 
از »س��یمای زنی در دوردس��ت« 
اس��ت. بد نیس��ت بدانید پوس��تر 
فیلم »پله آخر« براس��اس نقاشی 
محمدحس��ین ش��هیدی طراحی 

شده است. 

مرد پوچ نگرسینما به دنیا آمد 

الماس ها ابدی اند

گروه فرهن�گ - هنری کن�ت آلفرد راس�ل، زاده ۳ ژوئیه ۱۹۲۷ در س�اوث 
همپتون کارگردان برجسته سینمای بریتانیا و خالق فیلم هایی چون »عشاق 

موسیقی«، »زنان عاشق«، »تامی« و »شیاطین« است.
کن راس�ل یکی از غیرمتعارف ترین کارگردانان سینمای بریتانیا بود. برخی 

از منتقدان فیلم بریتانیا او را »اورسون ولز سینمای بریتانیا« لقب داده اند.
کن راس�ل کارش را به عنوان کارگردان در اوایل دهه ش�صت با بی بی س�ی 
آغاز کرد و با س�اختن فیل�م »زنان عاش�ق« در س�ال ۱۹۶۹ که اقتباس�ی 
 از داس�تان جنجال�ی دی اچ الرنس، نویس�نده ش�هیر انگلیس�ی ب�ود، به 

شهرت رسید.
وی س�وژه های خود را عموما از میان موس�یقیدانان بزرگ جه�ان انتخاب 
می کرد و به اقتباس از آثار ادبی عالقه داشت. چایکوفسکی، فرانتس لیست، 
ریچارد اشتراوس و مالر از جمله آهنگسازان بزرگی اند که کن راسل درباره 

آنها فیلم ساخته است. 

مدیرمجتمع فرهنگی هنری فرشچیان:

فیلم خوب در اصفهان اکران نمی شود
رییس کانون عکس انجمن سینمای جوان:

ادیتور عکس یونسکو در اصفهان آموزش می دهد 

 مدیرمجتمع فرهنگی هنری فرشچیان گفت: سینما فرشچیان 
پایگاه خوبی برای س��ینمای کودک بود، ولی ح��وزه هنری برای 

سینمای کودک انتخاب شد.
 علیرضا بطالنی که با ایسنا سخن می گفت، با اشاره به تعامل خوب 
مجتمع فرشچیان با انجمن سینمای جوانان اصفهان بیان کرد:  با 
توجه به این که ظرفیت س��ینماتک  ۵۰ صندلی است، به انجمن 
اعالم کردیم اگر تعداد مخاطبانش بیشتر از ظرفیت سینماتک شد، 
درهای سینمای فرشچیان بر روی آنها باز خواهد شد و می توانند 
فیلم هایشان را در این سینما اکران کنند. این پیشنهادی از سوی ما 

بود که برای پیشرفت هر دو ارگان داده شد.
مدیر س��ینما فرش��چیان با تأکید بر این که اس��تقبال از  سینما 
فرشچیان در گروی اصالح وضعیت سینماهای استان است، گفت: 
با توجه به بروشورها و تبلیغاتی که برای اکران فیلم در این سینما 

می شود، مثل دیگر سینماها و حتی حوزه هنری، وضعیت همچنان 
نابه سامان است و فیلم خوب در اصفهان کم اکران می شود. وی با 
اشاره  به این که »فیلم ایران» ارگانی است که با این سینما قرارداد 
دارد، تأکید کرد: سینما فرشچیان در صورتی پیشرفت می کند که 
فیلم خوب در آن اکران شود.قالده های طال،  راه آبی ابریشم و ملک 
سلیمان سه فیلمی است که در این سینما استقبال خوبی داشتند.

بطالنی با اشاره به این که فرشچیان می توانست مکانی مناسب برای 
سینمای کودک باشد، یاد آور شد: ما برای پایگاه شدن فرشچیان 
برای سینما کودک آماده بودیم، ولی حوزه هنری برای سینمای 
کودک انتخاب ش��د. وی افزود: اگر سینمای فرشچیان به عنوان 
سینمای کودک در اصفهان انتخاب می شد، مطمئنا برنامه های 
خوبی برای اکران فیلم کودک در این مجموعه داشتیم و عزممان را 

برای پیشرفت این سینما جزم می کردیم. 

رییس کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان گفت: کارگاه 
سه روزه عکاسی مستند به وسیله ادیتور عکس یونسکو در اصفهان 

برگزار می شود. 
سیامک تراکمه زاده در این باره به مهر گفت: کانون عکس انجمن 
سینمای جوانان اصفهان، کارگاه سه روزه عکاسی مستند را با حضور 
رضا وهمی، عکاس مستند و ادیتور عکس مرکز آموزشی یونسکو، 
از سه ش��نبه ،13 تیر در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 
اصفهان برگزار می کند. وی با بیان ای��ن که کانون عکس انجمن 
سینمای جوانان اصفهان در ادامه نشست های تخصصی عکاسی، 
این کارگاه سه روزه را برگزار می کند، اذعان داشت: این کارگاه در 
دو بخش و به صورت تئوری و عملی برگزار می شود.  رییس کانون 
عکس انجمن سینمای جوان اصفهان ادامه داد: سه شنبه، 13 تیر 
ساعت 16:3۰ تا 18:3۰، رضا وهمی به یادآوری واقعیات عکاسی 

مستند در سالن سینمای مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 
اصفهان می پردازد. وی با اشاره به بخش عملی دو روزه این کارگاه 
تأکید کرد: بخش عملی که در قالب برنامه عکاسی دو روزه از مناطق 
عشایری و روستایی استان چهار محال و بختیاری است، چهارشنبه 

و پنج شنبه، 14 و 1۵ تیر برگزار می شود. 
رضا وهمی از عکاسان برجس��ته ایران اس��ت که در ژانر عکاسی 
مستند، تجارب و موفقیت های ارزنده ای کس��ب کرده است. وی 
عکاس مستند سازمان جهانی یونسکو و ادیتور عکس مرکز آموزشی 
سازمان یونسکو در قاره آسیا و اقیانوسیه است. وهمی دارنده لقب 
بین المللی آرتیست از فدراسیون جهانی عکاسی )فیاپ( است و در 
سال ۲۰1۰ پس از کسب مدال طالی جشنواره هنرهای تجسمی 
یونسکو در بین 1۹1 کشور شرکت کننده، موفق به ثبت جهانی 
مجموعه اقوام ترکمن در فهرست میراث معنوی یونسکو شده است.

سینما فرشچیان در 
صورتی پیشرفت 

می کند که فیلم خوب 
در آن اکران شود. 

قالده های طال،  راه آبی 
ابریشم و ملک سلیمان 

 سه  فیلمی است که 
 در این سینما 

استقبال خوبی 
داشتند

رضا وهمی، از عکاسان 
برجسته ایران است که 
در ژانر عکاسی مستند، 
موفقیت های ارزنده ای 
کسب کرده است. وی 

عکاس مستند سازمان 
جهانی یونسکو و ادیتور 

عکس مرکز آموزشی این 
سازمان در قاره آسیا و 

اقیانوسیه است

هفت

این اختالف از کجا می آید؟ 

خبر ویژه

چاشنی کمدی، درام را کامل می کند
گ�روه فرهن�گ - طهماس��ب 
صلح ج��و، منتقد س��ینما ب��ر این 
عقیده اس��ت که اندک��ی کمدی، 
فضای تلخ فیلم ها را تلطیف و باعث 
پرورش یک درام می شود. وی درباره 
تلخی داستان برخی از فیلم ها گفت: 
مسائل اجتماعی و خانوادگی باید به 
صورتی بازگو شود که با وفاداری به 
حقیقت، زیاد مخاطب را اذیت نکند 
و این واقعیت ها باعث تلخی بسیار در فیلم ها نشود. وی افزود: طرز بیان 
و ساختار در این مسأله بسیار مهم است. در واقع با چاشنی کمدی، درام 
کامل می شود. ولی متأسفانه این زنگ کمدی در نمایش های تراژدی کم 
است. تمام آثاری که این تلخی ها و دشواری های زندگی را بیان می کند، 

همیشه به طنز نیاز دارند.

»آزمایش��گاه« نخس��تین فیلم حمی��د امجد در 
مقام کارگردان است و به آن چه باید نرسیده، اما 
تالش��ش را برای ایجاد فضایی متفاوت در میان 

کمدی های این روزهای سینما کرده است.
این فیلم، کمدی رمانتیکی اس��ت که نه کمدی 
اس��ت و نه رمانتی��ک. رفت و آمدی اس��ت میان 
این دو ک��ه نه به ای��ن نزدیک می ش��ود و نه آن. 
بیشتر یک کمدی اسلپ اس��تیک یا بزن و بکوب 
پرحرکت و جنجال و زد و خورد و متکی بر حوادث 
و تصادف ه��ای فیزیکی عجیب و غریب اس��ت. 
اثر پیش پ��ا افتاده ای که می ش��د ب��ا محتوای 
نسبتا خوب خود، با فرمی امروزی، به اثری قابل 

 قبول تبدیل ش��ود. برخالف رسم معمول چنین 
فیلم هایی که شخصیت هایشان، چه مثبت و چه 
منفی جذابیت های الزم را برای همراهی مخاطب 
دارند، شخصیت های فیلم نه دوست داشتنی از 
کار درآمده اند و نه جذاب و در مواردی مثل پدر 
 و مادر اشکان، در حد تیپ هایی بی ظرافت باقی

 می مانن��د. آنها فقط ب��ا ریتمی تن��د و حرکاتی 
نمایش��ی از جل��وی دوربین می گذرن��د، یا مثل 
قهرمان )افشین هاشمی( به در و دیوار می خورند 
یا مثل کامی��اب )امیر میرآقا( ب��ا تغییر میمیک 
صورت سعی در خلق شخصیت های کمدی دارند. 
هر چند هیچ ی��ک از آنها اصراری ب��ر خنداندن 

مخاطب با استفاده از لودگی ندارند، اما در شکل 
فعلی حداقل ه��ای الزم برای ایجاد یک موقعیت 
یا فضای کمیک را هم ندارن��د. همه چیز در فیلم 
سریع اتفاق می افتد و همین ریتم تند، تا حدودی 
به ضعف داس��تان آن کمک کرده است. فرصتی 
برای درگیر ش��دن با س��کانس ها نیست، چون 
 همه چیز در لحظ��ه اتفاق می افتد و به س��رعت

 تمام می شود.
 فیلم ش��بیه صحنه تئاتری اس��ت که بازیگران 
 از یک س��و ب��ه آن وارد و از س��وی دیگ��ر خارج 
می ش��وند و هر حرکت در لحظه اتفاق می افتد 
که مخاط��ب انتظ��ارش را دارد؛ انتظ��اری که تا 

 حدودی از فیل��م اول حمی��د امجد با پیش��ینه 
تئاتری اش داش��تیم، هر چند این انتظار فراتر از 
آوردن حس و لحن اجرای تئاتر به پرده س��ینما 

بود. 
آزمایش��گاه داس��تان تازه و بدیعی ندارد؛ جوان 
 فقی��ر شهرس��تانی که عاش��ق دخت��ری پولدار 
می شود، آدم های بدجنس تازه به دوران رسیده 
که از هیچ تالش��ی برای کارش��کنی ف��رو گذار 
نیستند، پدری که به احساسات دخترش اهمیتی 
نمی دهد و... ش��خصیت های تکراری که شکل و 
ش��مایل امروزی هم تغییری در آنها ایجاد نکرده 
و همچنان به همان اندازه س��طحی هستند و در 
همان س��طح معمول این جور شخصیت ها باقی 
می مانند، چون س��عی در غافلگیری مخاطب و 
 ارایه وجه تازهای از این دسته شخصیت ها ندارند.

