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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 بهترین و بدترین مواد غذایی 
8هنگام سحر

5

امروز به 
»ماه عسل«

بروید

دالیل دشمنی استکبار   

له
قا

رم
س علیــه  ســند  جعــل  رهبــری:  معظــم  مقــام 

امــام راحــل توســط انگلیــس و آمریــکا ادامــه 
. ســت شمنی ها د

ــرد  ــه ســر می ب انقــاب اســامی در دهــه چهــارم عمــر ب
چــه  هــر  دوره  ایــن  در  اســت؛  شــده  38ســاله  و 
زمــان پشــت ســر گذاشــته شــده، بیشــتر دشــمنی 
بوده ایــم؛  آن  شــاهد  و  لمــس کرده ایــم  را  اســتکبار 
یعنــی نه تنهــا اســتکبار در دوران قبــل از انقــاب بــا 
مــردم و کشــور مــا دشــمنی داشــت، بلکــه در دوره 
 انقــاب اســامی دشــمنی خــود را شــدت بخشــیده 
و آشــکارا آن را ادامــه می دهــد؛ امــا چــرا دشــمن دســت 

ــت؟!  بردار نیس
مقــام معظــم رهبــری در ســخنرانی ســالروز رحلــت 
ــه ادامــه دشــمنی آمریــکا   حضــرت امــام خمینــی)ره( ب
اشــاره  اســامی  جمهــوری  نظــام  بــا  انگلیــس  و 
ادامــه  در  مناســبت  همیــن  بــه  فرمودنــد؛ 
دشــمنان  دشــمنی  علــل  مهم تریــن  از  بعضــی 
اســامی  جمهــوری  نظــام  بــا  اســامی   انقــاب 
ــاد  ــمنی و عن ــن دش ــتن از ای ــتمرار و دست برنداش  و اس

را بیان می کنیم: ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شــهرداری فوالدشــهر در نظــر دارد جهــت طراحــی و احــداث و تکمیــل ســاختمان مجموعــه پارکینــگ طبقاتــی بــا 

چاپ دوم 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت اول(

ن ب فوالدشهر )جنب بلوار شهداء( باستناد شیوه نامه امور   ز بع واقع در مرکز بر د 4000 متر مر   مساحت  عرصه حدو
وش هــای معمــول مشــارکتی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقدام  ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری ها بــا ر

 نماید.
عالقمنــدان محتــرم مــی تواننــد جهــت مطالعــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت بــه 

شــهرداری فوالدشــهر یــا پرتــال شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.
خواهشــمند اســت جهــت شــرکت در فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت نســبت بــه تکمیــل فــرم 
دن مــدارک  ده و بــا پیوســت نمــو پیشــنهاد )جهــت شناســایی ســرمایه گــذار( و مهــر و امضــاء آن اقــدام فرمــو
وز شــنبه مــورخ 95/03/29 بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری  درخواســتی در فــرم مذکــور تــا پایــان وقــت اداری ر

ــد. ــت نمائی یاف ــید در ــت، رس ــه حراس ــر خان ــت آن در دبی ــس از ثب ــل داده و پ تحوی
یافت  ر از دبیرخانه شــماره ثبــت در ده ولــی نتواننــد تــا پایــان مهلــت مقــر افــرادی کــه بــه نحــوی مــدارک را ارســال نمــو

د.  وم خواهند بو نماینــد، از شــرکت در فراخــوان محــر
و  مطــرح  فوالدشــهر  شــهرداری  گــذاری  ســرمایه  عالــی  هیــأت  و  فنــی  کمیتــه  جلســه  در  رســیده  پیشــنهادات 
تصمیم گیــری خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاددهندگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد شــد و بعــد 
از آن موضــوع طــی الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر ارســال و پــس از تاییــد 

و تصویــب آن مطابــق آئین نامــه مالــی  شــهرداری ها اقــدام خواهــد شــد. 
الف( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان: 

ن ب فوالدشــهر )جنــب بلــوار شــهداء( بــا  ز وژه: مجموعــه پارکینــگ طبقاتــی واقــع در مرکــز بــر نــام و مشــخصات پــر
بــع شــامل: پارکینــگ عمومــی و فضاهــای تجــاری و خدماتــی جنبــی.  د 4000 متــر مر مســاحت عرصــه حــدو

وش های معمول مشارکتی  وش سرمایه گذاری: ر ر
ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه باید با توجــه به صرفه و صالح شــهرداری باشــد و به صورت 

وژه در بازه زمانی مشــخص توســط ســرمایه گذار. اعــالم زمــان بهــره بــرداری کل مجموعه بعد از تکمیل پر
وانه ساختمانی جهت ساخت و احداث ساختمان.  آورده شهرداری فوالدشهر: زمین و پر

ینه هــای تهیــه و طراحــی کلیــه نقشــه ها و تاییــدات نظــام مهندســی ســاختمان و کلیــه  یک: تمــام هز آورده شــر
وژه و بهــره بــرداری ســاختمان . ینه هــای اجرایــی و تکمیــل ســاختمان از صفــر تــا پایــان پــر هز

ب( شرایط فراخوان:
وژه با شند.  1-شرکت کنندگان باید دارای توان اجرایی و تجربه متناسب با عملیات موضوع پر

ــه رد  ــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری نســبت ب ــأت عال ــر اینصــورت هی بدیهــی اســت در غی
د. پیشــنهادات اقــدام خواهــد نمــو

2-شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی و شهرداری ها می باشند. 
3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

وژه ساختمان تجاری و اداری و پارکینگ ساختمان پیام شهرداری فوالدشهر در نظر دارد جهت اتمام پر

چاپ  دوم 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت اول(

وش هــای معمــول  ن ب فوالدشــهر باســتناد شــیوه نامــه امــور  ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری هــا بــا ر ز  در مرکــز بــر
مشــارکتی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد.

عالقمنــدان محتــرم مــی تواننــد جهــت مطالعــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت به شــهرداری 
فوالدشــهر یــا پرتــال شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.

خواهشــمند اســت جهــت شــرکت در فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت نســبت بــه تکمیــل فــرم پیشــنهاد 
دن مــدارک درخواســتی در فــرم  ده و بــا پیوســت نمــو )جهــت شناســایی ســرمایه گــذار( و مهــر و امضــاء آن اقــدام فرمــو
ــس از  ــل داده و پ ــهرداری تحوی ــت ش ــه حراس ــه دبیرخان ــورخ 95/03/26 ب ــنبه م وز چهارش ــت اداری ر ــان وق ــا پای ــور ت مذک

یافــت نمائیــد. ــه حراســت، رســید در ــر خان ثبــت آن در دبی

یافــت نماینــد،  ر از دبیرخانــه شــماره ثبــت در ده ولــی نتواننــد تــا پایــان مهلــت مقــر افــرادی کــه بــه نحــوی مــدارک را ارســال نمــو
د.  وم خواهنــد بــو از شــرکت در فراخــوان محــر

ــم گیــری  ــی ســرمایه گــذاری شــهرداری فوالدشــهر مطــرح و تصمی ــأت عال ــی و هی ــه فن پیشــنهادات رســیده در جلســه کمیت
خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاددهندگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد شــد و بعــد از آن موضــوع طــی 
الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر ارســال و پــس از تاییــد و تصویــب آن مطابــق 

آئین نامــه مالــی  شــهرداری هــا اقــدام خواهــد شــد. 
الف( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان 

ن ب فوالدشهر  ز وژه ساختمان: تجاری و اداری و پارکینگ ساختمان پیام در مرکز بر نام و مشخصات پر
وش های معمول مشارکتی  وش سرمایه گذاری: ر ر

ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه بایــد بــا توجــه بــه صرفــه و صــالح شــهرداری باشــد و بــه صــورت اعــالم 
ــای  ــد ه ــی از واح ــد مابق ــف و 50 در ص ــه همک ــاری طبق ــای تج ــد ه ــغ از واح ــد از مبل ــه 50 درص ــذار ک ــرمایه گ ــغ آورده س مبل