ورود خانواده قهرمان به فیل��م، نه تنها به تلطیف 
فضا و وجه رمانتیک فیلم کمکی نمی کند، بلکه 
فیلم را در سکانسی که قهرمان و پدرش در بالکن 
 با هم صحبت م��ی کنند، تا مرز ش��عار هم پیش 

می برد.
 تأکید بر این که خانواده قهرمان در وضع مناسبی 
نیس��تند و آب و غ��ذای آل��وده و ماجراهایی از 
 این دس��ت، بیش��تر فیلم را به تکرار م��ی اندازد. 
با وجود این که بیشتر زمان فیلم در فضای بسته 
بیمارستان و رس��توارن می گذرد، اما به واسطه 
طراحی صحنه خوب، خس��ته کنن��ده و تکراری 

نمی شود.
 بیمارس��تان ک��ه لوکیش��ن اصل��ی اس��ت ب��ه 
واس��طه اس��تفاده از درهای متع��دد، فضاهایی 
که به یکدیگ��ر راه دارن��د، پنج��ره کوچکی که 
ارتباط اصلی آزمایش��گاه بافضای بیرون اس��ت، 
 درط��ول فیل��م ب��رای مخاط��ب کس��ل کننده 

نمی شود.
پایان فیلم همانی اس��ت که مخاط��ب انتظارش 
را داشته؛ دست سپهر و دوس��تانش رو می شود، 
نیلوفر سراغ قهرمان می رود و قهرمان که در طول 
فیلم اصرار داشته اسمش فرهاد باشد، اسمش را 
می پذیرد و به وضعیت گذشته اش برمی گردد و 

همه چیز به خوبی و خوشی به پایان می رسد.
حمی��د امج��د ک��ه خ��ود را وام دار و دنبال��ه 

رو به��رام بیضای��ی می دان��د، ب��ا ای��ن اث��رش 
ثاب��ت ک��رد اگ��ر در هم��ان فض��ای تئات��ر 
 گام ب��ردارد، موفق ت��ر اس��ت. او ب��ا ریتم��ی

 تئاتر زده می توانست داستان خود را در پالتویی 
 همچون یک محیط آزمایش��گاه بیان کند، اما با 
لوکیشن هایی که چندان در خدمت فضا نیستند، 
 صرفا ب��ه تغییر فض��ا و رنگ کمک کرده اس��ت. 
فیلم اوج مش��خصی ن��دارد. در برخی س��کانس 
ریتم با ش��تاب و در برخی نماه��ا کندی حرکت 

مش��اهده می شود. 
این اثر، فیلمی کلیشه 
ای اس��ت. فیلمس��از 
باید بداند دوران این 
کمدی ه��ای بزن و 
بکوب به پایان رسیده 
اس��ت و اگر ب��ا قصه 
خوب��ی ک��ه دارد که 
الاقل با بدنه س��ینما 
متفاوت اس��ت، فرم و 
شیوه س��نگین تری 
را انتخ��اب می کرد، 
نتیجه فیلم س��ربلند 
بود. کم��دی این اثر 
لحظه ای و نامتعارف 
ب��وده و ه��رآن ب��ه 
می پ��رد.  س��متی 

قال��ب، ف��رم و دیالوگ ه��ا از ی��ک رون��د ثابت 
و مش��خصی پی��روی نم��ی کن��د و با خ��ود رو 
راس��ت نیس��ت. آزمایش��گاه فیلمی اس��ت که 
 در آن ح��رکات بدن��ی نق��ش اول را ب��ازی 
می کن��د و نمون��ه ای قدیم��ی از دلق��ک بازی 
خن��ده آور و س��ر خ��وردن بازیگر روی پوس��ت 
خربزه و موز اس��ت. آزمایش��گاه بیش��تر ش��بیه 
یک تئات��ر چند پ��رده ای یا یک تله تئاتر اس��ت 
و با س��ینما خیلی تف��اوت دارد. فیلمس��از ما از 
 تئات��ر آم��ده اس��ت: نمای��ش نویس.کارگردان. 
پژوه��ش گ��ر و چن��د صباح��ی بازیگر ب��وده. 
حمید امج��د حاال به س��ینما آمده ت��ا در اولین 
تجربه س��ینمایی خ��ود از دریچه کمدی،خنده 

خود را به مخاطبانش بشناساند؟!

درباره اولین فیلم حمید امجد که در اصفهان اکران است 

این آزمایشگاه با تمام امکانات آماده است تا شما را بخنداند؟!

 جمال آزمایش�گاه را حمید امجد کارگردانی کرده، همان کارگردانی که کارنامه  پر و پیمانی در تئاتر دارد. ش�اید عالوه بر 
فیلمنامه کار، همین سابقه درخشان هم عاملی بوده تا باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا  نوروز باقری

بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان و هدایت هاشمی برایش بازی کنند. »آزمایشگاه« 
داستان یک جوان خجول شهرستانی اس�ت که با رتبه اول از دانش�گاه فارغ التحصیل شده است. او برای اس�تخدام به آزمایشگاه یک 

بیمارستان می آید، اما از لحظه اول، با روابط و رقابت های آشکار و پنهان حرفه ای و عاطفی رو به رو می شود.

 فیلم شبیه صحنه 
تئاتری است که 
بازیگران از یک 

سو به آن وارد و از 
سوی دیگر

 خارج میشوند
 و هر حرکت در 

 لحظه اتفاق
 میافتد که

 مخاطب انتظارش 
را دارد
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کن راسل در مستندی درباره خودش نمایی از فیلم شیاطین، ساخته جنجالی راسل کن راسل پشت صحنه فیلم جنایت های هوس 



سرشناس ترین نمایشنامه نویس برادوی ژان کوکتو، اشراف به همه چیز فرانسه 
گروه فرهنگ - ژان کوکتو )Jean Cocteau( هنرمند کاملی است که به همه آنچه هنر 
فرانسه در دنیا شناخته می شود آشنا بود. او نمایشنامه نویس، شاعر،کارگردان تئاتر، فیلمساز 
و نقاشی بود که می دانست چطور در خلق آثارش تصورات شاعرانه را جان بخشد. کوکتو در 
پنجم ژوئیه1889 در یک خانواده بزرگ بورژوازی پاریس��ی به دنیا آم��د که هنر از هر نوعی 
برایشان ارزش��مند بود. این هنرمند بزرگ که الهام های گوناگونش همه را متحیر می کند، 
در 1930 »خون یک ش��اعر«)le Sang d’un Poète( را به عنوان یک کار سینمایی اجرا 
 کرد. فرم سینما به او راه حل های تازه قابل انعطافی برای جان بخشیدن به دنیای خیاالتش 
می دهد. این هنر هفتم اس��ت ک��ه او را با موفقیت بزرگش در انتش��ار »بازگش��ت ابدیت« 
 la Belle et( »مشهور می کند.  کوکتو همچنین»دیو و دلبر )1944 -l’Eternal retour(
la Bête- 1946( و »وصیت نامه اورفه« )Testament d’Orphée- 1959( را می سازد.

گروه فرهن�گ - ماروین نیل س��ایمون، زاده چهارم ژوئی��ه 19۲۷ در برانکس نیویورک، 
نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی است. او یکی از سرشناس ترین نمایشنامه نویسان 
جهان و نیز تاریخ برادوی است. با وجود شهرت سایمون به عنوان یک نمایشنامه نویس کمدی، 
در برخی از نمایشنامه هایش، به ویژه »سه گانه اوژن« و »پسران آفتاب« به تجارب آمریکاییان 
یهودی تبار در قرن بیس��تم پرداخته است. سایمون در س��ال 1991، جایزه پولیتزر را برای 
نمایشنامه »گم ش��ده در یانکر« دریافت کرد. نیل س��ایمون و وودی آلن، هردو هنرمندانی 
هس��تند که کار خود را با تلویزیون آغاز کردند، اما سایمون به تئاتر کشیده شد. کمدی های 
سایمون آینه تمام نمای جامعه نوپای آمریکاس��ت. او با پاک کردن بزک ها و رنگ و لعاب از 
جامعه امروز آمریکا و با ورود به بطن روابط انسانی و خانوادگی این جامعه، تماشاگران خود را 

در موقعیت های کمیک اما شگفت آور  قرار می دهد.

یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

خبر ویژه

هفت

از نمایش یک خانواده محترم در کن شرمنده شدم
هاشم میرزاخانی، مدیر عامل انجمن سینمای جوان ایران گفت: به خاطر نمایش فیلم »یک 
خانواده محترم« در جشنواره کن از خانواده شهدا عذرخواهی می کنم. من واقعاً شرمنده شدم 

و هنگام نمایش فیلم در صندلی خودم فرو رفته بودم.
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 اعترافاتی درباره زنان درتاالر هنر 
گروه فرهنگ - نمایش کم��دی » اعترافاتی درباره زن��ان «  به همت 
تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان و به 
مناسبت اعیاد شعبانیه به روی صحنه می رود. نمایش » اعترافاتی درباره 
زنان « داستان روزنامه نگاری است که مس��ئولیت ستون حقوق زنان را 
 در روزنامه بر عهده دارد. اوکه س��ال ها درباره حقوق زنان مطلب نوشته، 
هم اکنون خودش در این حقوق سر درگم شده اس��ت... . در این نمایش 
که به قلم محمدامیر یاراحمدی نگاش��ته ش��ده و قادر طباطبایی طراح، 
 دراماتوژ وکارگردان آن اس��ت، بازیگرانی از جمله میالد فروتنیان، ستاره 
کرباسی زاده، شیرین ریاضی و الناز رجبیان به ایفای نقش می پردازند. از 
نکات قابل توجه نمایش کمدی »اعترافاتی درباره زنان« تالشی است که 
گروه نمایش و کارگردان برای استفاده درست از لهجه شیرین اصفهانی 
کرده و با تماشای آن، می توان دریافت که این تالش تجربه ای موفق بوده 
است. عالقه مندان جهت تماشای این نمایش کمدی می توانند از تاریخ 
15 تا ۲۲ تیرماه ساعت۲0:30  و از تاریخ ۲۲ تا ۲9 تیرماه ساعت19:30 
به تاالر هنر واقع در میدان الله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند و جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره 5660881 تماس حاصل نمایند. الزم به 
ذکر است که اولین روز اجرای این نمایش طبق روال گذشته  در تاالر هنر، 

ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات خواهد بود.
 

مقدمه ای بر فیلم مستند 
این کتاب را که به قلم بیل نیکولز نوش��ته ش��ده، محمد تهامی نژاد در 
400 صفحه ترجمه کرده اس��ت. »مقدمه ای بر فیلم مستند« که سال 
گذشته نامزد دریافت تندیس قلم زرین بهترین ترجمه  از خانه سینما 
بود، درحال حاضر فنی ترین اثر یکی از نظریه پردازان سینمای مستند 
است که برای اندیش��ه های خود یک دس��تگاه نظری ارائه می دهد و 
به صورتی آگاهانه از عناصر مختلف اس��تفاده می کند. او همچنین به 

پرس��ش هایی پاسخ می گوید که 
از ابتدا در سینمای مستند مورد 
مناقشه بوده و یا به همراه مستند 
آمده اس��ت. برخی پاسخ های او 
ممکن اس��ت جواب ما نباش��د، 
ولی روش او در جست وجو برای 
یافتن پاس��خ   ها، آموزنده است. 
نیکولز با عنایت بر ف��ازی بودن 
تعری��ف مس��تند، آن را ش��کلی 
متف��اوت از داس��تانی، تجربی و 
آوانگار می داند و بر جهان تاریخی 
به عنوان پایه و مبنای نظری تمام 

بحث هایش تأکید می ورزد.

وقتی تلویزیون پویا می شود 
 

محم�د بندرعباس�ی - س��رانجام پ��س از ح��رف و 
حدیث های بس��یار پیرامون تأس��یس ش��بکه انیمیشن 
برای کودکان، سرانجام این ش��بکه از دوشنبه به صورت 

آزمایشی روی آنتن می رود.
 گویا طبق دس��تور عزت اهلل ضرغامی، رییس س��ازمان 
صداو سیما دس��ت اندرکاران مرکز پویانمایی صبا مأمور 
شدند شرایط را برای افتتاح آزمایشی شبکه انیمیشن تا 

دوشنبه، 1۲ تیر فراهم کنند.
 این خبر و ادعای »فع��ال کذب« را س��ایت خبری کافه 
س��ینما به نقل از مهر، روی خروجی گذاشته بود و طبق 
این خبر، افتتاح آزمایشی این شبکه روز دوشنبه با پخش 
روزانه دو ساعت و در مجموع پنج هزار ساعت انیمیشن 
آغاز می شود تا در موعد افتتاح رسمی شبکه، شاهد پخش 

روزانه 1۲ ساعت برنامه از آن باشیم.
گویا از همان روز هم دارندگان سیستم پخش دیجیتال، 
ش��بکه تازه ای به نام »پویا« را بر روی سیس��تم خود به 
عنوان هجدهمی��ن ش��بکه دریافت کرده ان��د که هنوز 

برنامه ای برای پخش ندارد. 
جالب ای��ن که  نام پویا نیز از بین 36 اس��م پیش��نهادی 
برای این ش��بکه انتخاب شده اس��ت! بر اساس این خبر، 
حکم حس��ین س��اری، مدیر مرکز پویانمایی صبا نیز با 
حفظ س��مت به عنوان رییس ش��بکه پویا صادر شده تا 
این طور به نظر برسد که کسی که مدیر یک مرکز تولید 
برنامه انیمیش��ن اس��ت، مدیر شبکه شده اس��ت؛ البته 
فراموش نکنیم مدیران صدا و سیما وعده راه اندازی شبکه 
 کودک و انیمیشن را در س��ال 90 داده بودند که تا امروز 

محقق نشد.
 با ای��ن حال، این خبر در وهله نخس��ت امی��دوار کننده 
است و انتظار می رود مسئوالن صدا و سیما با برنامه ریزی 
درست هرچه سریع ترمخاطبان خاص این شبکه را جذب 
کرده و کودکان و نوجوانان را به تماشای این شبکه ملی 

ترغیب کنند.

گالری شماره 1 
  یکشنبه، 11 تیر ساعت 10:30. ازپله ها می روم باال. با آسانسور

می روم پایین. گالری شماره1- نمایشگاه نقاشی امین بخشایی 
 با نام »ای��ن 3۷ نفر«.  اولش خیال کردم یک نمایش��گاه گروهی 
3۷ نفره است، ولی بعد که سؤال کردم دیدم نه. اینجا قرار است با 
3۷ چهره انتزاعی نقاشی شده بر بوم مواجه شویم؛ چهره هایی که 
با رنگ های شاد وزنده و گاهی خام، روی صفحه بوم خودنمایی 
 می کنند. خوب ظاهرا این هنرمند عزیز هنوز در زمینه آشنایی با 
سبک های انتزاعی به شرکت دردوره های توجیهی احتیاج دارد. 
بعضی ها فکر می کنند همی��ن که بتوانی هزینه ب��وم و رنگ را 

پرداخت کنی، دیگرشده ای هنرمند. 

گالری شماره 2
 اینجا میزبان نمایش��گاه عکس های مجید فروتن با عنوان »نام 

محمد )ص( دربناهای مذهبی« است. 
این مجموعه که درهفته گذشته درخانه هنرمندان هم برپا شده 
بود، شامل عکس هایی است از تزئینات آجری و گچ کاری ابنیه 
مذهبی که در هر یک به طریقی نام مب��ارک محمد )ص( به کار 
رفته است. ای کاش که این هنرمند عزیز همان طور که وقت و هنر 
به خرج داده و از شهرها و بناهای مختلف دیدن کرده، کمی هم 
 سلیقه برای چاپ با کیفیت و پاسپارتوی مناسب برای عکس ها

صرف می کرد.