د تجــاری طبقــه اول  بــا قیمــت کارشناســی واگــذار مــی شــو
ن ب فوالدشــهر یــا بــا  ز آورده شــهرداری فوالدشــهر: ســاختمان تجــاری و اداری و پارکینــگ ســاختمان پیــام در مرکــز بــر

د ــا شــرایط موجــو وضــع ی
ینــه هــای اجرایــی و تکمیــل ســاختمان تــا بهره برداری کامــل طبق بر آورد مبلــغ 15/812/968/363  یک: تمــام هز آورده شــر
ــازار  و نوســانات دارای 10  وز ب ــا توجــه بــه شــرایط ر ــا زمــان انعقــاد قــرار داد ب ــر آورد ت یــال پیــش بینــی مــی گــردد. )مبلــغ ب ر

درصــد افزایــش یــا کاهــش مــی باشــد( 
ب ( شرایط فراخوان:

وژه با شند.  1-شرکت کنندگان باید دارای توان اجرایی و تجربه متناسب با عملیات موضوع پر
بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــأت عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری نســبت بــه رد پیشــنهادات 

د. اقــدام خواهــد نمــو
2-شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی و شهرداری ها می باشند. 

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

 گزارش اختصاصی 
 از محصوالت لوکس

گشادی به نام ِبَرند کاله 

اختصاصی  

 طرح توشه برکت 
برای اولین بار در اصفهان

کمک های صدقات   ریالی از 
کمیته امداد نمی شود ج  خر

گزارش اختصاصی 

ریتالین، مخدر محبوب 
شب های امتحان
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در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 راه درست  انقالب بدون حرکت 
در مسیر خامنه ای  ممکن نیست

تبیین الزامات قانونگذاری خوب در سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با نمایندگان مجلس

 مشکالت اقتصادی،  به ویژه 
رکود و بیکاری باید حل شوند

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در موضوع فرهنگ در دستگاههای مسئول 
ولنگاری و بی اهتمامی وجود دارد

تهدیدهای امریکایی ها همچون قبل از توافق 
است و نباید در مقابل آنها ساکت ماند

توصیه به نمایندگان: »انقابی بودن، 
انقابی ماندن و انقابی عمل کردن«

شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و 
شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است

 گزارش  

از بازار نقل و انتقاالت فوتبال

در جست وجوی ستاره



دالیل دشمنی استکبار           
ادامه از صفحه یک: 

مهم تریــن  از  یکــی  اســامی:  نظــام  1.حاکمیــت 
راس  در  و  جهانــی  اســتکبار  دشــمنی  عوامــل 
اســامی جمهــوری  نظــام  بــا  آمریــکا   آن هــا 

اســامی بودن  تمامی دشــمنی ها،  اصلــی  ریشــه  بلکــه 
انقــاب و شــکل گیری انقــاب بــر پایــه اســام نــاب 
محمــدی)ص( اســت انقــاب اســامی که بــر پایــه فرهنــگ 
غنــی اســام شــکل گرفــت، فرهنــگ غــرب و مبانــی آن را 

ــرد. ــر ســوال ب ــش کشــید و زی ــه چال ب
»امــروز  فرمودنــد:  این بــاره  در  رهبــری  مقــام معظــم 
دشــمنی اردوگاه اســتکبار بــا ایــران اســامی به خاطــر 
ــر  ــه ب ــا اســام دشــمن هســتند ک ــا ب اســام اســت. آن ه
هللا  و  می کننــد.  وارد  فشــار  اســامی ایران  جمهــوری 
ــدر  ــه ق ــان ب ــچ چیزش ــران از هی ــت ای ــکا از مل ــه آمری ک
مســلمان بــودن و پایبنــد بــه اســام نــاب محمــدی 
 بــودن ناراحــت نیســت.« )روزنامــه جمهــوری اســامی

)69/2/13
  2. زیر سوال بردن نظام استکباری:

موجودیــت نظــام جمهــوری اســامی و حرکــت باصابــت و 
مقتدرانــه آن، بنیــان نظــام اســتکباری را بــه خطــر انداختــه 
اســت و همیــن مســئله از دالیــل دشــمنی اســتکبار جهانــی 
ــری  ــم رهب ــت.مقام معظ ــاب اسامی اس ــا انق ــکا ب و آمری
فرمودنــد: »موضــع انقــاب اســامی، موضــع هجومی اســت؛ 
هجــوم علیــه سیســتم ظالمانــه و ســتمگرانه ای که امــروز بر 
دنیــای سیاســت در سراســر عالــم و بــر زندگی واقعــی مردم 
ــاب  ــلطه... انق ــام س ــر نظ ــوم ب ــی هج ــت؛ یعن ــم اس حاک
ــای  ــن نظام ه ــه چنی ــی اســت علی ــاد و نهیب اســامی، فری
ــوری اســامی ــی جمه ــا... مواضــع اصول ــه ای در دنی  ظالمان

ــا  ــد و ملت ه ــا تهدی ــلطه را در دنی ــت های س ــل سیاس  اص
را امیدوار می کند.«

ابرقدرت هــا در منطقــه  افتــادن منافــع  بــه خطــر   .3  
خاورمیانــه: حســاس 

در  را  آمریــکا  به ویــژه  و  غــرب  اســامی منافع  انقــاب 
ــه اســت  ــر انداخت ــه خط ــه ب ــه اســتراتژیک خاورمیان  منطق
و ایــن یکــی از عوامــل دشــمنی بــا آن اســت.مقام معظــم 
رهبــری فرمودنــد: »اینکــه ماحظــه می کنیــد بعــد از 
پیــروزی انقــاب تاکنــون آمریکایی هــا از دشــمنی بــا 
ملــت و کشــور و نظــام جمهــوری اســامی هرگز دســت 
بازنایســتاده اند  از دشــمنی  نکشــیده اند و یــک لحظــه 
ــگاه سیاســی و اقتصــادی  ــن اســت؛ اینجــا پای ــت همی عل
اســامی  فکــر  امــا  بــود؛  آمریکایی هــا  امــان  و   امــن 

و ایمــان اســامی این ملــت را بیــدار کــرد و آن هــا توانســتند 
ــواِه  ــلطه طلِب زیاده خ ــن س ــت ای ــام، دس ــت اس ــه برک ب
ــام در  ــت اس ــد؛ در حقیق ــاه کنن ــر را کوت ــوی چپاولگ زورگ
ــی  ــتکبار آمریکای ــه اس ــه را ب ــن ضرب ــا بزرگ تری ــور م کش
زده اســت؛ بنابرایــن آن هــا هــم بزرگ تریــن کینــه را دارنــد 
اقداماتــی می کننــد.« )پایــگاه اطاع رســانی  و بی مهــار 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، بیانــات رهبــر معظــم انقــاب 
ــران  1381/09/01( ــه  ته ــاز جمع ــای نم ــامی در خطبه ه اس

 4. انقاب اسامی، کانون بیداری اسامی:
نهضت هــای  اســامی در  انقــاب  نفــوذ  و  تاثیرگــذاری 
ــاب  ــدن انق ــل ش ــان و تبدی ــر جه ــش در سراس آزادی بخ
اســامی به عنــوان کانــون بیــداری ملت هــا و الگویــی بــرای 
ــه  ــدن روحی ــزرگ و دمی ــای ب ــا قدرت ه ــه ب ــارزه و مقابل مب
ــمنی  ــده دش ــل عم ــان از دالی ــان آن ــتیزی در می استکبارس

ــت.  ــوری اسامی اس ــام جمه ــا نظ ــکا ب آمری
ــد  ــا می دانن ــد: »آمریکایی ه ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ مق
کــه اگــر ایــران اســامی و ملــت ایــران بــر قلــه رفیــع ایــن 
فنــاوری بایســتد، ســخن حــق او کــه دعــوت بــه اســتقال و 
ــژه  ــان به وی ــکار عمومی جه ــت در اف ــرافرازی اس ــزت و س ع
مســلمانان، نفــوذ بیشــتری خواهــد یافــت و دشــمنان 
ملــت از همیــن مســئله ناراحــت و نگراننــد.« )پایــگاه 
ــام  ــات مق ــری، بیان ــم رهب ــام معظ ــر مق ــانی دفت اطاع رس
 معظــم رهبــری در جمــع دســت اندرکاران جهــاد دانشــگاهی

)83/4/1
5. استقال طلبی و حرکت در مسیر پیشرفت:

اســتقال طلبی و حرکــت در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــه  ــف ب ــای مختل ــتگی در عرصه ه ــی از وابس ــور و رهای کش
ــه  ــز از جمل ــزرگ نی ــای ب ــه قدرت ه ســایر کشــورها از جمل
ــوری  ــام جمه ــا نظ ــزرگ ب ــای ب ــمنی قدرت ه ــل دش دالی
اســامی ایران اســت. مقــام معظــم رهبــری در این بــاره 
فرمودنــد: »دشــمنی نظــام مســتکبر آمریکایــی و هــر 
ــم  ــر پرچ ــه خاط ــامی، ب ــام اس ــا نظ ــا ب ــتکبر در دنی مس
برافراشــته عدالــت اســت؛ بــه خاطــر ایــن اســت کــه می بیند 
بــا نــام اســام و بــا تعالیــم واالی اســام کشــوری دارد بــه 
ســمت رشــد و توســعه و پیشــرفت علمــی و عملــی حرکــت 
می کنــد؛ می دانــد کــه ایــن، جلــوی نفــوذ آن هــا را خواهــد 
گرفــت. آن هــا بــا هــر کشــوری کــه خــارج از قلمــرو قــدرت 
 آن هــا بــه توســعه، بــه ســمت رقابــت بــا آن هــا حرکــت کنــد

دفتــر مقــام معظــم  اطاع رســانی  )پایــگاه  مخالفنــد. 
ــری در اجتمــاع مــردم  ــام معظــم رهب ــات مق ــری، بیان رهب

)84/2/18 رفســنجان، 
 6. حمایت از فلسطین و دشمنی با رژیم صهیونیستی:

ــکا  ــی و آمری ــل دشــمنی اســتکبار جهان یکــی دیگــر از دالی
ــتی  ــم صهیونیس ــا رژی ــمنی ب ــامی، دش ــوری اس ــا جمه  ب
در  لبنــان  و  فلســطین  مظلــوم  مــردم  از  حمایــت  و 
ــان و خــط مقاومــت  ــوق ازدســت رفته آن ــه حق دســتیابی ب
فرمودنــد:  رهبــری  معظــم  مقــام  اســت.  منطقــه  در 
نیســت؛  جغرافیــا  مســئله   فقــط  فلســطین  »مســئله  
ــروز  ــت؛ ام ــانیت اس ــئله  انس ــت مس ــریت اس ــئله  بش مس
ــول  ــه اص ــدی ب ــان پایبن ــاخص می ــطین ش ــئله  فلس مس
انســانی و ضدیــت بــا اصــول انســانی اســت... مــا در 
جمهــوری اسامی مســئله  فلســطین برایمــان یــک مســئله  
تاکتیکــی نیســت؛ یــک اســتراتژی سیاســی هــم نیســت؛ 
ــان  ــده اســت؛ مســئله  دل اســت؛ مســئله  ایم مســئله  عقی
ــری ــام معظــم رهب ــر مق ــگاه اطاع رســانی دفت  اســت؛ )پای

ــش  ــه همای ــرکت کنندگان افتتاحی ــا ش ــدار ب ــات در دی بیان
غــزه، 1388/12/8( باالخــره، ریشــه اصلــی دشــمنی آمریــکا 
 بــا نظــام جمهــوری اســامی را بایــد در ماهیــت اســتکباری 
ــه و  ــامی، حق طلبان ــت اس ــور و ماهی ــن کش ــه ای و ظالمان
ظلم ســتیزانه نظــام جمهــوری اسامی جســت وجو کــرد.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

طی نامه ای به رحمانی  فضلی و پورمحمدی
 روحانی قانون جرم سیاسی 

را برای اجرا ابالغ کرد
روحانــی  حســن  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
وزیــر  بــه  نامــه ای  طــی  کشــورمان  رییس جمهــور 
را  سیاســی  جــرم  قانــون  دادگســتری  وزیــر  و  کشــور 

کــرد. ابــاغ  اجــرا  بــرای 
زیــر ح  شــر بــه  قانــون  ایــن  کامــل  متــن    

 است:
 حضــرت حجــت  االســام و المســلمین جنــاب آقــای 

دکتــر حســن روحانــی
 رییس محترم جمهوری اسامی  ایران

ســوم)123(  و  بیســت  و  یکصــد  اصــل  اجــرای  در   
قانــون  اســامی  ایــران  جمهــوری  اساســی  قانــون 
مجلــس  بــه  ح  طــر عنــوان  بــا  کــه  سیاســی  جــرم 
گردیــده بــود، بــا تصویــب  شــورای اســامی  تقدیــم 
 1395/2/20 خ  مــور دوشــنبه  روز  علنــی  جلســه   در 
و تاییــد شــورای محتــرم نگهبــان، بــه پیوســت ابــاغ 

می گــردد.
 علی الریجانی

 قانون جرم سیاسی
مــاده)2(  در  ح  مصــر جرایــم  از  یــک  هــر   -1 مــاده   
امــور  اصــاح  انگیــزه  بــا  چنانچــه  قانــون  ایــن 
یــا  سیاســی  نهادهــای  و  مدیریــت  علیــه  کشــور 
ارتــکاب  کشــور  خارجــی  یــا  داخلــی  سیاســت های 
بــه  ضربــه زدن  قصــد  مرتکــب  آنکــه  بــدون  یابــد، 
 اصــل نظــام را داشــته باشــد، جــرم سیاســی محســوب

 می شود.
بــا  انطبــاق  صــورت  در  زیــر  جرایــم   -2 مــاده   
ــون جــرم سیاســی  شــرایط مقــرر در مــاده)1( ایــن قان

می شــوند. محســوب 
 الــف- توهیــن یــا افتــرا بــه رؤســای ســه قــوه، رییــس 
معاونــان  نظــام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  وزرا،  رییس جمهــور، 
اعضــای  و  خبــرگان  مجلــس  نماینــدگان  اســامی، 

آنــان واســطه مســئولیت  بــه  شــورای نگهبــان 
ــور  کش ــی  ــده سیاس ــا نماین ــس ی ــه ریی ــن ب  ب- توهی
کــه در قلمــرو جمهــوری اســامی  ایــران وارد  خارجــی 
قانــون   )517( مــاده  مفــاد  رعایــت  بــا  اســت  شــده 

مجــازات اســامی  بخــش تعزیــرات
و)هـــ(  بندهــای)د(  در  ج  منــدر جرایــم  پ-   
جمعیت هــا  احــزاب،  فعالیــت  قانــون  مــاده)16( 
انجمن هــای  و  صنفــی  و  سیاســی  انجمن هــای 
اســامی یا اقلیت هــای دینــی شناخته شــده مصــوب 
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خبــرگان  انتخابــات  قوانیــن  در  مقــرر  جرایــم  ت-   
شــورای  مجلــس  جمهــوری،  ریاســت  رهبــری، 
بــه  روســتا  و  اســامی  شــهر  شــوراهای  اســامی  و 

انتخابــات ناظــران  و  مجریــان  اســتثنای 
کاذیب  ث- نشر ا

 مــاده 3-مباشــرت، مشــارکت، معاونــت و شــروع بــه 
جرایــم زیــر جــرم سیاســی محســوب نمی شــود:

 الف- جرایم مستوجب حدود،  قصاص و دیات
 ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

گروگان گیری  پ- آدم ربایی و 
بــه آن، هواپیما ربایــی   ت- بمب گــذاری و تهدیــد 

و راهزنــی دریایــی
حریــق  ایجــاد  امــوال،  غــارت  و  ســرقت  ث-    

و تخریب عمدی
  ج- حمــل و نگهــداری غیرقانونــی، قاچــاق و خریــد 

و فروش ساح، موادمخدر و روانگردان
 چ- رشــا و ارتشــا، اختــاس، تصــرف غیرقانونــی در 
وجــوه دولتــی، پولشــویی، اختفــای امــوال ناشــی از 