 گالری شماره3
 فقط طراحی با مداد رنگی؛ همین. توضیح بیش��تری ندارم جز 
قیمت های عجیبی که فاطمه توکلی برای طراحی هایش درنظر 
گرفته.  ظاهرا باالرفتن قیمت ها فقط به نان محدود نشده وکم کم 

دارد گریبان همه اقشار را می گیرد. 

باالخره هنری ها را دیدیم 
همان روز، ساعت 11:15. راه می افتیم و می رویم سمت نگارخانه 
کوثر. هوا گرم ترشده، ولی برای کس��ی که دنبال هنر بگردد این 
چیزها مهم نیست، نه؟ سه تا خانم نشسته اند. یکی از آنها مشخصا 
مسئول گالری اس��ت و دخترهای جوان، هنرمندهای نمایشگاه 
هس��تند. اینجا اوضاع امیدوارکننده تر اس��ت. معلوم اس��ت که 
هنرمندها به صورت آکادمیک با هنر سر و کاردارند. این را ازروی 
تکنیک ها و تجربه هایش��ان می توان دریافت. پریسا شمشیری 
بیشتر با وجوه گوناگون چهره انسان و تأثیرات محیط و القای آن 
به شکل واکنش های فیزیکی سروکاردارد. آذرکرمی با طبیعت 
درگیر است و می کوشد تا با بزرگنمایی دیتیل هایی از طبیعت 
با فرم و اجرای مدرن آنها درکنار رنگ های مالیم و ترکیب های 
بهاری  فضایی آرامش بخش به بازدیدکننده ها هدیه دهد. هردو 
دانشجوی رشته نقاشی دانشگاه سپهر هستند و پیش از این نیز 
 نمایش��گاهی درنقش خانه برگزارکرده اند. دی��دن تجربه های

جس��ورانه این دو جوان، خبرازهنرمندان حرف��ه ای و نوآور در 
آینده می دهد که خبرخوبی است. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه 
درمحل گالری کوث��ر، واقع درمیدان نقش جهان انتظارش��ما را 

می کشد.

حوزه، سوره و آمادگاه 
بازهم همان یکش��نبه س��اعت 11:45. اگر دنب��ال حرفه ای ها 
هستید، می توانم نمایش��گاه گروهی هنرمندان بخش فراخوان 
حوزه هنری را به ش��ما معرفی کنم. قضیه از این قرار اس��ت که 
حوزه هنری ط��ی فراخوانی ک��ه مخاطب آن نقاش��ان معاصر 
 اصفه��ان بودند، منتخب��ی از آثار ای��ن هنرمن��دان را درگالری 
نقش خانه به نمایش گذاشته است. تماشای این آثار پر تکنیک و 
معنا گرا که با چاشنی درون گرایی و جسارت آمیخته شده، برای 
کس��انی که در این تیرماه داغ عطش بازدی��د از آثار حرفه ای را 
دارند، دلچسب و گوارا خواهد بود. دیدن این نمایشگاه را از دست 
ندهید و در نشست اختتامیه روز  چهاردهم )امروز(که رأس ساعت 
پنج درمحل نقش خانه برگزار می ش��ود، حتما شرکت کنید که 

دست خالی نخواهید ماند.
دیگرسرظهر است و آفتاب داغ، مغز هر عابری را سوراخ می کند. 
هر چقدر هم که عاش��ق هنر باش��ی، این موقع ظهر چیزی جز 
خانه و خن��کای کولر و خواب کیف آور بعد از ظهر نمی چس��بد. 
 فایل هنری مغزم هم فعال اش��باع ش��ده و خوش��حالم که الاقل 

دست خالی برنمی گردم. 

گردش تنهایی در چند گالری 

در شهر چه خبر است؟

س�اعت 10 صبح اس�ت. ش�ال و کاله می کنم و راه می افتم دور ش�هر...نه... توی این گرما ش�ال و  نسترن 
کاله کردن اصاًل تعبیر خوبی نیست. همان مانتو و روس�ری همیشگی...حاال بهتر شد؛ چون هوا به مکارمی

شدت گرم است و کار دشواری است که بخواهی کسی را ترغیب کنی توی این وانفسا بلند شود برود 
مثال کارهای آماتوری کتابخانه مرکزی را ببیند.  هرجا هم سرک می کشم، ازنمایشگاه های فوق العاده و هنرمندان نامدارخبری 
نیست که نیست.خوب حاال که اول ازکتابخانه مرکزی حرف زدم، اجازه بدهید درباره نمایشگاه های جاری در آنجا بگویم.
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برگزاری نمایشگاه آثار 
عکس جشنواره 1404

نمایشگاه خوشنویسی 
در خانه هنرمندان

گروه فرهنگ - حوزه هنری اس��تان اصفهان نمایشگاه منتخب آثار عکس 
جش��نواره1404را از تاریخ 15 لغایت۲1تیرماه1391جه��ت بازدید عموم 
 در خانه هنرمن��دان دایر می کند. بد نیس��ت بدانید این نمایش��گاه ش��امل 
53 اثر منتخب از هنرمندان سراسر کش��ور در جشنواره ملی 1404 است که 
به صورت ادواری در تمامی اس��تان های سراسرکش��ور در معرض دید عموم 
قرار خواهد گرفت. نخس��تین جش��نواره هنری ای��ران 1404 در 14 محور 
 رفاه، امنیت قضایی، تأمین اجتماعی، فرصت ه��ای برابر، خانواده دور از فقر، 
محیط زیست مطلوب، جامعه اخالقی و متکی بر ارزش های اسالمی، تعامل 
سازنده با جهان، نواندیشی، وجدان کار و انضباط، مردم ساالری دینی، مقتدر 
مستقل و امن، مفتخر به ایرانی بودن، الهام بخش و فعال و مؤثر در جهان اسالم، 

به همت حوزه هنری کشور از هشتم تا دهم بهمن ماه در تهران برگزار شد.

گروه فرهنگ - خانه تجسمی حوزه هنری اس��تان اصفهان نمایشگاه 
خوشنویسی آثار س��عید عکاف زاده را در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 
می کند. این نمایشگاه ش��امل30 تابلو در قطع های۷0×100 و 35×50 
از آثار نستعلیق )چلیپا، سیاه مش��ق و جلی(  عکاف زاده است که از روز 
پنجشنبه هشتم لغایت روز چهارشنبه 14تیرماه به مدت یک هفته جهت 

بازدید عموم دایر است.
 این نمایش��گاه اولین نمایش��گاه انفرادی عکاف زاده در اصفهان اس��ت.  
گفتنی اس��ت، س��عید عکاف زاده متولد س��ال63 در اصفهان است. وی 
خطاطی را با استاد سیاوش در سال83 آغاز کرد و آموزش نستعلیق را نزد 
مرحوم معین الکتاب ادامه داد و با راهنمایی های استاد رحیمی، موفق به 

دریافت درجه ممتاز در نستعلیق شد.
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 گروه فرهن�گ - اکران هم زم��ان دو فیلم که از قضا 
اتفاق خوبی هم بودند، بهانه ای شد تا با طراح پوستر هر 

دو فیلم که بهزاد خورشیدی است، گفتگو کنیم. 
درباره این دو پوستر بگویید. 

از میان پوسترهایی که اخیراً طراحی کرده ام، پوستر 
فیلم های »شور شیرین« و »کیمیا و خاک« را بیشتر 
دوس��ت دارم و کارهای قابل دفاعی می دانم. همیشه 
دوست داش��ته ام کارهای خوب و متفاوتی انجام دهم. 
کار خوب از س��فارش های خوب بیرون می آید و البته 
قابلیت گرافیس��ت هم خیلی اهمی��ت دارد و بر روی 
 کار تأثیر م��ی گذارد. زمانی که قرار ش��د من پوس��تر 
»شور ش��یرین« را طراحی کنم، به مدیران فارابی هم 
این مسأله را متذکر شدم و گفتم اگر قرار باشد در فارابی 
 هم کار خوب هنری تولید نش��ود، از بخش خصوصی 

نمی توان انتظار معجزه داشت.

انگار خود ش�ما هم شور ش�یرین را بیشتر 
دوست دارید؟

من تقریباً با فضای کردستان آشنایی داشتم و با فضا و 
مکان فیلم بیگانه نبودم. این منطقه جای خاصی است و 
در آن جنگ های شهری و به نوعی نبردهای پارتیزانی 
فراوانی رخ داده است. حضور شهید کاوه در آن منطقه 
 من را به این فکر وامی داش��ت که بیندیشم چه چیزی 
می تواند حس و حال منطقه و حضور آن شهید را بیان و 
القا کند. ردپایی که مسیر پرتالطم را بر روی برف منتهی 
به دامنه قله کوه نش��ان می دهد، فضایی با کنتراست 
سیاه و سفید و رنگ آبی که تداعی کننده سردی است و 
در عین حال به یک افق روشن اشاره می کند؛ درختی 

بارور و درخشان.
این که م�ی گویند برای طراحی پوس�تر 
یک فیلم باید یک گرافیست واحد وجود 

داشته باشد یعنی چه؟ 
خود فیلم گویای همه چیز است و طراح فقط می تواند 
براس��اس کاری که می کند، اثر هنرمندان��ه تری ارایه 
دهد و به دیده شدن فیلم کمک بیشتری کند. بعضی از 
تهیه کنندگان این نگرانی را دارند که نکند پوستری که 
طراحی می شود مخاطب را پس بزند. در سال گذشته 
کمتر از۷0 فیلم اکران ش��د که از میان آنها 80 درصد 
تبلیغات تجاری داشتند، ولی باز هم نفروخته اند. برای 
هر فیلمی هم پوستر تجاری الزم است و هم هنری، ولی 

متأسفانه چنین کاری صورت نمی گیرد. 
این که سینمای فعلی به تبلیغات بیشتری 

نیازدارد را چگونه تعبیر می کنید؟ 
 در زمانی که می گوییم مخاطب گریزان ش��ده است و 
به سینما نمی آید، نیاز بیش��تری به طراحی صحیح و 
تبلیغات درست احساس می شود؛ البته خود فیلم نیز 

مهم ترین عامل برای جذب مخاطب اس��ت. من سال 
گذشته برای »یه حبه قند« پوستر طراحی کردم، ولی 

خود فیلم مهم ترین عامل جذب مخاطب بود. 
گر چه خیلی فاصله گرفتید، ولی از پوستر کیمیا 

و خاک بگویید. 
من برای فیلم »کیمیا و خاک« دو پوستر طراحی کردم 
که هر دو پوستر را دوست دارم. جنس این فیلم به نوعی 
بود که در همان ابتدای کار توانس��تم نظر کارگردان و 

پخش فیلم را جذب کنم.
 در طراحی پوس��تر برای یک فیلم ایرادی ندارد پوستر 
تجاری کار شود، اما باید کاری باشد که جای دفاع داشته 
و قابل قبول هم باش��د؛ چون سینمای ما نیاز به پوستر 
تجاری هم دارد. سینما، عرصه گران و پر هزینه ای است 
که برای برگشت س��رمایه، نیاز به تبلیغات خوب و فکر 

بیشتر در این زمینه است.

طراح پوستر دو فیلم »کیمیا و خاک« و» شورشیرین« 

الماس ها ابدی اند 

 سینمای مخاطب گریز به تبلیغات نیاز  بیشتری دارد

آران و بیدگل در انتظار نور است 
همزمان با سالروز میالد امام زمان)عج( جشنواره ادبی »در انتظار نور« در 
آران و بیدگل برگزار می شود. دبیر جشنواره  اظهار داشت: این جشنواره 
 در قالب نثر ادبی، ش��عر و پیام کوت��اه با موضوع ام��ام زمان)عج( برگزار 
می ش��ود.  علی محمد س��لطان محمد در گفتگو با ایرن��ا، افزود: عالقه 
 مندان در بخش نثر ادبی می توانند آثار خود را در قالب خاطره، توصیف،

 دل نوشته و هر نوع نثر با ویژگی های نثر ادبی حداکثر در سه صفحه به 
صورت تایپ شده و همراه با مشخصات کامل نگارنده از طریق رایانامه به 

نشانی info@helal.ir ارسال کنند. 
وی تصریح کرد: در بخش شعر، عالقه مندان می توانند سروده خود را با 
موضوع میالد مهدی موعود )عج( به همراه مشخصات کامل صاحب اثر به 

دبیرخانه این جشنواره تحویل دهند.



برگزاری مس��ابقات جایزه ب��زرگ تنیس می تواند ح��س رقابت را 
بین تنیس��ورهای برتر افزایش ده��د. بازیکنان ج��وان با حضور در 
چنی��ن رقابت هایی و مصاف ب��ا حریف��ان داخلی ک��ه در بین آنها 
 بازیکنان باتجربه نیز دیده می ش��ود، برای رقابت با حریفان خارجی 
آماده می شوند. بازیکنان جوان با شرکت در تورنمنت های خارجی 

 ت��ا س��ال ها ب��رای تنی��س با تجربه شده و می توانند 
ثم��ر  مثم��ر   ای��ران 
باش��ند. تنی��س ایران 
ظرفی��ت حض��ور در 
س��ید دو آس��یا را دارد 

و بازیکن��ان می توانند با 
کس��ب تجربه، حت��ی به 

حضور در سید یک نیز فکر 
کنند. 

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

راهیابی ۱۶ تنیسور
 به مرحله دوم جام ویلسون

در نخستین روز برگزاری جدول اصلی رقابت های تنیس جایزه بزرگ 
جام ویلسون اصفهان، ۱۶ تنیسور به دور دوم این جدول راه یافتند. 

 در نخس��تین روز برگزاری رقابت های جدول اصلی انوش��ا شاهقلی، 
سید علی طاهری، حمیدرضا نداف، فرشاد طالور، مهدی سوری، شایان 
مهدیزاده، مهدی احتمایی، کیارش سوری، محسن حسین زاده، فرزاد 
حیدری، شهاب راطق، شاهین خالدان، امیر سهیل محسنی، انوشیروان 
رضایی، مرتضی معظم و اشکان دبیری با شکست حریفان خود به دور 
دوم این جدول راه یافتند. رقابت های تنیس جایزه بزرگ جام ویلسون 
اصفهان از۱۰ تیرماه به مدت یک هفته در مجموعه ورزش��ی شهدای 

ارتش در حال پیگیری است. 

فاتحه ورزش روستایی 
خوانده می شود

حدود هفت س��ال پیش و پ��س از س��ال ها بالتکلیفی، فدراس��یون 
ورزش های روستایی و عشایری کشور تأسیس شد تا ورزش روستایی 
کشور از بالتکلیفی در بیاید، اما با گذشت س��ال ها و با وجودی که در 
هفت سال گذشته تحول قابل توجهی در ورزش روستایی و عشایری 
کشور به وجود آمده، نام فدراسیون به بازی های بومی محلی تغییر کرد 
تا بار دیگر ورزش روستایی کش��ور در بالتکلیفی قرار بگیرد. برخی بر 
این باورند که با تغییر نام این فدراسیون، انتقادات بسیاری به این تغییر 
نام وارد است؛ چراکه طی این مدت تحولی اساسی در ورزش روستایی 
کش��ور به وجود آمده و برای اولین بار بود که ورزش روس��تایی کشور 

تکانی به خود داده بود. 

مهریه برای فوتبالیست 
دردسرساز شد

  چندی پیش یکی از تیم های اصفهانی که برای برپایی اردو از طریق 
فرودگاه بین المللی ش��هید بهش��تی اصفهان به آنکارا س��فر کرد، با 
 یک مش��کل عمده در خروج یک��ی از بازیکنانش روبه رو ش��د. طبق

 ش��نیده ها، همس��ر یکی از بازیکنان که اتفاقاً از نفرات ت��ازه وارد به 
این تیم است، از همس��رش کلیه مهریه اش را طلب کرده که به دلیل 
 عدم تمکن مالی بازیکن مورد اش��اره و عدم پرداخت مبلغ کل مهریه،

 خانواده همسر این بازیکن با طرح ش��کایتی علیه او در دادگاه تهران، 
درخواست پرداخت مهریه کرده است. 

دادگاه نیز وی را به پرداخت مهریه عندالمطالبه به همسرش و ممنوع 
الخروج نمودن وی محکوم کرد. مسئوالن تیم اصفهانی به هنگام سفر 
به ترکیه از این موضوع خبردار ش��ده و نتوانستند بازیکن مورد نظر را 
به ترکیه ببرند؛ البته بازیکن فوق به محض مطلع ش��دن از این قضیه 
به تهران سفر کرد تا با کدخدامنشی این قضیه را منتفی کند و بتواند 
در اردوی ترکیه حاضر شود و در بازگشت نس��بت به پرداخت مهریه 
همسر اقدام کند، بنابراین این بازیکن دیرتر توانست خود را به اردوی 

تیمش برساند. 

برجای مانده از یورو 20۱2

یورو هم از جنس ما نبود
برگزاری مس��ابقات جام ملت های2۰۱2 اروپا نش��ان داد 
آنچه که در س��طح اول جهان به عنوان فوتب��ال از آن یاد 
می ش��ود، با نوع وطنی م��ا تفاوت های زی��ادی دارد. جام 
ملت های اروپا موسوم به یورو، با مسابقه تیم های ملی یونان 
و لهستان آغاز ش��د و خیلی زود با دیدار اسپانیا و ایتالیا و 
قهرمانی ماتادورها به پایان رس��ید. برخالف گذشته، این 
بار واقعاً همه چیز با یک چشم بر هم زدن تمام شد، بی آن 
که چش��م ها اذیت ش��وند. اگر چه یورو 2۰۱2 با حواشی 
مانند شعارهای نژاد پرس��تانه و درگیری هواداران برخی 
کشورها شروع شد، اما این حاش��یه به اصل تبدیل نشد و 
خیلی زود کنار رفت. در این تورنمنت مس��ائل فنی آنقدر 
جذاب و تماشایی بودند که به راحتی نمی توان از کنارشان 
گذشت؛ استفاده از تاکتیک های نوین و قهرمانی با تیمی 
بدون مهاجم کالسیک، زدن ضربات پنالتی به صورت چیپ 
که هر کدامشان هنگام حرکت با کمترین سرعت ممکن 
به س��مت دروازه مانند ضرب آهنگ های دلنشینی بودند 
که روح را نوازش می دادند، اوج گرفتن از کمترین س��طح 
ممکن و زنده شدن امیدهای یک ملت با ساق های طالیی، 
قلب های متحد شده ۱۱ بازیکن در یک مستطیل سبز که 
هرکدامشان در گام های کوتاه و بلندش��ان نام میلیون ها 
شهروند خود را فریاد می زدند، حضور چهره های سیاسی 
در ورزشگاه ها برای پشتیبانی از ورزشکاران میهن و جان 
کالم؛ اشک ها و لبخندهایی که بیش از هرچیز بر جذابیت 
و محبوبیت فوتبال اف��زود و اجازه داد چن��د صباحی با او 
زندگی کنیم. بله، این تورنمنت ویترین خوش نمایی بود 
از فوتبال؛ ویترین خوش آب و رنگی که در برخی دیدارها 
به شکل رنگین کمان جلوه کرد و ساعت ها مردم جهان را 
در زندگی  روزانه ش��ان مجذوب خودش کرد. اما آنچه در 
پایان این تورنمنت ما را اذیت  کرد، همان مقایسه فوتبال 
وطنی مان ب��ا آن چیزی بود که به میزبان��ی اوکراینی ها و 
لهس��تانی ها  رخ داد و ما را نه تنها دوگان��ه، بلکه به معنای 
واقعی با چندگانگی فوتبال مواجه ساخت و کاری کرد که از 
لذت ما از تماشای فوتبال ناب در یورو کاسته شود. مطمئنا 
زمان زیادی طول نخواهد کشید و خیلی سریع بیانیه ها، 
توهین ها، ش��عارهای حیا کن رها کن، تیترهای بزرگ تر 
از ی��ورو و... جای خود را در دل ها ب��از خواهد کرد و دوباره 
شوت های توخالی زده خواهد شد. چون گردش این چرخه 
فوتبالی در داخل بیمار است و همچنان قربانی می گیرد و 

سرگرمی آن به مسائل فنی اش چربش دارد.

یادداشت

۱0
همه دیدارهای سپاهان و ذوب آهن زنده پخش می شوند

 ابرقویی نژاد، رییس هیأت فوتبال استان در جلسه هماهنگی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 
اظهار داشت: هماهنگی و پیگیری های الزم با سازمان لیگ انجام شده که در صورت موافقت، انشاءاهلل شاهد 

پخش مستقیم بازی های دو تیم  ذوب آهن و سپاهان در زمان های متفاوت خواهیم بود. 

طی این چند سال اخیر همواره شاهد برگزاری مرتب و متمرکز 
برخی رشته ها اعم از بس��کتبال، والیبال، فوتبال و هندبال در 
لیگ های برتر بانوان بوده ایم که به واسطه عدم حضور اسپانسر 
و به اعتقاد اکثر کارشناسان، فاقد جذابیت بوده و اسپانسرهایی 
هم که گاهی اوقات هوای حمایت از ورزش بانوان و ورزشکاران 
این قش��ر به سرش��ان می زند، وضعیت یک بام و دو هوا دارند؛ 
امروز هس��تند و دم از حمایت مادی و معن��وی و همه جانبه از 
بانوان ورزش��کار می زنند و فردا روز با اولین باخت و ناکامی در 
اولین سال حضور، حتی حرف های گفته شده در ابتدای کار را 
به باد فراموشی می سپارند  و راه نرفته را باز می گردند و عطای 

حمایت را به لقایش می بخشند.
 عدم پخش رقابت ه��ای بان��وان از تلویزیون - ب��ا وجود همه 

پوش��ش و حجابی که برای آن در نظر گرفته شده و مورد تأیید 
فدراس��یون های داخلی و خارجی رش��ته مذکور قرار گرفته- 
باعث ش��ده تا حامیان مالی تیم ها پس از مدتی دلسرد شوند 
و چون بازخورد هزینه های خود را آن طور که در تصورش��ان 
بود نمی بینند، بدون درنگ، س��رمایه گ��ذاری در این بخش را 

رها می کنند. 

همیشه پای پول در میان است
اما گاهی و درخوش��بینانه ترین ش��کل ممکن باش��گاه های 
متم��ول با برنده��ای معتب��ر گام در این عرص��ه می گذارند و 
 زمانی که فکر می کنید همه چیز بر وفق مراد پیش می رود، با 
کوچک ترین لغزش��ی در رشته های ورزش��ی آقایان و کمبود 

بودجه، این بانوان هس��تند ک��ه باید کنار زده ش��وند تا فرصت 
برای هزینه های میلی��اردی در فوتب��ال و ورزش های آقایان 
 فراه��م ش��ود! نمونه ای��ن قضی��ه، باش��گاه های س��پاهان و 
ذوب آهن هستند که با وجود حضور پررنگ شان در رشته های 
هندبال، والیبال و بس��کتبال بانوان، این روزه��ا آرام آرام نوای 
کناره گیری از لی��گ و انحالل و واگ��ذاری و تدابی��ری از این 
دس��ت را س��ر داده اند. هندبال ذوب آهن برای فصل جدید از 
 وضعیت مشخصی برخوردار نیست و هر لحظه خطر انحالل را 
بیخ گوش خ��ود احس��اس می کن��د، از طرفی س��پاهان تیم 
بس��کتبال موفق خود را به بهانه های مختلف واگذار می کند. 
ذوبی ها مش��کالت و ع��دم برخ��ورداری از بودجه مش��خص 
را بهانه ای برای ع��دم تی��م داری در ورزش بان��وان و انحالل 
تیم های این بخ��ش یکی پ��س از دیگری اع��الم می کنند و 
بدین وسیله تمام هم و غم خود را معطوف به فوتبال می کنند. 
سپاهانی ها هم گویا قهرمانی های پیاپی تیم فوتبال مردانش 
آنها را از ورزش و در معرض دید رس��انه ها قرار گرفتن حسابی 
اش��باع کرده و دیگ��ر عالقه ای ب��ه حفظ تیم ه��ای خود در 
حوزه بانوانش��ان را ندارند.به نظر می رس��د بی پولی، پاش��نه 
آش��یل عدم تیم داری باش��گاه های س��پاهان و ذوب آهن در 
برخی رش��ته های بانوان شده اس��ت و می خواهند  با انحالل 
 تیم های چند میلیونی بان��وان، در هزینه های میلیاردی خود 

صرفه جویی کنند!

بالتکلیفی، بالی جان تیم های بانوان
بالتکلیفی که همچون خوره روح بانوان ورزشکار را می خورد، 
هم��واره باعث ش��ده تیم ها تا لحظ��ات آخر مهل��ت ثبت نام، 
آمادگی ش��ان را برای حضور در مس��ابقات اعالم نکنند تا این 
 مهلت بارها و بارها تمدید شود؛ کناره گیری برخی از این تیم ها

در میانه لی��گ را هم به آن اضاف��ه کنید. با م��روری بر کارنامه 
بانوان ورزش��کار در رش��ته های انفرادی و موفقیت چشمگیر 
آن��ان در رقابت های برون مرزی و پرآوازه ش��دن ن��ام ایران و 
ایرانی فرای مرزها، امید این را داریم که به زودی و با تمهیداتی 
که فدراسیون ها برای باشگاه ها درنظر می گیرند و الزامی که 
برای پایبندی هرچه بیشتر آنان نسبت به تعهداتشان به وجود 
می آید، شاهد موفقیت رشته های تیمی و توپی و پویایی هرچه 
بیشتر لیگ و پرورش استعدادهای ناب در این رشته ها و کسب 

موفقیت های بزرگ در عرصه های داخلی و خارجی باشیم.

به بهانه انصراف باشگاه ها از تیم داری در ورزش بانوان

بانوان زیر بار این همه فشار تاب نمی آورند

با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر بانوان در رشته های مختلف، همچون ادوار گذشته این نگرانی  نجمه 
نیز به وجود آمده که باشگاه هایی که فصل پیش چتر حمایت خود را بر روی یک تیم ورزشی کرمی

گسترده بودند، آیا باز هم تمایلی به ادامه فعالیت در این حوزه دارند یا  نفس کم آورده و قصد 
ادامه راه را ندارند؟ با آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر بانوان در رشته های مختلف، عدم حمایت باشگاه ها 
 دغدغه اصل�ی آنها برای بودن یا نبودن در مس�ابقات ش�ده اس�ت. این که باش�گاهی امس�ال قص�د انصراف و 
کناره گیری از لیگ دارد و یا قهرمان سال گذشته با وجود کسب عنوان قهرمانی حضورش در فصل جدید قطعی 

هست یا نه، سؤاالت تکراری است که هر ساله در این ایام ذهن را آزاد می دهد.
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 حضور  شوماخر
در اصفهان منتفی شد

 سزار به سپاهان 
تعلق دارد

س��رمربی فصل آینده تیم والیب��ال گیتی پس��ند هفته آین��ده معرفی 
 می شودتا تکلیف این تیم اصفهانی مشخص شود. گفته می شود گیتی

 پسندی ها که قصد دارند امسال تیمی تقریباً بدون ستاره را راهی لیگ 
برتر کنند، در گام اول با آندره آناستازی، سرمربی تیم ملی والییال ایتالیا 
که به شوماخر والیبالی ها معروف اس��ت وارد مذاکره شدند، اما پیشنهاد 
مالی اصفهانی ه��ا در حدی نبوده ک��ه بتواند این مرب��ی را راضی کند و 
آناستازی به گیتی پسندی ها جواب رد داده است. بر اساس گزارش ها، 
سرمربی گیتی پسند هفته آینده از بین مصطفی شجاعی، بهروز عطایی و 
فرهاد نفرزاده انتخاب خواهد شد؛ هر چند که نام بهزاد بزرگزاد که جایگاه 
خاصی در بین والیبالیس��ت های اصفهانی دارد نی��ز در بین گزینه های 

گیتی دیده می شود. 