جــرم مزبــور
 ح- جاسوسی و افشای اسرار

جنــگ  تجزیه طلبــی،  بــه  مــردم  تحریــک  خ-    
کشتار و درگیری و 

رایانــه ای  ســامانه های  یــا  داده هــا  در  اختــال  د-    
ــات  ــه خدم ــرای ارای ــده ب گرفته ش ــه کار  ــی ب و مخابرات

کمیتــی ضــروری عمومــی  یــا حا
کلیــه جرایــم علیــه عفــت و اخــاق عمومــی  اعــم   ذ- 
از جرایــم ارتکابــی به وســیله ســامانه های رایانــه ای 

یــا مخابراتــی یــا حامل هــای داده یــا غیــر آن
سیاســی  جرایــم  بــه  رســیدگی  4-نحــوه  مــاده    
و مقــررات مربــوط بــه هیئــت منصفــه مطابــق قانــون 
 1392/12/4 مصــوب  کیفــری   آییــن  دادرســی 

است.
 مــاده 5-تشــخیص سیاســی بــودن اتهــام بــا دادســرا 
ح اســت.  کــه پرونــده در آن مطــر ــا دادگاهــی اســت  ی
متهــم می توانــد در هــر مرحلــه از رســیدگی در دادســرا 
پایــان جلســه اول دادرســی در دادگاه نســبت  تــا  و 
کنــد. مرجــع  بــه غیرسیاســی بــودن اتهــام خــود ایــراد 
رســیدگی کننده طــی قــراری در ایــن مــورد اظهارنظــر 
قــرار  ایــن  بــه  اعتــراض  و  صــدور  شــیوه  می نمایــد. 
کیفــری اســت. تابــع مقــررات قانــون آیین دادرســی 

متهمــان  بــه  نســبت  زیــر  مــوارد   -6 مــاده    
و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود:

مــدت  در  نگهــداری  محــل  بــودن  مجــزا  الــف-   
عــادی مجرمــان  از  حبــس  و  بازداشــت 

 ب- ممنوعیــت از پوشــاندن لبــاس زنــدان در طــول 
دوران بازداشــت و حبــس

 پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
 ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

صــورت  بــه  حبــس  و  بازداشــت  ممنوعیــت  ث-   
قضایــی  مقــام  کــه  مــواردی  در  جــز  بــه  انفــرادی 
ــرای تکمیــل تحقیقــات  ــا آن را ب بیــم تبانــی بدهــد ی
ضــروری بدانــد؛ لکــن در هــر حــال مــدت آن نبایــد 

باشــد. روز  پانــزده  از  بیــش 
ــا بســتگان طبقــه اول   ج- حــق ماقــات و مکاتبــه ب

در طــول مــدت حبــس
رادیــو  نشــریات،  کتــب،  بــه  دسترســی  حــق  چ-    

و تلویزیون در طول مدت حبس

خبر سیاسی 

ــح  ــامی  صب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
مجلــس  نماینــدگان  و  رییــس  بــا  دیــدار  در  )یکشــنبه(  دیــروز 
ــگاه در راس  ــت و جای ــدار، هیب ــظ اقت ــزوم حف ــر ل ــد ب ــا تاکی ــم ب ده
امــور بــودن مجلــس شــورای اســامی، بــه الزامــات قانونگــذاری 
اولویت هــای  برشــمردن  بــا  و  اشــاره کردنــد  مجلــس  در  خــوب 
فرهنــگ  مقاومتــی،  اقتصــاد  عرصه هــای  در  مجلــس   کاری 
ــس  ــد: مجل ــی گفتن ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق ــت های داخل و سیاس
کشــور در  آرامــش  روح  دمیــدن  اســامی  بایــد ضمــن   شــورای 

ــه مواضــع  ــد و ب ــل کن ــی عم ــذاری انقاب ــی« باشــد و در قانونگ »انقاب
خصمانــه و مغرضانــه آمریــکا واکنــش نشــان دهــد و در مقابــل 

سیاســت های اســتکبار ایســتادگی کنــد.
بــا  خــود  ســخنان  ابتــدای  اســامی  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
تبریــک بــه نماینــدگان مجلــس دهــم بــه دلیــل کســب توفیــق 
رفیــع  و  واال  را  قــوه  ایــن  مقننــه، جایــگاه  قــوه  در  خدمتگــزاری 
 دانســتند و افزودنــد: وظیفــه قانونگــذاری مجلــس، بســیار مهــم 

و در واقع ریل گذاری برای حرکت دولت است.
ــی  ــه نظارت ــه وظیف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
نــدارد دولــت  بــا  همــکاری  موضــوع  بــا  تعارضــی   مجلــس، 

خاطرنشــان کردنــد: ایــن همــکاری بــه معنــای گذشــتن مجلــس از حق 
خــود نیســت و نماینــدگان بایــد بــا اســتفاده از اختیــارات قانونــی خــود 
همچــون تحقیــق و تفحــص، اجــرای صحیــح  قانــون را پیگیــری کننــد.

ــی  ــظ مبان ــس در حف ــدگان مجل ــوگند نماین ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
اســام و دســتاوردهای انقــاب افزودنــد: مجلــس بایــد واقعــا در 
راس امــور باشــد و حفــظ جایــگاه و هیبــت واقعــی مجلــس بــر عهــده 

ــت. ــدگان اس نماین
از  یکــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  اســامی  بــا  انقــاب  معظــم  رهبــر 
اســامی  شــورای  مجلــس  واالی  جایــگاه  حفــظ  ضمانت هــای 
نظــارت مجلــس بــر خویــش اســت، بــه موضــوع قانونگــذاری 
بایــد  قانــون  گفتنــد:  و  کردنــد  اشــاره  آن  الزامــات  و  خــوب 
»واضــح« »همه جانبه نگــر«،  »متقــن«،   »باکیفیــت«، 

»بــدون تعــارض بــا قوانیــن دیگــر«، »ضدفســاد«، »منطبــق بــا 
ــه  سیاســت های باالدســتی«، »برگرفتــه از دیدگاه هــای کارشناســی بدن
ــه جــای  ــی ب ــح مل ــده مصال ــر دارن ــت« و »درب ــت و خــارج از دول دول

ــد. ــی« باش ــح محل مصال
ــوان  ــه عن ــم ب ــه شش ــه برنام ــه الیح ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــاره  ــد اش ــس جدی ــم مجل ــاده مه ــوق الع ــتورکارهای ف ــی از دس یک
اســت؛  ویــژه ای  شــرایط  کشــور،  شــرایط  افزودنــد:  و  کردنــد 
 بنابرایــن برنامــه ششــم بایــد بــا دقــت و بــدون هیــچ اغمــاض 

و کوتاهی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
ــی از  ــب توجه ــداد جال ــور تع ــه حض ــاره ب ــا اش ــن ب ــان همچنی ایش
ــن  ــن ای ــد: م ــان کردن ــم خاطرنش ــس ده ــد در مجل ــدگان جدی نماین
ــدگان تازه نفــس  ــرا حضــور نماین ــم؛ زی موضــوع را یــک فرصــت می دان
در کنــار برخــی نماینــدگان بــا تجربــه، زمینه ســاز یــک مجلــس بانشــاط 
و باانگیــزه اســت کــه از تجربیــات نماینــدگان باتجربــه اســتفاده خواهــد 

کــرد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی  ســپس بــه موضــوع اولویت هــای 
ــاد«  ــه »اقتص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد و ب ــم پرداختن ــس ده کاری مجل
مجلــس  نماینــدگان  افزودنــد:  اســت،  اصلــی  موضــوع  یــک 
تاثیرگــذار  بســیار  مقاومتــی  اقتصــاد  شــدن  عملــی  درخصــوص 
هســتند؛ زیــرا می تواننــد مســیر اقدامــات اقتصــادی دولــت را در 
 مســیر اقتصــاد مقاومتــی قــرار دهنــد و همچنیــن ایــن موضــوع 

را از دولت مطالبه کنند.
ــرای  ــمن ب ــاش دش ــه ت ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــه نظــام اســامی  ــه زدن ب ــه منظــور ضرب ــه اقتصــاد ب اســتفاده از حرب
ــر چــه برخــی ناشــی گری ها انجــام شــد و برخــی مواضــع  ــد: اگ گفتن
و صحبت هــای منفعانــه، دشــمن را در اســتفاده از حربــه تحریــم، 
تشــجیع کــرد، امــا بایــد مشــکات اقتصــادی، به ویــژه رکــود و اشــتغال 

ــدارد. ــده ن ــت، فای ــرِف صحب حــل شــوند و ِص
ایشــان حــل موضــوع رکــود و اشــتغال از طریــق رونــق تولیــد داخلــی را 
ــم در بخــش اقتصــاد برشــمردند و  ــی و بســیار مه از اولویت هــای اصل
خاطرنشــان کردنــد: خجلــت و شــرمندگی نظــام از بیــکاری یــک جــوان، 
از خجلــت و شــرمندگی جــوان بیــکار در خانــواده خــود، بیشــتر اســت؛ 
بنابرایــن بایــد بــرای حــل ایــن مشــکل، اقدامــات جــدی انجــام شــود.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی  مقابلــه بــا قاچــاق را یکــی دیگــر 
دانســتند  اقتصــاد  موضــوع  در  مجلــس  کاری  اولویت هــای   از 
و گفتنــد: قاچــاق همچــون خنجــری بــه پشــت نظــام اســت کــه مقابلــه 
ــوم  ــده ش ــن پدی ــا ای ــد ب ــت بای ــا دول ــت؛ ام ــان نیس ــم آس ــا آن ه ب
ــن برخــورد باشــد. حضــرت  ــز پشــتوانه ای ــس نی ــد و مجل برخــورد کن
ــی  ــوان یک ــه عن ــگ ب ــوع فرهن ــه موض ــه ب ــه ای در ادام ــت هللا خامن آی
دیگــر از اولویت هــای کاری مجلــس دهــم اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
مســئله اقتصــاد، اولویــت فــوری و کنونــی کشــور اســت؛ امــا فرهنــگ در 

ــت. ــر اس ــز مهم ت ــاد نی ــدت از اقتص بلندم
ولنــگاری  نوعــی  فرهنــگ  موضــوع  در  افزودنــد:   ایشــان 
و بی اهتمامــی در دســتگاه های فرهنگــی بــه چشــم می خــورد؛ زیــرا در 

تولیــد کاالی فرهنگــی مفیــد و جلوگیــری از تولیــد کاالی فرهنگــی مضر، 
ــام می شــود. ــی انج کوتاهی های

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: در برخــی مواقــع تاکیدهایــی کــه 
بــر پرهیــز از اســتفاده کاالهــای مضــر غیرفرهنگــی همچــون برخــی مواد 
ــی مضــر  ــای فرهنگ ــاره کااله ــی می شــود، بیشــتر از هشــدار درب غذای
اســت؛ در حالــی کــه تاثیــرات ســوء ایــن کاالهــا بــر مــردم خطرناک تــر 

ــت. ــترده تر اس و گس
ــا ورود  ــد ی ــل تولی ــع در مقاب ــی مواق ــد: برخ ــان کردن ــان خاطرنش ایش
ــرا  ــود؛ زی ــی  نمی ش ــری و اقدام ــر، موضع گی ــی مض ــای فرهنگ کااله
ایــن تــرس وجــود دارد کــه متهــم بــه جلوگیــری از جریــان آزاد اطاعــات 

شــوند.
ــختگیرانه  ــات س ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــامی  ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــی از  ــا در حال ــد: م ــات گفتن ــرل اطاع ــرای کنت ــکا ب ــا و آمری در اروپ
اتهام هــای بــی اســاس آن هــا در خصــوص جلوگیــری از جریــان 
ــک دهــم ســخت  ــا ی ــه کنترل هــای م ــم ک ــات هــراس داری آزاد اطاع

گیری هــای آن هــا نیســت.
نماینــدگان  اســامی  بــه  انقــاب  معظــم  رهبــر  بعــدی  توصیــه 
مانــدن  انقابــی  بــودن،  »انقابــی  اســامی،  شــورای   مجلــس 

و انقابی عمل کردن« بود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، مجلــس شــورای اســامی  را نهــادی 
انقابــی و برآمــده از انقــاب خواندنــد و خطــاب بــه نماینــدگان 
 تاکیــد کردنــد: در قانونگــذاری و در عمــل بــه وظایــف نمایندگــی

و در نطق ها و موضع گیری های خود، انقابی عمل کنید.
ــال مســایل کان را  ــس در قب ــی  مجل ــای عموم ایشــان، موضع گیری ه
مهــم برشــمردند و بــا تجلیــل از کارنامــه خــوب مجلــس نهــم در ایــن 
ــای  ــا جریان ه ــه ب ــه و مقابل ــد در مواجه ــس بای ــد: مجل ــه افزودن زمین
ــفاف  ــع و ش ــع قاط ــامی، موض ــاب اس ــه انق ــی علی ــارض سیاس مع

داشــته باشــد.
ــه  ــا خصمان ــار کام ــه رفت ــاره ب ــا اش ــامی  ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
دولــت و کنگــره آمریــکا بــا جمهــوری اســامی  ایــران گفتنــد: در مقابــل 

ــم،  ــا پاســخ محک ــد و ب ــدان آم ــه می ــد ب گســتاخی های دشــمنان بای
ــر اســاس  ــرا دشــمن در عرصــه سیاســی ب ــا را بســت؛ زی ــان آن ه ده
عکس العمل هــا محاســبه می کنــد و اگــر احســاس کنــد طــرف مقابــل 
ــی  ــد و زیاده خواه ــاه نمی آی ــت، کوت ــینی اس ــل عقب نش ــل و اه منفع

می کنــد.
ــرات  ــه مذاک ــه قضی ــه ب ــن زمین ــه ای در همی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــت،  ــم از دول ــا اع ــد: آمریکایی ه ــان کردن ــاره و خاطرنش ــته ای اش هس
ــی  ــدام زیاده خواه ــده، م ــوری آین ــت جمه ــای ریاس ــره و کاندیداه کنگ
و تهدیــد می کننــد و مواضــع و تهدیدهــای آن هــا در مقطــع فعلــی 
همچــون دوره قبــل از توافــق اســت و نبایــد در مقابــل ایــن گســتاخی ها 

ــد. ســاکت مان
نقشــه  تشــریح  بــه  ادامــه  در  اســامی   انقــاب  معظــم  رهبــر 
داخلــی دشــمن در فعــال کــردن گســل های داخلــی پرداختنــد و 
ــی  ــی، عقیدت ــل های قوم ــا گس ــت ت ــاش اس ــمن در ت ــد: دش  افزودن
و جناحــی را فعــال و تبدیــل بــه زلزلــه کنــد؛ بنابرایــن نماینــدگان مجلس 

بایــد تــاش کننــد تــا ایــن طراحــی دشــمن بــه نتیجه نرســد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: نماینــده مجلــس می توانــد طبــق 
بینــش و نــگاه سیاســی خــود رای بدهــد و در موافقــت یــا مخالفــت بــا 
موضوعــی، اظهارنظــر یــا انتقــاد کنــد؛ امــا بــه هیچ وجــه نبایــد همچــون 
برخــی مقاطــع در دوره هــای قبلــی مجلــس، کار بــه اختــاف، کشــمکش 

زبانــی، یقه گیــری و تشــنج کشــیده شــود.
ــرریز  ــب س ــس را موج ــنج در مجل ــاد تش ــاب، ایج ــم انق ــر معظ رهب
ــه  ــی در جامع ــی منف ــار روان ــش و آث ــروز تن ــه و ب ــه جامع شــدن آن ب
باشــد  آرامــش حکم فرمــا  بایــد   دانســتند و گفتنــد: در مجلــس 