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: سزار در اردوی ترکیه نیست، ولی با ما 
قرارداد دارد و نمی تواند به تیم دیگری برود. علیرضا رحیمی درباره غیبت 
سزار در تمرینات تیم سپاهان در اردوی ترکیه اظهار داشت: او سر موقع 
در تمرینات شرکت نکرده و ما هم دلیل آن را نمی دانیم، اما قطعاً باید با 
این بازیکن برخورد شود. وی در ارتباط با این که مذاکرات با خلعتبری به 
کجا رسید، عنوان کرد: با بازیکنان داخلی و خارجی زیادی در حال مذاکره 
هستیم، ولی تا بازیکنی در هیأت فوتبال حاضر نشود نمی توانیم بگوییم 
به س��پاهان آمده یا خیر. رحیمی در ارتباط ب��ا انتقاداتی که بابت جذب 
عادل کاله کج شده، تصریح کرد: این بازیکن را به دلیل خواسته کادر فنی 
جذب کردیم و همیشه هم همین طور بوده است؛ هر بازیکنی را که کادر 

فنی خواسته جذب کرده ایم.

ماریو بالوتلی در آستانه پدر شدن
ستاره تیم ملی فوتبال ایتالیا که عملکرد درخشانی در رقابت های 
یورو 2۰۱2 داش��ت و با این تیم به عنوان نایب قهرمانی رسید، در 
آستانه پدر شدن قرار دارد. گفته می شود بالوتلی در واکنش به این 

خبر گفته: این بهترین خبر جهان است. 

داسیلوا با شیاطین تمدید کرد
مدافع برزیلی تیم منچستر قرارداد خود را به مدت 
چهار سال با این تیم تمدید کرد و بدین ترتیب تا 
پایان سال 2۰۱۶ در این تیم خواهد ماند. داسیلوا 

در سال 2۰۰8 از برزیل به منچستریونایتد رفت. 

رقم قرارداد مانوئل خوزه مشخص شد
مانوئ��ل خ��وزه ک��ه روز گذش��ته پیوس��تنش به 
پرسپولیس قطعی شد، به همراه دو دستیارش برای 
یک س��ال مبلغ یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان 

دریافت خواهد کرد. 

جایوویچ، گزینه آلترناتیو سزار است؟

آقای گل 2 دوره لیگ کرواسی در راه سپاهان

نقل و انتقاالت در فوتبال

04

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( ثبت 12

و شناسه ملی 10860190909

هیئت مدیره

بدینوس�یله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت وطن اصفهان )س�هامی خاص( دعوت می شود در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 91/4/25 که در محل 
ش�رکت کیلومتر 10 جاده اصفهان تهران روبروی نیروگاه فرعی ش�ماره 36 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی
2- بررسی عملکرد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1390/12/29

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 1391
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت
6- سایر موارد

با غیبت برونوس��زار و احتمال جدایی این مهاجم فرصت طلب و چارچوب شناس 
از س��پاهان، این احتمال وجود دارد که س��پاهانی ها از هم اکنون به دنبال بازیکن 
جایگزین و شش دانگ باشند. از این باشگاه خبر می رسد که آنها قصد دارند مهاجم 

تیم ملی مونته نگرو را به خدمت بگیرند که به سرعت و چابکی معروف است.
رادومیر جایوویچ، مهاجم تیم ملی مونته نگرو در زمان سرمربیگری زالتکو کرانچار 
در تیم ملی مونت��ه نگرو زیر نظ��ر وی کار کرده اس��ت، بنابراین م��ی توان چنین 

شناخت کامل به س��راغ این بازیکن نتیجه گرفت که کادرفنی س��پاهان با 
رفت��ه اس��ت.ایمنا در این 
 باره نوش��ت: این بازیکن 
2۹ س��اله، 
تا کنون در 
 تی��م هایی

مث��ل آرمنیا 
بیل��ه فل��د آلمان، 
ستاره س��رخ بلگراد 
صربس��تان، راپی��د 
بخارس��ت رومانی و 
دینامو زاگرب کرواس��ی 
ب��ازی ک��رده اس��ت. 
همچنی��ن  جایووی��چ 
دو دوره دیگ��ر در لیگ 

کرواس��ی و برای تیم ریجکا بازی کرده و در هر دو دوره به عن��وان آقای گلی لیگ 
کرواسی دست یافته است. وی همچنین در فصل ۱۰-2۰۰۹ با این تیم در مسابقات 

یورو لیگ هم شرکت کرده است. 
رادومی��ر جایوویچ از فصل قبل و پس از درخش��ش در لیگ کرواس��ی، راهی لیگ 
روسیه و تیم آمکار شد و به نوعی بدترین دوران بازیگریش را در این تیم پشت سر 
گذاشت. وی در 2۵ بازی که برای این تیم روسی به میدان رفت، موفق نشد گلی به 
ثمر برساند؛ هر چند بهترین گلزن تیم آمکار در فصل پیش فقط پنج گل زده بود و 
این نش��ان از ضعف خط هافبک و حمله این تیم دارد، ولی نزدن گل در 2۵ بازی را 

نمی توان به هیچ وجه توجیه کرد. 
جایوویچ ۱8۶ س��انتی متری در رده ملی هم برای تیم مونته نگ��رو به میدان رفته 
است. وی در سال 2۰۰۳ برای تیم ملی زیر2۱ سال مونته نگرو بازی کرد و از سال 
2۰۰۷ تا کنون نیز در تیم ملی بزرگساالن مونته نگرو مشغول به فعالیت است. او در 
2۶ بازی ملی که برای تیم مونته نگرو انجام داده، تا کنون هفت گل به ثمر رسانده 
است. شاید مهم ترین گل ملی وی، تک گل بازی با بلغارستان در مسابقات انتخابی 
یورو 2۰۱2 بود؛ هر چند آن بازی با نتیجه تس��اوی یک – یک به پایان رسید، ولی 
این تساوی باعث ش��د مونته نگرو جایگاهش را در رده دوم گروه خود حفظ کرده و 

به پلی آف مسابقات راه یابد. 
باید دید سپاهان در چه صورتی این بازیکن را خواهد خرید؛ آیا وی در صورت رفتن 
سزار از سپاهان به این تیم خواهد پیوست یا خیر؟ شاید سپاهان می خواهد با دادن 
رضایتنامه سزار، درآمد خوبی کس��ب کند و از کنار آن پول، جایوویچ را به خدمت 

بگیرد تا خأل یک بازیکن تمام کننده را پر کند. 

مسابقات جایزه بزرگ حس رقابت را 
افزایش می دهد

شاهین خالدان/ تنیسور ملی پوش اصفهانی 



یادداشت

 9 تعاونی برتر استان 
انتخاب می شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از انتخاب 
و معرفی 9 تعاونی برتر این استان به جشنواره تعاونی های برتر کشور 
خبر داد. داوود شیوندی اظهار داشت: بخش تعاون بر اساس آرمان های 
اخالقی و انسانی به منظور توانمند کردن قشرهای کم درآمد در سایه 

همکاری، همیاری، کار و کوشش جمعی اعضا به وجود آمده است.
وی تشکیل250 شرکت تعاونی در سال 91 را از مهم ترین برنامه های 
این اداره کل در بخش تعاون عنوان کرد و افزود: در سه ماهه اول سال 
جاری تعداد 117ش��رکت تعاونی در گرایش ه��ای مختلف صنعتی، 
خدماتی و تولیدی در این استان تشکیل شده است. وی افزود: بیش از 
90 موافقت نامه تشکیل تعاونی در زمینه های مختلف صادر شده که 
در سه ماهه اول سال جاری 35 درصد از برنامه های ساالنه این اداره کل 
در زمینه تشکیل تعاونی  در این استان محقق شده است. شیوندی در 
ادامه از برگزاری هفتمین جشنواره ملی تعاونی های برتر در شهریور 
ماه سال جاری خبر داد و گفت: این جشنواره همانند سال های گذشته 
با اعالم فراخوان از 16 خرداد آغاز شده که بعد از شناسایی تعاونی های 
برتر استان، این تعاونی ها به جش��نواره ملی تهران معرفی می شوند. 
مدیرکل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی چهارمح��ال و بختیاری افزود: 
داوطلبان برای شرکت در این جشنواره تا 16 تیرماه سال جاری فرصت 
دارند تا در پایگاه اینترنتی www . 7tb. ir ثبت نام و مدارک خود را 

برای بررسی ارسال کنند.

ساخت 7هتل و مجتمع 
گردشگری در استان

مدیر کل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
پیشنهاد احداث و تکمیل هفت هتل ومجتمع گردشگری 
استان برای برخورداری از اعتبارات طرح های مهرماندگار 
به نهاد ریاست جمهوری داده شد. مجید نظری بیان داشت: 
برای احداث و تکمیل این هتل ها و مجتمع های گردشگری 

126 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
وی با بیان ساخت چهار هتل در شهر بروجن اظهارداشت: 
هتل چهارس��تاره بام ای��ران ش��ش میلیارد ری��ال، هتل 
س��ی س��ختی  15 میلیارد ریال، هتل سه س��تاره مقیمی 
 35 میلی��ارد ری��ال و هتل پن��ج س��تاره کابل��ی بروجن 
25 میلی��ارد ریال اعتب��ار نی��از دارد. نظ��ری گفت: هتل 
صبای ش��هرکرد 15 میلیارد ریال، هتل س��ه ستاره نگین 
زاین��ده رود روس��تای ه��وره در شهرس��تان ش��هرکرد و 
 احداث بازارچه صنایع دس��تی پارک ویژه گردشگری نیز 
به20 میلیاردریال اعتبار نیازمند است.  مدیر کل دفتر فنی 
استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صورت تأمین 
اعتبار پروژه های مذکور از محل طرح های مهر ماندگار، این 

طرح ها تا پایان سال جاری قابل بهره برداری است. 

گازرسانی به 14 روستا 
معاون عمرانی اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
پیشنهاد قرار گرفتن گازرسانی به 14 روستای پرجمعیت 
 اس��تان در قالب طرح مان��دگار، برای تس��ریع اجرای این 
طرح ها به نهاد ریاس��ت جمهوری ارس��ال ش��د. محمود 
 عیدی در این باره ادامه داد: برای گازرسانی به این روستاها 
105 میلی��ارد ریال اعتبار نیاز اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
گازرسانی به روس��تاهای ش��اه نجف،دره نامدار،چهارگاه 
 ارمند، تنگ گلوره و چوب نس��ا شهرس��تان لردگان مبلغ

50 میلیاردریال اعتبار نیاز دارند. عیدی افزود: گازرسانی به 
 روستاهای سرچاه، گرده پینه، سرمور، لیرابی و شهرک های

  دوازده امام، ممس��نی، چل��و و قراب شهرس��تان اردل نیز 
50 میلیاردری��ال و روس��تای قنبرس��ینی درشهرس��تان 
کوهرنگ نیز 50 میلیارد ری��ال اعتبار نیاز دارند. وی گفت: 
 در صورت تأمین اعتب��ار از محل طرح ه��ای مهر ماندگار 
 پ��روژه ه��ای گازرس��انی مذک��ور ت��ا پای��ان امس��ال به 
بهره برداری می رس��د. شهرس��تان های لردگان، اردل و 
کوهرنگ دارای جنگل های غنی بلوط هستند و گازرسانی 
به ساکنان روس��تاهای این شهرستان ها راهکاری مؤثر در 

راستای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی است.

خبر ویژه

استاندارچهارمحال وبختیاری 
               علی اصغرعنابستانی 

پس از سال های جنگ هشت س��اله، دشمن برای تخلیه هویت بومی 
جوانان و س��رگردان کردن ملت ایران، به عرصه فرهنگی متوسل شد  
و این در حالی است که با همه آش��نایی با حیطه مبارزه دشمن علیه 
ایران و علی رغ��م موفقیت درعرص��ه نظامی، درمقابله با ش��بیخون 
و تهاجم فرهنگی دش��من توفیقات چندانی نداش��ته ایم. هم اکنون 
نیز فعالیت فرهنگی و اطالع رس��انی اثرگذاری از س��وی رسانه های 
دیداری و ش��نیداری، مطبوعات و رس��انه های مج��ازی در مقابله با 
 دش��من دیده نمی ش��ود و با توجه به شرایط کش��ور، جدی نگرفتن 

 آس��یب ه��ای فرهنگ��ی 
م��ی توان��د آس��یب های 
غیرقاب��ل جبران��ی را برای 
جامعه به همراه داشته باشد. 
توجه به اوقات فراغت جوانان 
و برنامه ریزی برای آنان، یکی 
از راه های مبارزه با معضالت 

اجتماعی است.

برنامه ای برای فراغت وجود ندارد 

یادداشت

مهر ماندگار 

چهره روز
مرکز بهداشتی درمانی سامان 95درصد پیشرفت داشت

علی علیخانی، مدیرکل راه و شهرسازی از پیشرفت 95 درصدی در ساخت مرکز بهداشتی درمانی 
سامان خبر داد و گفت: مساحت عرصه این مرکز بیش از هشت هزار و 500 مترمربع است که برای 

ساخت آن اعتباری بیش از 13 میلیاردریال تخصیص داده شده است.
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به گزارش مهر، در این مرغزار س��طح آب به صورت ایستایی و 
 باال قرار دارد و ریش��ه گیاه در زمین مردابی قرار می گیرد، اما 
به علت دخالت های انسان در اکوتوریسم طبیعی، حالت اولیه 
مرغزار از بین رفته و پوش��ش گیاهی این منطقه ضعیف ش��ده 
است. کاهش س��طح آب این مرغزار و خشک شدن گیاهان و از 
بین رفتن پوشش گیاهی موجب شده است که دیگر پرندگان و 
حیوانات به این منطقه مهاجرت نکنند. افزایش تعداد مجوزهای 
حفر چاه کش��اورزی، برداش��ت بی رویه آب ش��رب از چاه ها، 
خشکسالی و تغییر اقلیم از مواردی است که موجب کاهش آفت 

آب در این مرغزار می شود.
یکی از علل مهمی که موجب ش��ده در ش��هرکرد شاهد هوای 
خشک باشیم، از بین رفتن پوشش گیاهی و خشک شدن مرغزار 
شهرکرد است. چندی پیش تعدادی از بهره برداران و دامداران 
این منطقه از مهر درخواست کردند که به مرغزار شهرکرد بیاید 
تا از نزدیک شاهد وضعیت خشکی این مرغزار باشد و همچنین 

دامداران و بهره برداران بتوانند مشکالتشان را بازگو کنند.

عزیزاهلل ش��بانیان، بهره بردار و قرق بان منطقه از سرس��بزی و 
زیبایی این مرغزار در سال های گذشته سخن گفت.

وی اظه��ار داش��ت: ارتف��اع گیاه��ان منطقه ب��االی یک متر 
بود، به حدی ک��ه ارتفاع ب��االی گیاهان و سرس��بزی منطقه 
 جلوی دید اط��راف را می گرفت. این بهره ب��ردار ادامه داد: در 
س��ال های گذش��ته این منطقه محل تفریح و گ��ردش مردم 

شهرکردی و مسافران بوده است.
 ش��بانیان یادآور شد: مسافران زیادی از اس��تان های اصفهان 
وخوزس��تان به منطقه می آمدند و از زیبایی این منطقه لذت 
می بردند. بسیاری نیز چادر می زدند و هفته ها در این منطقه 
می ماندند. وی  یادآور ش��د: مس��ئوالن به خاط��ر این که این 
منطقه موجب ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوای شهرکرد شده، 
گفتند که باید قرقش کنیم و دامداران این منطقه نیز موافقت 
کردند و گوس��فندان دیگر وارد مرغزار نش��دند. وی ادامه داد: 
این مرغ��زار آب می خواهد و برای آن باید چاره ای اندیش��ید 
شود، اما متأس��فانه تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص برای 

مرغزار نشده است. وی تصریح کرد: شش چاه آب در این مرغزار 
است که ش��بانه روز آب این مرغزار را می کشد و می برد و هر 
 روز این مرغزار خشک تر می ش��ود. از طرف دیگر سبب ایجاد 
گرد و خاک در ش��هرکرد می ش��ود. وی ادام��ه داد: خاک این 
 مرغزار توسط سودجویان چهار سال از این منطقه برده می شد

که با پیگیری های مردم و دلس��وزان این مرغ��زار، جلوی این 
کار گرفته شد.

کسی پاسخگو نیست 
ش��بانیان اذعان داش��ت:  ما هم اکنون از وضعی��ت این مرغزار 
ناراحت هس��تیم. این مرغزار آب می خواهد و قرار بوده که آب 
برای این منطقه آورده ش��ود و بودجه ب��رای آن بگذارند، ولی 
تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. وی بیان 
داشت: منابع طبیعی نسبت به این مرغزار بی توجه است و برای 
احیای آن هیچ تالش��ی نمی کند. وی  یادآور شد: ما مشکالت 
فراوانی داریم و در اتاق مدیر کل منابع طبیعی بر روی ما بسته 
است. شبانیان عنوان کرد: ما نمی توانیم پیش مدیر کل منابع 

طبیعی این استان برویم و مشکالتمان را بیان کنیم.
 وی ادامه داد: از مس��ئوالن خواس��تاریم که به درد این مرغزار 

برسند و آن را احیا کنند.
یکی از دامداران و بهره برداران این منطقه نیز یادآور شد: منابع 
طبیعی برای این منطقه کاری انجام نداده و از طرفی با دامداران 

خصومت پیدا کرده است.
علی کرم نجفی عنوان ک��رد: تعدادی از دام��داران این منطقه 
را دادگاه��ی کرده اند و مش��کالت زیادی ب��رای دامداران این 
منطقه ایجاد شده اس��ت. وی تصریح کرد: مدیر منابع طبیعی 
 شهرستان شهرکرد به ما گفت که به خاطر قرق منطقه به منطقه 
حاج کهوا برای چرای گوس��فندان بروید و ما نیز به دستور این 
مسئول رفتیم، اما بعد از ما شکایت شد و هم اکنون چهار دامدار 
دادگاهی شده اند و باید جریمه پرداخت کنند. این بهره بردار 
ادامه داد: 60 نف��ر در این منطق��ه دارای پروانه به��ره برداری 
هستند، اما چهار نفر از این دامداران راهی دادگاه شده اند. ما از 
مسئوالن س��ؤال می کنیم که اگر چرای  دام جریمه دارد، چرا 
باید از60 نفر  تنها چهار نفر دادگاهی  و جریمه شوند؟ وی بیان 
داشت: ما به دس��تور مدیر عمل کردیم و این در حالی است که 
از ما ش��کایت کرده اند. مرغزار ش��هرکرد هم اکنون به یکی از 
کانون های آلودگی و ایجاد گرد و غبار در شهرستان شهرکرد 
تبدیل ش��ده که اگر چاره ای برای این مرغزار اندیشیده نشود، 

مشکالت حادتری برای  مردم ایجاد می کند.

یک قدم تا محو شدن مرغزار شهرکرد

 مسئوالن چاره اندیشی کنند

برداشت بی رویه آب، خشکسالی، عدم مدیریت صحیح، کاهش بارندگی و... دست به دست  گروه
هم داده تا مرغزار شهرکرد را در یک قدمی محو شدن قرار دهد. مرغزار شهرکرد در مساحت شهرستان

855 هکتار واقع شده و گستره این مرغزار در سال های گذشته بیش از این بوده و مساحت 
مرغزار از جنوب شهر تا شهرهای هفشجان، بهرام آباد و طاقانک بوده است.
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ابالغ رأی
2587، ش��ماره دادنام��ه: 9009970350301779؛ ش��ماره پرون��ده: 9009980350300934، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900934، خواهان: ش��ركت حفاظ باران با وكالت آقاي علي رحيمي 
به نش��اني دليجان، بلوار شهداي معلم، پ 35، خوانده: آقاي شعبان صباغي به نشاني مجهول 
المكان، خواس��ته: مطالبه وجه چك، گردشكار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح ذیل 
مب��ادرت به ص��دور راي مي نماید. راي دادگاه: نظر به اینكه وكيل خواهان باس��تناد یك فقره 
چك بش��ماره 95682-90/5/10 عهده بانك سپه مبلبغ 200/000/000 ریال طرح دعوی نموده 
ب��ا توجه به اینكه صحت و اصالت مس��تند مذكور از ای��راد و اعتراض مصون و مورد تكذیب 
خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده نيز مسلم و وجود اصل چك در 
ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخش��يده و ظهور در اشتغال ذمه مشاراليه 
و طل��ب خواه��ان دارد و ب��ا توجه به اینك��ه وی هيچگونه دليلی بر ب��ری الذمه بودن خویش 
ارائ��ه ننم��وده و دليلی ب��ر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��يد ارائه ننم��وده و با وصف 
ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی مورخ 90/12/9 حضور نيافته و در قبال خواس��ته خواهان 
دفاعی به عمل نياورده اس��ت لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد 
تش��خيص باس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیين دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 
قان��ون مس��ئوليت مدنی و تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون چك و م��واد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت و ماده 3 آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه س��فر وكالی دادگس��تری حكم به 
محكومي��ت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
4/000/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات دیركرد از تاریخ سررسيد دین 
لغایت زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه 
قانون��ی در حق خواهان صادر و اع��الم می دارد. رأی صادره غياب��ی و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قابل واخواه��ی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رس��يدگی 
 در محاكم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. اسماعيلی- رئيس ش��عبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

احضار
2594 چون ش��ركت آزاد توشه سپاهان با وكالت آقای عليرضا امينی شكایتی عليه آقای ایرج 
چاری نژاد مبنی بر خيانت در امانت نس��بت ب��ه چهارفقره چك مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالسه 910335 ک 115 این دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز یكشنبه 91/5/15 ساعت 10 
صبح تعيين ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/ 6263 تقوی- مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2595 در خصوص پرونده كالس��ه 184/91 خواهان محمدعلی ایرانپور دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفيت ایمان مؤمنی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز س��ه شنبه 

مورخ 91/5/17 س��اعت 3/30 عصر تعيين گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه 
واقع در خيابان آتش��گاه نرسيده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2596 در خصوص پرونده كالس��ه 185/90 خواهان محمدعلی ایرانپور دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفيت ایمان مؤمنی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز س��ه شنبه 
مورخ 91/5/17 س��اعت 4 عصر تعيين گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به این شعبه واقع 
در خيابان آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2597 شماره: 1185/90 ش ح/ 26 به موجب رأی شماره 54 تاریخ 91/1/30 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت یافته اس��ت محكوم عليه محمدعلی كيانی مجهول 
المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخير تأدیه از تاریخ سررس��يد چك ها مورخ 82/3/25 و 81/12/15 تا 

زم��ان اجرای دادنامه به انضمام حق الوكال��ه وكيل در حق محكوم له كيوان بكرانی به وكالت 
سميه مسعودی نشانی محل اقامت: آتشگاه ک ميدان شهرداری ک شهيد محمد ایقایی بن بست 

فروردین پالک 33. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د 
و در صورت��ي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائي��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 26 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2598 شماره: 1194/90 ش ح/ 26 به موجب رأی شماره 68 تاریخ 91/1/30 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليه محمدحسين كالنی مجهول 
المكان محكوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبل��غ 46/576/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
خس��ارت تأخير تأدیه از تاریخ سررس��يد چك ها 84/4/5 و 84/3/18 تا زمان اجرای دادنامه 
در حق محكوم له كيوان بكرانی به وكالت س��ميه مس��عودی نشانی محل اقامت: آتشگاه پشت 
شهرداری ک شهيد ایقایی پالک 33. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا 

ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2599 ش��ماره: 1195/90 ش ح 26 به موجب رأی شماره 69 تاریخ 91/1/3 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليه اسماعيل نيك نفس نام پدر: 
حس��ن مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
خسارت تأخير تأدیه از تاریخ سررسيد حواله مورخ 82/2/20 تا زمان اجرای دادنامه در حق 
محكوم له كيوان بكرانی به وكالت س��ميه مسعودی نش��انی محل اقامت: آتشگاه پشت ميدان 
ش��هرداری ک ش��هيد محمد ایقایی. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
2600 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف استان اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 2758/89 له س��تار جهانبخش و عليه محمد فرش��اد امين الرعایا 

به آدرس: اصفهان خ فردوس��ی خ عافيت جنب مهد ش��قایق مجتمع 5 طبقه بخواس��ته مطالبه 
مبلغ 57/184/640 ریال جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/5/1 س��اعت 10/30-9/30 در طبقه 
اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ایران 
به منظور فروش اموال توقيفی محكوم عليه كه جمعًا توس��ط كارش��ناس رس��می دادگستری 
اصفه��ان 54/250/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبي��ن خرید می توانند 5 
روز قبل از تاریخ مزایده فروش مبلغ 10 درصد از هزینه كارشناس��ی را به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بانك ملی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فيش آن به این اجرا 
از اموال بازدید به عمل آورده و در مزایده ش��ركت نمایند. و قيمت مزایده از پایه شروع شده 
و اموال به ش��خص یا اش��خاصی فروخته خواهد ش��د كه باالترین پيش��نهاد را ارائه نمایند. 