و این آرامش، قطعا به جامعه نیز منتقل خواهد شد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســپس بــه تشــریح طراحــی دشــمن در 
ســطح منطقــه پرداختنــد و خاطرنشــان کردنــد: دشــمن بــرای منطقــه 
ــاش  ــخصی دارد و ت ــه های مش ــیا نقش ــرب آس ــاس غ ــم و حس مه
تحقــق  مانــع  اســامی  را کــه  جمهــوری  سیاســت های  می کنــد 

ــد. ــی کن ــت، خنث ــه های اوس نقش
ایشــان در اشــاره بــه برخــی ویژگی هــای منطقــه غــرب آســیا افزودنــد: 
ــا« و  ــی و آبراه ه ــم نفت ــع عظی ــلمانان«، »مناب ــام و مس ــور اس »حض
»رژیــم صهیونیســتی« ایــن منطقــه را بــرای دشــمن بســیار مهــم کــرده 
ــزی اســت  ــان چی ــز هم ــه نی ــن منطق ــرای ای ــا ب اســت و نقشــه آن ه
کــه چنــد ســال قبــل از آن بــه عنــوان تشــکیل »خاورمیانــه جدیــد« و 

»خاورمیانــه بــزرگ« یــاد کردنــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی  بــا اشــاره بــه محقــق نشــدن نقشــه های 
ــه  ــان و فلســطین، ب ــه در عــراق، ســوریه، لبن آمریــکا در منطقــه از جمل
دلیــل ایســتادگی جمهــوری اســامی تاکیــد کردنــد: بایــد در مقابــل ایــن 

سیاســت های ســلطه جویانه ایســتاد و چهــره اســتکبار را افشــا کــرد.
ــورد  ــای م ــع و رفتاره ــز از مواض ــوص پرهی ــدار درخص ــا هش ــان ب ایش
پســند دشــمن تاکیــد کردنــد: حقایــق و واقعیت هــای اســتکبار و نظــام 
ــید  ــب باش ــد و مراق ــان کنی ــود بی ــای خ ــع و نطق ه ــلطه را در مواض س
ــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی کمــک نکنــد.. حــرف و عمــل شــما ب

تبیین الزامات قانونگذاری خوب در سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با نمایندگان مجلس

 مشکالت اقتصادی، به ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند

ــانه را در  ــاز و آزاداندیش ــای ب ــاد فض ــات ایج ــر اطاع وزی
ــه  ــد ب ــت: نبای ــت و گف ــروری دانس ــردی ض ــایل راهب مس

تحلیلگــران برچســب سیاســی و عوام گرایــی زد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام و المســلمین 
ســید محمــود علــوی روز یکشــنبه در همایــش ملــی 
ــل اطاعــات کــه در مرکــز همایش هــای  روش هــای تحلی
صــدا و ســیما برگــزار شــد، افــزود: در عرصــه کار اطاعاتــی 
تجمیــع اطاعــات بــدون تحلیــل، جنگلــی را درســت 
می کنــد کــه برون رفــت از آن ترســیم نشــده و ســرگردانی 

ــد.  ــاد می کن ــدیدی را ایج ش
وی ادامــه داد: بســیاری از تحلیل هــا بــدون چارچــوب 
اســت و ابزارهــای ارتباطــی هــم انتقــال ایــن تحلیل هــای 
بــدون چارچــوب را تســهیل کــرده اســت؛ بنابرایــن هــر چــه 
بتوانیــم از ایــن ابزارهــا بهــره مثبتــی ببریــم، نتایــج بهتــری 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــات ب ــر اطاع ــت. وزی ــم داش خواهی
ــند،  ــت باش ــت درس ــا مدیری ــی  و ب ــد علم ــا بای تحلیل ه

ــود،  ــری ش ــگیری و جلوگی ــا پیش ــه از تحلیل ه ــه اینک ن
تصریــح کــرد: تحلیل هــای اطاعاتــی بایــد آسیب شناســانه 
ــژوه  ــن آینده پ ــی  و همچنی ــه توهم ــر و ن ــا، واقع نگ راهگش
باشــد. علــوی ادامــه داد: تحلیل هــا بایــد عقل محــور 
باشــد؛ اگــر تحلیل هــا از احساســات نشــأت گرفتــه باشــد 
یــا آمیختــه بــا حــب و بغــض، خصلت محــور یــا ســلیقه ای 
باشــد، آنــگاه امنیــت ملــی را بــا مخاطــره مواجــه خواهــد 
ــی  ــای اطاعات ــر توهم ه ــی ب ــی مبتن ــت مل ــرد و امنی ک

غیرحقیقــی خواهــد شــد. 
تصمیم ســازی  در  انحــراف  اطاعــات   وزیــر 
 و تصمیم گیری هــای غیرســازنده را کــه اتــاف منابــع 
و فرصت هــا را در پــی دارد از نتایــج تحلیل هــای غیرواقعــی 
ــای  ــات فض ــی اطاع ــورای هماهنگ ــس ش ــت. ریی دانس
ــا  ــردی را از ضرورت ه ــایل راهب ــانه در مس ــاز و آزاداندیش ب
ــه  ــب زدن ب ــل از برچس ــد در تحلی ــت: بای ــت و گف دانس
تحلیلگــران و عوام زدگــی پرهیــز کــرد؛ اگــر در ایــن عرصــه 
بــه افــراد برچســت چــپ و راســت زده شــود، تحلیلگــر بــه 
ســمت و فضایــی مــی رود کــه از ایــن برچســب ها مصــون 
بمانــد؛ افــراد بایــد بــدون واهمــه تحلیــل اطاعاتــی داشــته 

باشــند. 
ــا از  ــت ت ــی خواس ــران اطاعات ــات از تحلیلگ ــر اطاع وزی
مطلق گرایــی پرهیــز کننــد و تصریــح کــرد: در تحلیــل 
اطاعاتــی بایــد نســبیت گرایــی کــه از جملــه لــوازم طبیعــی 
ــی  ــن زمان ــود. همچنی ــت ش ــت، رعای ــانی اس ــوم انس عل
ــک چارچــوب  ــه از ی ــرد ک ــاد ک ــا اعتم ــه داده ه ــوان ب می ت
علمــی  تبعیــت کنــد کــه اگــر این گونــه نشــود، قطعــا نتیجه 

ــا ــد داد.ایرن ــرار نخواه ــران ق ــار تصمیم گی الزم را در اختی

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی گفــت: ایــران امنیــت 
رشــک برانگیزی دارد کــه در ایــن زمینــه اهمیــت نقــش 

بــرادران اطاعاتــی مهــم اســت.
علــی  امیردریابــان  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
در  امنیــت ملــی  عالــی  دبیــر شــورای  شــمخانی، 
ــز  ــه در مرک ــات ک ــل اطاع ــای تحلی ــش روش ه همای
ســیما  و  صــدا  ســازمان  بین الملــی  همایش هــای 
برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اینکــه قــدرت موشــکی 
ــده  ــدرت بازدارن ــی از عناصــر ق ــوری اســامی رکن جمه
ــوان داشــت: قــدرت ایدئولوژیــک جمهــوری  اســت، عن
اســامی  عامــل ایجــاد مقاومــت و ســدی در برابــر 
اســراییل اســت.وی ادمــه داد: قــدرت ایدئولوژیــک 
ــرده  ــم را ایجــاد ک ــی از ظل ــوری اســامی  راه رهای جمه
ــه  ــا اشــاره ب اســت.دبیر شــورای عالــی امنیــت ملــی ب
اینکــه نفــوذ از مهلک تریــن شــکل خصومــت دشــمنان 
بنیادیــن  مؤلفه هــای  و  اســامی  اســت   انقــاب 
را هــدف قــرار داده، گفــت: ایــن ســوال مطــرح اســت 
کــه آیــا قــدرت اطاعاتــی می توانــد بــه ســطحی 
 از قــدرت بازدارنــده جمهــوری اســامی  ارتقــا یابــد 

و محوری برای پاسخگویی مقاومت ایجاد کند؟
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
صحنــه مقابلــه بــا تکفیری هــا ادامــه پیروزی هــای 
دفــاع مقــدس اســت، گفــت: نــگاه جزیــره ای بــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبکه ای ب ــگاه ش ــی  و ن ــدرت نظام ق
خطایــی فاحــش اســت.دریابان شــمخانی تاکیــد کــرد: 
قدرتــی موثــر اســت کــه درونــی باشــد و قــدرت انقــاب 
اســامی  بــر مبنــای مؤلفه هــای درونــی ایجــاد شــده و 

اگــر ایــن انقــاب بی نــام امــام خمینــی در هیــچ جــای 
جهــان شــناخته شــده نیســت، راه درســت انقــاب 
ــد  ــن نخواه ــه ای ممک ــیر خامن ــت در مس ــدون حرک ب

ــود. ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
تافــی گســترده  قابلیــت  بایــد  اطاعاتــی  قــدرت 
ســایبری و ایجــاد یــک قــدرت بازدارنــده در برابــر 
ــته  ــخت را داش ــه نیمه س ــمنان در عرص ــدات دش تهدی
ــه  ــت مقابل ــد قابلی ــی بای ــدرت اطاعات باشــد، گفــت: ق
ــری و ایران هراســی و اشــکال  ــا تروریســت های تکفی ب

ــد. ــته باش ــوذ را داش ــف نف مختل
قــدرت  دکتریــن  خاطرنشــان کــرد:  پایــان  در  وی 
ــکی و  ــدرت موش ــون ق ــد همچ ــات بای ــل اطاع تحلی
ــه  ــاز ب ــن نی ــود و ای ــذاری ش ــی پایه گ ــاد مقاومت اقتص
ــزاری  ــام را دارد. خبرگ ــت نظ ــادی و اراده کلی ــزم جه  ع

دانشجو

وزیر اطالعات تاکید کرد: 

ضرورت پرهیز ازبرچسب زدن سیاسی به تحلیلگران 
شمخانی:

راه درست  انقالب بدون حرکت در مسیر خامنه ای ممکن نیست

ــزد  ــه ی ــال آب ب ــر در انتق ــه تاخی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی اس
بحران هــای جبران ناپذیــری ایجــاد می کنــد، گفــت: برخــی افــراد 

ــد.  ــزد دارن ــه ی ــال آب ب ــع در انتق ــاد مان ــعی در ایج س
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از یــزد، ســیدمحمد میرمحمــدی صبــح 
ــه  ــه هفت ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــورای اداری اس ــت ش ــروز در نشس دی
ــی  ــر مخالفت ــد اگ ــردم بدانن ــه م ــت: هم ــار داش ــت اظه ــط زیس محی
ــلیقه  ــرد، س ــورت می گی ــت ص ــط زیس ــا محی ــط ب ــای مرتب در زمینه ه
ــط  ــک محی ــی در ی ــرای زندگ ــول الزم ب ــه اص ــت؛ بلک ــخصی نیس ش

ــت. اس
در  اطاع رســانی  بــه  اســتان کــه  رســانه های  از  تقدیــر  بــا  وی   
گفــت:   هســتند،  مشــغول  یــزد  اســتان  در  مختلــف  زمینه هــای 
رســانه ها نقــش مهمــی  را  در اطاع رســانی و رفــع مشــکات بــه 
ــه  ــانی ب ــئوالن و اطاع رس ــه مس ــردم ب ــکات از م ــال مش ــیله انتق وس

ــد. ــده دارن ــر عه ــردم ب م
 وی افــزود: در جریــان انتقــال آب شــرب بــه اســتان یــزد کــه یکــی از 

ضروری تریــن مســایل حیاتــی بــرای ایــن اســتان بــه حســاب می آیــد 
ــه رو  ــا بحران هــای مختلفــی روب و اگــر دیــر انجــام شــود مــردم یــزد ب
ــاق  ــن اتف ــد ای ــاش می کردن ــده ای ت ــه ع ــم ک ــاهد بودی ــوند، ش می ش

نیفتــد.

 اســتاندار یــزد ادامــه داد: اگــر از خــارج اســتان ایــن اقدامــات انجــام 
شــود می تــوان توجیهــی بــرای آن داشــت؛ ولــی اینکــه از داخــل اســتان 
یــزد افــرادی ســعی بــر جلوگیــری از انتقــال آب بــه یــزد دارنــد، اصــا 

قابــل توجیــه نیســت.
ــا  ــن اســت کــه م ــراد ای ــی بعضــی اف   میرمحمــدی گفــت: هــدف اصل
را از خدمتگــزاری بــه مــردم کــه وظیفــه اصلــی اســت دور کننــد؛ فقــط 
ــا هوشــمندی و هوشــیاری مدیــران اســت کــه می تــوان جلــوی ایــن  ب

اقدامــات ایســتادگی کــرد.
ــرای انعــکاس  ــد ب ــن مــوارد روابط عمومی هــا هــم بای  وی گفــت: در ای
 حقایــق و واقعیت هــا بــه مــردم جدیــت بیشــتری داشــته باشــند 

و شــبهه ها و موارد نادرست را از مردم دور کنند.
 میرمحمــدی بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنی بر تحقــق اقتصاد 
 مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت: اســتقال اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی 
و سیاســی را کــه جــزو شــعارهای اصلــی مــا در آغــاز انقــاب بــود، بایــد 

در عمــل بتوانیــم تامیــن کنیــم.

استاندار یزد: 
تاخیر در انتقال آب به یزد، بحران های جبران ناپذیری ایجاد می کند 

حتما بخوانید!
ضرورت پرهیز ازبرچسب زدن سیاسی... دوشنبه 17 خردادماه 21395
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دکتر سبحانی، مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:
بومی سازی در بخش های مختلف 

فوالد مبارکه ضروری است 
نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تامیــن   کیمیای وطن

ــتر  ــود بیش ــب س ــوالت و کس ــد محص ــرفت در تولی پیش
 بــرای ســهامداران فــوالد مبارکــه بــا ســرمایه گذاری 
ــورد.  ــم می خ ــه رق ــوالد مبارک ــای ف ــعه فعالیت ه و توس
دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه در جمــع اعضــای کمیتــه مدیریــت شــرکت، توجه 
ــه  ــوالد مبارک ــف ف ــای مختل ــه بومی ســازی در بخش ه  ب
را ضــروری خوانــد و گفــت: در بومی ســازی بایــد بــه 
کیفیــت قطعــات و تجهیــزات ســاخت داخــل توجــه 
ــای  ــا نمونه ه ــا در مقایســه ب ــر آن ه ــا عم ــی شــود ت کاف
خارجــی وضعیــت مطلوبــی پیــدا کنــد و خســارتی متوجه 

تولید در شرکت نشود.
ــد  ــد محصــوالت جدی ــذاری در تولی ســبحانی ســرمایه گ
 و بهره بــرداری از طرح هــای زیرســقف را الزم دانســت 
 و افــزود: در راســتای توســعه و رســیدن به حداکثــر کارایی
جدیــد  محصــوالت  تولیــد  در  گــذاری   ســرمایه 
و بهره بــرداری از طرح هــای در دســت اجــرا در زیرســقف 
ــدازی خــط تولیــد  ــا راه ان ــرای مثــال ب ضــروری اســت؛ ب
ریــل در ذوب آهــن، نیــاز بــه مــواد اولیــه از اولویت هــای 
راســتا  ایــن  در  ایــن  بنابــر  می باشــد؛  آهــن  ذوب 
ــاد  ــذاری در ایج ــرمایه گ ــا س ــد ب ــه می توان ــوالد مبارک ف