مش��خصات اموال بدین شرح می باشد: 1- یك دستگاه یخچال سایباساید دو درب 29 فوت 
سامس��ونگ در حد نو بارزش 16/500/000 ریال، 2- یك دستگاه آكواریوم پایه دار بصورت 
مي��ز چوبی با تجهيزات كام��ل خارجی در حد نو ب��ه ارزش 12/000/000 ریال، 3- یك حلقه 
الس��تيك خودرو سواری BMW530i دانلوپ ژاپن ضد پنجری به اندازه 18-35-275 در حد 
نو بارزش 6/000/000 ریال، 4- یك دس��تگاه الكتروپمپ ش��ناور 50 اسب بخار چينی با پمپ 
6 اینچ س��ه پروانه كامل به صورت مس��تعمل به ارزش 13/000/000 ریال، 5- یك دس��تگاه 
موتورسيكلت 125 ليزر به شماره موتور 149 )شماره تنه B 2 12 مدل 86 در حد نو به ارزش 
6/750/000 ریال كه جمعًا توسط كارشناس رسمی اموال به مبلغ 54/250/000 ریال ارزیابی 

گردیده است. شعبه اول اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
2601 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به ش��ماره 5035/90 ش ح دوم له جواد كمالی خوراسگانی و عليه محمدعلی كبيریان 

چالش��تری به آدرس: اصفهان، خوراس��گان، خيابان س��لمان، خيابان كارگر پ 191 خدمات 
بخواسته مطالبه مبلغ 49/213/144 ریال جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/5/3 ساعت 10/30-

9/30 صبح در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان به منظور فروش اموال توقيفی 
محكوم عليه كه جمعًا توسط كارشناس رسمی دادگستری اصفهان به مبلغ 68/900/000 ریال 
ارزیابی گردیده است را برگزار نماید. طالبين خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 
10 درصد از هزینه كارش��ناس را به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی دادگستری 
اصفه��ان پرداخت نمایند و ب��ا ارائه فيش آن به این اجرا از ام��وال بازدید نموده و در مزایده 
ش��ركت نمایند. و مزایده اموال از قيمت پایه ش��روع ش��ده و اموال به ش��خص یا اشخاصی 
فروخته خواهد شد كه باالترین پيشنهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد شد. و مشخصات اموال 
بدین ش��رح می باش��د: 1- دریل ستونی به مبلغ 2/500/000 ریال، 2- پانل بر 220 مشكات به 
مبلغ 46/000/000 ریال، 3- مكنده ایتاليایی به مبلغ 4/000/000 ریال، 4- چلچله زن پنوماتيك 
به مبلغ 12/000/000 ریال، 5- لبه چس��بان پارس به قيمت 3/800/000 ریال كه جمعًا توسط 
كارش��ناس رسمی دادگس��تری اصفهان 68/900/000 ریال ارزیابی گردیده است. شعبه اول 

اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
2602 ش��عبه سوم اجرای احكام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص دو 
پرونده اجرایی به ش��ماره های 601/91 و 602/91 له س��يد نریمان حس��ين پوردوكی و عليه 
مهران نجفی پور به آدرس: اصفهان خيابان نظرش��رقی روبروی پاس��اژ جشنواره فروشگاه 
آسمانه بخواسته مطالبه مبلغ به ترتيب شماره 1- 36/223/271 ریال و 2- 35/062/312 ریال 
كه جمعًا به مبلغ 72/135/583 ریال جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/5/4 ساعت 9/30-10/30 
در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ایران به منظور فروش اموال توقيفی یك دستگاه سواری دوو سی یلو به شماره انتظامی 532 
ب 91 ایران 13 به رنگ بژ متاليك مدل 1378 كه توسط كارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
52/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبين خرید می توانند 5 روز قبل از 
تاریخ فروش مقدار 10 درصد از هزینه كارش��ناس را به ش��ماره حساب 2171350205001 
بانك ملی دادگستری اصفهان واریز نموده و با ارائه فيش آن به این اجرا از خودرو موصوف 
پرونده اجرای بازدید به عمل آ ورده و در مزایده شركت نمایند. و قيمت مزایده از پایه شروع 
ش��ده و خودرو به ش��خص یا اش��خاصی فروخته خواهد شد كه باالترین پيش��نهاد را ارائه 
نمایند و مشخصات خودرو بدین ش��رح می باشد. خودرو به شماره شاسی 78165011510 
دارای موتور، گيربكس، دیفرانس��يل نبس��تًا خوب و بدنه آثار تصادف از ناحيه جلو ش��امل 
س��پر جلو، كاپوت جلو، جلو پنجره، و شاس��ی دارد و بازسازی شده است بر اثر آفتاب رنگ 
س��وختگی دارد داشبورت و شيشه ها سالم، الس��تيك های جلو و عقب 30 درصد عاج دارد. 
ضمنًا از تاریخ مردادماه س��ال 90 تاكنون متوقف بوده اس��ت كه توس��ط كارشناس رسمی 
 دادگستری اصفهان 52/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. شعبه اول اجرای احكام شورای 

حل اختالف اصفهان
 

مزایده
2603 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به ش��ماره 5174/90 ش ح دوم له مصطفی خراس��انی و عليه ابراهيم قطبی قارنه به 
آدرس: اصفهان اتوبان ذوب آهن خيابان نيروگاه فروش��گاه بزرگ غزل به خواسته مطالبه به 
مبلغ 18/231/389 ریال جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/5/4 س��اعت 10/30-9/30 در طبقه 
اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ایران 
به منظور فروش خودرو وانت تویوتا سيس��تم هایلوكس به ش��ماره انتظامی 881 ع 12 ایران 
23 كه توسط كارشناس رسمی دادگستری با توجه به مدل 1978 رنگ سفيد به شماره موتور 
R01742002 12 فابریك و ش��ماره شاس��ی 25349221 به قيمت 19/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است برگزار نماید. طالبين خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد 
از هزینه كارشناس��ی را به شماره حس��اب 2171350205001 بانك ملی دادگستری اصفهان 
واری��ز نم��وده و با ارائه فيش آن ب��ه این اجرا از خودرو بازدید به عم��ل آورده و در مزایده 
ش��ركت نمایند. و قيمت مزایده از پایه شروع ش��ده و مزایده خودرو به شخص یا اشخاصی 
فروخته خواهد ش��د كه باالترین پيش��نهاد را ارائه نمایند و مشخصات خودرو بدین شرح می 
باش��د: با توجه به نظریه كارشناس و اظهارات خواهان پرونده مبنی بر اسقاطی بودن خودرو 
و اینكه موتور خودرو نياز به تعميرات اساس��ی دارد و مدتی اس��ت در پاركينگ متوقف بوده 
اس��ت و فاقد بيمه نامه و ش��خص ثالث می باشد و نياز به رنگ آميزی دارد با توجه به مراتب 
فوق توسط كارشناس رسمی دادگس��تری اصفهان 19/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 

شعبه اول اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2612  در خصوص پرونده كالس��ه 420/91 خواهان حس��ين منتظری دادخواس��تی مبنی بر 
الزام به طرفيت حميدرضا زمانی نيه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 91/5/15 

س��اعت 9/30 تعيين گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاش��انی جنب بيمه ایران – مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم 
 مقتض��ی اتخ��اذ می ش��ود. م ال��ف/ 6343 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یك ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
2613 كالس��ه پرونده: 901312 ک 119، وقت رس��يدگی: سه شنبه 91/5/17 ساعت 11 صبح، 
خواهان: مهدی محمدی فرزند حس��ين، خواندگان: 1- رس��ول جوادی 2- مجيد ابوالحس��نی 
3- كوروش حاج هاش��می 4- ابراهي��م صالحی 5- محبوبه مقيم��ی 6- محمدعلی پاک نژاد 
7- سيد حسين احمدی 8- مرتضی حسينی 9- رضا صالحی 10- علی حق شناس 11- ربابه 
نصيری، خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به، خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 119 جزایی ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 
حضور بهمرساند. م الف/ 6306 جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

حصر وراثت
2614 آقای تقی عمادی دهقی دارای شناس��نامه ش��ماره 4843 به شرح دادخواست به كالسه 
1704/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان زهرا كالنتری دارانی بشناسنامه 964 در تاریخ 77/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- سيد ضياءالدین عمادی دهقی 
ش ش 65 فرزند، 2- تقی عمادی دهقی ش ش 4843 فرزند، 3- شوكت عمادی دهقی ش ش 
9 فرزند. اینك با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید 
تا هر كس��ی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یك ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 6379 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
2615 شماره ابالغيه: 9110100350801621، شماره پرونده: 9009980350801132، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901144، خواهان بانك ملت به مدیریت علی دیوانداری دادخواستی به طرفيت 
خواندگان اس��ماعيل ابراهيمی و احمد ابراهيمی و مهدی فرزانه و نادر ابراهيمی به خواس��ته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به كالسه 
9009980350801132 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/05/18 و ساعت 11:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یك 
نوبت در یكی از جراید كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 6255 داوری- منشی شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2616 شماره ابالغيه: 9110100350801616، شماره پرونده: 9009980350801134، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901146، خواهان بانك ملت به مدیریت علی دیوانداری دادخواستی به طرفيت 
خواندگان احمد ابراهيمی و حبيب اله مرادی و اس��ماعيل ابراهيمی و س��لمان دهقانی و مریم 
السادات موسوی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
315 ارجاع و به كالسه 9009980350801134 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/05/18 
و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف/ 

6254 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 امام جواد )ع( :
 چنانچه افراد جاهل و بی تجربه س��اکت باش��ند، مردم دچار 

اختالفات و تشنجات نمی شوند.

انقالب با موسیقی شروع شد
متأسفانه ما موسیقی را پنهان می کنیم و از موسیقی و به ویژه موسیقی 

متعهد حرف نمی زنیم.
انقالب با موسیقی شروع ش��د. امام خمینی)ره( هنگامی که به ایران 
وارد شدند با استقبال گروه س��رود »خمینی ای امام« روبه رو شدند 
که آن هم موسیقی بود و بعد هم در بهشت زهرا)س( سرود فوق العاده 
»برخیزید« خوانده ش��د. س��پس کارهای س��اده و کارهای پیچیده 

موسیقی را شنیدیم که تا دوران جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد.
وظیفه ما حمایت از موس��یقی انقالبی است و موسیقی مشروع نیاز به 
تبیین دارد. ترس از سخن گفتن از موسیقی بد است و ما باید قبل از آن 
که دشمنان بگویند، خودمان از موسیقی زیرزمینی و موسیقی مبارز 
سخن بگوییم. شبکه های رادیویی مختلفی داریم که موسیقی پخش 
می کنند، اما درباره موسیقی و کیفیت آن سخن نمی گویند که خیلی 
مهم است. امروز اگر بخواهیم درباره 11 سپتامبر فیلم داستانی بسازیم 
در هیچ کشوری امکان پذیر نیست؛ چون اجازه نمی دهند و تنها کشور 
ممکن ایران اس��ت؛ چراکه ایران یک موقعیت ویژه دارد و آزادید که 
از هنر ضدآمریکایی اس��تفاده کنید. آرزو دارم روزی در رسانه های ما 
عرصه به دست هنرمندان بیفتد. آن بالیی که زمان شهید آوینی سر ما 
آوردند، االن در حال تکرار است. امروز شبکه مستند و شبکه کودک ما 
دیگر جواب نمی دهد؛ چون شبکه های ماهواره ای به زبان فارسی برای 
کودکان راه انداخته اند. ش��بکه هایی که در آمریکا باید برای تماشای 
آنها ماهی300 دالر بدهید، در حال حاضر به صورت رایگان در ماهواره 
پخش می شود تا بر روی قشرهایی از مردم تأثیر بگذارند. وظیفه رسانه 
بود که دائما با متفکران آمریکایی ضدآمریکایی دیالوگ داشته باشد؛ 
نوام چامس��کی قدیمی را نمی گویم، بلکه امروز ده ها نفر هس��تند که 

مردم هیچ اطالعی از آنها ندارند و این خأل  اطالعات عملیاتی ماست.

 تلفن های همراه 
به جنگ چاقی می روند

برنامه های نرم افزاری در آینده به دس��تیاران پزش��کان برای ارتقای 
س��طح س��المت جامعه و مقابله با عادات بدغذایی تبدیل می شوند. 
برنامه The Eatery یکی از نرم افزارهای ویژه تلفن همراه هوشمند 
اس��ت که قابلیت بررس��ی میزان کالری و بهبود ع��ادات غذایی افراد 
را دارد. نتای��ج الگوهای تهیه ش��ده توس��ط این نرم اف��زار حکایت از 
وخیم تر ش��دن عادات غذای��ی و افزایش پدیده چاق��ی در بین مردم 
سراس��ر جهان دارد. در نقش��ه اینفوگرافی��ک، نقاط نارنج��ی و قرمز 
 عادات ناس��الم غذایی در مناطق مختل��ف جهان را نش��ان می دهد. 
داده های به دست آمده توسط این برنامه نرم افزاری، با نتایج تحقیقات 
پزشکی منتشر ش��ده در خصوص عادات غذایی و آمار چاقی مطابقت 
دارد. محققان معتقدند که می توان از برنامه های نرم افزاری مش��ابه 
برای اصالح عادات بد غذایی مانند دیر غذا خ��وردن یا دریافت کالری 
بیش از نیاز بدن استفاده کرد. نسل جدیدی از برنامه های نرم افزاری 
تلفن همراه برای بهبود عادات غذایی در حال طراحی است. لورا بورک، 
استاد دانشگاه پیتسبورگ تأکید می کند: بسیاری از محققان به دنبال 
اس��تفاده از فناوری تلفن همراه برای ارتقای سطح سالمت و بهداشت 
جامعه هستند.تیم تحقیقاتی این دانشگاه نیز در طی دو سال تحقیق، 
برنامه نرم افزاری را برای کنترل میزان کالری دریافتی وعده های غذایی 

مورد آزمایش قرار داده است.

در انتظار خورشید
از ش��ب قب��ل از نیمه ش��عبان

مهدی 
 بچه ه��ای محل هم��ه در فکر باباربیع

تدارک مراسم بودند. هر کسی به 
نوعی می خواست در این جشن مش��ارکت داشته باشد. 
کریم، مسئول جمع آوری نذرهای مردم بود که از طرف 
آقای مهدوی، مسئول بس��یج محله تعیین شده بود. هر 
کسی این پول را به نیتی داده بود؛ برای شفای مریضش یا 
 حل مشکل خانوادگی اش و یا... بعضی هم وسایل آش را 
 می آوردند و... در هم��ه نیت ها به نوع��ی اخالص دیده

می شد و باعث شده بود همه با عشق فعالیت کنند.
ش��ب قبل از نیمه شعبان بچه ها مش��غول آذین بستن 
کوچه بودند ک��ه حس��ین دوان دوان در حالی که رنگ 
از رخس��ارش پریده بود و قیافه به هم ریخته ای داشت، 
سراغ آقای مهدوی را می گرفت. این قدر حواسش پرت 
بود که گویا ما را هم نمی دید و س��عی می کرد س��الم 
دست و پا شکسته ای را دو تا یکی بدهد. ته کوچه آقای 
 مهدوی را دید که در حال بستن پرچم بود. سالم خالصه 
ش��ده ای کرد و از آقای مهدوی خواست که همراه او به 
جای خلوتی بیاید تا خبر مهم��ی رابدهد. آقای مهدوی 
بدون آن که مقاومت کند، دس��تش را در دست حسین 
 گذاش��ت و حس��ین هم بدون آن که جواب س��ؤاالت 
بچه ه��ا را بدهد، آق��ای مه��دوی را به طرف مس��جد 
محل هدای��ت کرد. آق��ای مه��دوی را داخ��ل حیاط 
 مس��جد کنار ح��وض ب��رد و در حالی ک��ه نفس نفس 
می زد، س��عی داش��ت نفس��ش را هر چه زودتر جمع 
و جور کن��د تا بتوان��د موض��وع را برای آق��ای مهدوی 
توضیح ده��د. آقای مه��دوی هم س��عی در آرام کردن 
حس��ین داش��ت. کریم می خواس��ت صحبت کند که 
بغض گلویش را گرفت. آقای مهدوی صورتش را نوازش 
کرد و به آرامی گفت: عزیزم تعریف کن. بعد از شهادت 
 پدرت تو م��رد خانه هس��تی، مرد که گری��ه نمی کند.

حس��ین با کلمات بریده بریده ش��روع کرد. یک هفته 
است که مادرم را به بیمارستان برده ام ،ولی حالش بهتر 
نشده است. دکترها گفته اند احتماالً سرطان است، ولی 
احتمال می دهند با جراحی و درآوردن کیست سرطانی 
 وضعیتش بهتر ش��ود. آقای مهدوی نگاه محبت آمیزی

به چهره غمگی��ن حس��ین انداخت و خواس��ت بدون 
درنگ و بدون آنکه حسین درخواستش را صریحاً اعالم 
 کند، گفت: حتماً ح��اال نیاز به پ��ول داری، چقدر پول 
می خواهی؟ حسین آهسته گفت: چهارمیلیون تومان. 
آقای مهدوی س��ریع گفت: مبلغی برای جش��ن جمع 
 شده، با اجازه حاج آقای مس��جد مقداری را برای جشن 
می گذاریم و بقیه را هم برای م��ادرت هزینه می کنیم. 
باقی پ��ول را هم از قرض الحس��نه مح��ل جفت و جور 
می کنیم. مطمئناً رضایت امام زمان هم در ش��اد کردن 
شماست. حس��ین در حالی که از خوش��حالی اشک در 
چش��مانش حلقه زده بود، گفت: یعنی م��ن می توانم 
فردا پول را به بیمارس��تان ببرم. آقای مه��دوی هم در 
حالی که صورتش را با محبت می بوسید گفت: بله، چرا 
نشود؟ همگی دعا می کنیم که انشاءاهلل مادرت هر چه 
زودتر شفا پیدا کند و همان شد که باید می شد. انتظار 
امام عصر )عج( از ما چیست؟ چگونه باید منتظر واقعی 
آقا باش��یم؟ چگونه می توانی��م انتظ��ارات او را برآورده 
کنیم؟من منتظ��ر حضور آبی آس��مانم و منتظر باران، 
باران رحمت تو. بی��ا و ببین که چگونه چش��مان من و 
دس��تان پنجره و س��بزی گل پیچک س��ال هاست در 
انتظار تو در هم گره خورده اس��ت. ببین که سرخی افق 
 دیگر سیاه ش��ده و تو هنوز نیامده ای. بیا و ببین که من

 مانده ام و یک دنیا حرف و احس��اس و ت��ا تو نیایی، من 
و پنجره و پیچ��ک همچن��ان در انتظاری��م؛ در انتظار 
کسی که جهان آش��وب زده و این انس��ان های گرفتار 
در چنگ ق��درت های س��تمگر و حکومت های س��تم 
پیشه را نجات دهد و آب سردی باش��د بر آتش سوزان 
و قهرآمیز ظلم و بی عدالتی.در انتظار کس��ی که دنیای 
غ��رق در بیماری ها و فس��ادهای اخالقی را به س��احل 
عدالت و اخالق و معنویت برس��اند. او بای��د کاخ هایی 
که ب��ا آه مظلومان س��اخه ش��ده را ویران کن��د تا یک 
عمر مظلومیت کوخ نش��ینان رخ بنمای��د و روح امید و 
 امنیت در قلب مظلوم��ان جهان تابانده ش��ود و زمین 
ش��وره زار همراه با بی عدالتی و ظلم را تبدیل به زمینی 
بارور برای رشد و تکامل انسان و انس��انیت کند. او باید 
بیاید تا انتقام کودکان ش��یرخوار فلس��طینی را بگیرد، 

انتقام کودک صورت سوخته بحرینی را بگیرد.

خالصانه در محضر دوست
+19+38

+13+11

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

یادداشت

دانستنی

مهرزاد دانش

باند فرودگاه جبل الطارق از میان بزرگراه اصلی شهر عبور می کند! ساختمان فرودگاه تنها 
500 متر از مرکز شهرستان جبل الطارق فاصله دارد، به همین دلیل برای ورود هر فرود یا 

بلند شدن هر هواپیماها باید این بزرگراه بسته شود. 
جبل الطارق )Gibraltar()به معنی کوه طارق( نام دهکده ای کوهس��تانی است که در 
س��احل جنوبی اس��پانیا در جنوب غربی اروپا قرار دارد و یکی از زیرمجموعه های دارای 
تابعیت پرچم بریتانیا به ش��مار می رود که البته مالکیت این منطقه بین اسپانیا و بریتانیا 

مورد اختالف است.
کوه طارق در بخش س��احلی خود، به تنگه جبل الطارق پیوسته اس��ت. این تنگه دریای 
مدیتران��ه را ب��ه اقیانوس اطل��س می پیون��دد و در دو س��وی آن مراکش و اس��پانیا قرار 
دارد و این طور بیان ش��ده اس��ت که جب��ل الطارق ن��ام منطقه کوچ��ک خودمختاری 
اس��ت که در دهانه مدیتران��ه و هم مرز با اس��پانیا قرار دارد. این س��رزمین کوهس��تانی 
که تح��ت قیمومیت انگلس��تان اس��ت، دارای عجیب ترین ف��رودگاه جهان اس��ت. باند 
ف��رودگاه جبل الط��ارق از می��ان بزرگراه اصلی ش��هر عبور م��ی کند و ب��ه همین دلیل 
برای ورود هر فرود یا بلند ش��دن ه��ر هواپیماها باید این بزرگراه بس��ته ش��ود. فرودگاه 
 جبل الط��ارق یک��ی از چن��د ف��رودگاه عجی��ب در جه��ان اس��ت و درح��ال حاضر به 

چهار مقصد در انگلستان و دو مقصد در اسپانیا مسیر پرواز دارد.

 NeuroDreamer مبتک��ران موفق ب��ه اب��داع نوعی ماس��ک خ��واب موس��وم ب��ه
 ش��دند که از صوت و نور ب��رای تقلید کردن ام��واج مغ��زی دخیل در خوابیدن انس��ان 

برخوردار است.
انوار در حال محو شدن و موسیقی آرام بخش، مغز را برای خاموش شدن نوازش می کند.

این ماسک که از فوم حافظه دار و پنبه ساخته شده، به عنوان یک وسیله سرگرمی توصیف 
شده است. به گفته شرکت سازنده، س��رگرمی، فرآیند ارایه فراکانس های امواج مغزی از 
خارج به مغز بوده که به آن امکان همزمان و همگام شدن با آن فرکانس ها را می دهد. این 
ماسک با اس��تفاده از صوت و نور، نوعی از فرکانس های امواج مغزی را خلق می کند که با 

فعالیت طبیعی رخ داده در مغز به هنگام خواب سازگار است. 
ضربات دارای دو گوش در موسیقی و نور همگام شده از طریق یک میکروکنترلر در ماسک 

کنترل می شوند. 
س��ه دگمه موجود بر روی یکی از اضالع ماسک، میزان صدا، نوع موس��یقی نواخته شده 
و همچنین ش��فافیت نورها را کنترل می کند. به گفته کارشناس��ان، هر فردی که به انوار 
چشمک زن مانند نور دوربین ها یا چراغ های براق حساس باشد باید از این ماسک اجتناب 
کند، زیرا ممکن است تش��نج را به دنبال داشته باش��د. بهای این فناوری 90 دالر عنوان 

شده است.

تولید ماسک خواب آور عجیب ترین باند فرود دنیا 
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در آرزوی ازدواج دست انداز
خبر رس��یده اس��ت که هشت 

مجید 
میلیون نفر از جوانان این مرز و کافی

بوم در انتظار ازدواجند. هرچند 
دوس��تان وانمود می کنند که از این خب��ر ناراحتند و 
دلشان برای این معذبان)عذب ها!( می سوزد و دعا دعا 
می کنند که این ها س��ریع تر بروند پی ازدواج و بقیه 
ماجراها، اما بر کارشناسان فن واضح و مبرهن است که 
برای بس��یاری از ارگان ها و نهادها این خبری بسیار 
مسرت بخش است. اول از همه سیستم بانکی کشور که 
از زمان اعالم این خبر طفلکی دلش به تاپ تاپ افتاده 
که نکند این جوانان عزیز م��ا یکهویی بزنند بهش و در 
نتیجه هشت میلیون فقره وام ازدواج بیفتد روی دوش 

ما! 
همین االن هم که جوانان عزیز این مرز و بوم به ندرت 
تن ب��ه ازدواج می دهند، گرفتن وام ازدواج برایش��ان 
 Resident Evil از رس��یدن به مرحله آخ��ر ب��ازی

سخت تر است. 
-سند فالن؟

- بفرما!
-سند بهمان؟

- ندارم!
Game Over ! -

بله، سر بجنبانی گیم اورت می کنند تا دوباره بروی از 
آخر صف شروع کنی.

 حاال اگر هشت میلیون نفر بایستند در صف وام ازدواج، 
کدام ابر انس��انی پاس��خ آنها را خواهد داد؟ اگر در کل 
مملکت 10 هزار شعبه بانک هم داشته باشیم، جلو هر 

بانک یک صف 800 نفری تشکیل می شود.
  طبیعتا ای��ن 800 نفر روز اول مث��ل بچه آدم در صف 
می ایستند، اگر خبری نش��د، فردایش بانک را به طور 

کامل میل می نمایند!
نقل وزارت راه و شهرس��ازی)اگر دوباره اسمش عوض 
نشده باش��د( که دیگر نگفتنی اس��ت. االن این هشت 
میلیون عزیز به دو دس��ته چهار میلیونی دختر و پسر 
 تقسیم می شوند که در خانه پدری مشغول استراحت 
هستند. اگر یک وقت خدای ناکرده هوس ازدواج به سر 
این ها بزند، به دست کم چهار میلیون خانه جدید نیاز 
 هست. اگر هر خانه به طور متوسط در ارزان ترین حالت 
 70 میلیون هم باش��د، خودت��ان حس��اب کنید این 
ازدواج ها چقدر خرج ب��ر می دارد)مغ��ز حقیر توان 

محاسبه ارقام این چنینی را ندارد!(
خوب ح��اال گیریم این گل های نوش��کفته، ب��ادا بادا 
مبارک بادا و آره و اینا، باالخره تا کی می ش��ود نان را 
در کاسه عش��ق ترید کرد و خورد؟! باالخره شاه داماد 
 به یک ش��غلی، چیزی نی��از دارد که بتواند ش��ب که 
می آید خانه، سر راه یک سطل ماست سه هزار تومانی 
و دوتا نان سنگک هزار تومانی بگیرد یا نه؟! لذا وزارت 
کار هم از زمان اعالم این خبر، شدیداً دچار رعشه شده 
و از فکر ایجاد دس��ت کم چهار میلیون شغل، مدام به 
خودش می پیچد؛ ه��ی به هوش می آی��د، دوباره از 

هوش می رود...
خوب عزیزان در انتظار ازدواج! اج��ازه بدهید بیش از 
این وقت شما را نگیرم! به حرف های این کارشناسان 
برنامه ه��ای تلویزیونی گ��وش ندهید، ب��ه وعده ها و 

اب��راز امیدواری های مس��ئوالن ریز و درش��ت گوش 
ندهید و خودتان را بی خود س��ر کار نگذارید. این ها 
تو رودربایستی ش��ما مانده اند و رویش��ان نمی شود 

حقیقت را بگویند.
 اما ما که از کس��ی خرده برده نداریم، ب��ا صدای بلند 
اعالم می کنیم که ازدواج نکنید! خودتان و ما را بدبخت 
نکنید! حاال خودتان را صاحب اختیارید، اما ما را دیگر 
خواهش��ا بدبخت نکنید! ازدواج هیچی ندارد! بروید از 

ازدواج کرده ها بپرسید که همه پشیمانند.
 این چهار صباح باقیمانده را بهتر نیست صرف کارهای 
دیگر مثال گل س��ازی با س��یم یا بازی ب��ا نینتندوی 
بکنید؟! از ما گفتن بود حاال باز هر جور صالح می دانید!
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عصر انتظار، والدتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس
چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میالد توست، مهدی زهرا

                         خجسته باد میالد مولود نجات

طرح جمع آوری صدقه برای سالمتی امام زمان )عج(
روزهای 14 و 15 تیرماه به پایگاه های کمیته امداد مراجعه فرمایید.
روابط عمومی كمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو
                                                                                    كی شود آخرعیان طلعت زيبای تو

گرچه نهانی ز چشم، دل نبود ناامید
                                                                                   می رسد آخر به هم چشم من و پای تو

نیمه شعبان بود روز امید بشر
                                                                                   شادی امروز ما نهضت فردای تو

والدت امام زمان )عج ( بر شما مبارک باد

میالد نورمبارک
شـهرداری مباركـه
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