ــد.  ــرف کن ــاز را برط ــن نی ــد، ای ــای جدی واحده
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه افــزود: بایــد بــا ارایــه 
ــای  ــکالت بخش ه ــدت، مش ــاه و بلندم ــای کوت راهکاره
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  کــرد.  حــل  را  مختلــف 
ــعه  ــرورت توس ــف و ض ــی مختل ــد در نواح ــد تولی جدی
زیرســاخت های الزم از جملــه حمــل و نقــل از موضوعاتــی 
بــود کــه مــورد اشــاره مدیــر عامــل شــرکت قــرار گرفتــه 
و دســتوراتی در ایــن زمینــه بــه مدیــران مربوطــه اعــالم 

ــد. گردی
 ســبحانی بــا اشــاره بــه اینکــه نتیجــه عملکــرد شــرکت 
اقتصــادی  معاونــت  گزارش هــای  در  مبارکــه   فــوالد 
و مالــی شــرکت متجلــی اســت، گفــت: ایــن گزارش هــا 
ــد از دقــت و شــفافیت الزم برخــوردار باشــد. رییــس  بای
ــوالد  ــت ف ــت صنع ــوالد وضعی ــدگان ف ــن تولیدکنن انجم
ــای  ــه بازاره ــی ک ــت: در زمان ــرد و گف ــر ک ــی ذک را بحران
ــوالد  ــد، ف ــه می کنن ــران را تجرب ــی بح ــی و داخل خارج
ــت  ــود، در جه ــای خ ــت هزینه ه ــا مدیری ــد ب ــه بای مبارک
ــا  ــد. مــا در فــوالد مبارکــه ب تحقــق ســودآوری اقــدام کن
برنامه ریــزی درســت و دقیــق بــرای تامیــن مــواد اولیــه 
ــد  ــرای تولی ــتیم ب ــود توانس ــتی خ ــن دس ــع پایی صنای
ــدام  ــز اق ــتریان نی ــن مش ــاز ای ــورد نی ــای م محصول ه
کنیــم و خوشــبختانه بــا اقداماتــی کــه در مجتمــع فــوالد 
ســبا انجــام شــده بــا تولیــد ورق هــای بــا ضخامــت پایین 
ــه نیــاز ایــن بخــش از مصرف کننــدگان نیــز  می توانیــم ب
ــروی  ــره وری نی ــش به ــم. وی افزای ــت دهی ــخ مثب پاس
انســانی و لــزوم آمــوزش نیروهــای خطــوط تولیــد 
را حایــز اهمیــت خوانــد و گفــت: آمــوزش نیروهــای 
عملیاتــی خطــوط تولیــد بایــد هماننــد ابتــدای راه انــدازی 
فــوالد مبارکــه در دســتور کار واحــد آمــوزش قــرار گیــرد. 
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه افــزود: بایــد از فرهنــگ 
اول کمربندهــا  از  و  جلوگیــری کنیــم  کار  در   تنبلــی 
ــا در  ــرداری از پروژه ه ــد در بهره ب ــم. بای ــم ببندی را محک
ــه  ــرای جــذب نیــروی انســانی ب موضــوع برنامه ریــزی ب
دقــت عمــل کنیــم تــا افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی 
ــذاری  ــرای واگ ــتی ب ــا سیاس ــیم. م ــاهد باش ــز ش را نی
خطــوط اصلــی تولیــد بــه پیمانــکار در واحدهــای جدیــد 

ــم. ــعه نداری ــای توس ــا طرح ه ی

نماینده مردم کاشان: 
مدیران باید توسعه طلب باشند

  نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و 
سرویس کاشان

ابرایم قربانی 
شــورای  مجلــس  در  بیــدگل  و  آران 
اســالمی گفــت: مدیــران بایــد دیــدگاه توســعه طلبانه و نــگاه 

بلند داشته باشند. 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن دکتــر ســید جــواد ســاداتی نژاد  ب
در نشســت بــا اعضــای هیئــت علمی، مدیــران و کارشناســان 
اقتصــادی کاشــان در دانشــگاه کاشــان اظهــار داشــت: 

ــه ای دارد.  ــراد حرف ــارت و اف ــه جس ــاز ب ــت نی مدیری
ــه  ــوارد الزم ــر م ــور را از دیگ ــرار در ام ــم و اص وی اراده محک
مدیریــت دردانشــگاه دانســت و افــزود: پیگیــری و اراده 
قــوی و مســتحکم موجــب موفقیــت در امــور می شــود. وی 
ــای  ــان در زمینه ه ــگاه کاش ــوه دانش ــای بالق ــه ظرفیت ه ب
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
ــازی  ــه فرهنگس ــن ب ــگاه همچنی ــت در دانش ــرای موفقی ب
و اســتفاده از افــراد حرفــه ای و بــه کارگیــری مشــاوران 

ــت.  ــاز اس ــه ای نی ــوده و حرف کارآزم
نماینــده مــردم کاشــان اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان 
ــد ســعی  ــار داشــت: بای را ســرمایه دانشــگاه دانســت و اظه
ــد  ــا اســتفاده از روش هــا و تکنولوژی هــای جدی ــا ب ــم ت کنی
و مشــارکت بــا بخش هــای خصوصــی دانــش و ایــده را بــه 

ثــروت تبدیــل کنیــم. 
دکتــر ســاداتی نژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه و پیشــرفت 
بایــد از دل دانشــگاه برخیــزد، افــزود: رســالت اصلــی 

ــت.  ــردم اس ــرای م ــی ب ــاه اجتماع ــن رف ــگاه، تامی دانش
ــی  ــی و تخصص ــوزه فن ــترین ح ــه بیش ــان اینک ــا بی  وی ب
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش ــگاه اس ــی در دانش و کارشناس
ــرای نخبــگان  ــه کارآفرینــی ب تامیــن رفــاه اجتماعــی نیــاز ب
ــن  ــه ثروت آفری ــه جامع ــه ب ــل جامع ــگان و تبدی و فرهیخت

اســت. 
نماینــده مــردم شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل 
ــگاه ها  ــی دانش ــش اصل ــالمی، چال ــورای اس ــس ش  در مجل
ــن  ــرای تامی ــرد: ب ــح ک ــت و تصری ــار دانس ــود اعتب را کمب
ــا  ــران ی ــق خی ــا از طری ــت ی ــرف دول ــد از ط ــا بای ــار ی اعتب
ــدام  ــی اق ــادی و تولیدمال ــای اقتص ــرمایه گذاری و راه ه س

ــرد. ک
 نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای 
اســالمی اظهــار امیــدواری کــرد تــا بــا کمــک اعضــای هیئــت 
ــاه  ــم رف ــردم بتوانی ــان و م ــان و کارشناس ــی، متخصص علم

اجتماعــی مــردم منطقــه را شــاهد باشــیم.

اخبار کوتاه

 روزگاری بــازار اجنــاس لوکــس در خاورمیانــه 
سرویس  اقتصاد

  دامون رشیدزاده

بــه کشــورهای عربــی حاشــیه  محــدود 
خلیــج فــارس می شــد و تنهــا مشــتریان پروپاقــرص تجمــالت 
از دل شیخ نشــین ها بیــرون می آمدنــد؛ امــا امــروز بایــد 
ایــران را نیــز بــه ایــن لیســت اضافــه کــرد؛ کشــوری کــه در حــال 
تبدیــل شــدن بــه بــازار بــزرگ کاالهــای لوکــس یــا بــه اصطــالح 
برنــد خاورمیانــه اســت و آرام آرام گــوی رقابــت را از رقبــای 
عرب نشــین می ربایــد. هــر چنــد ورود کاالهــای باکیفیــت 
می توانــد بــازار رقابــت را داغ کنــد و تولیدکننــدگان داخلــی را بــه 
افزایــش کیفیــت مجبــور کنــد امــا نبــود نمایندگی هــای مجــاز 
و قاعدتــا نبــود خدمــات پــس از فــروش باعــث شــده 
ســودجویان اجنــاس تقلبــی قاچــاق را برای ســودجویی بیشــتر 

روانه بازار کنند.
 عــدم اطــالع بســیاری از مصــرف کننــدگان نیــز این امــکان را به 
 ســودجویان می دهــد تــا کاالهــای بی کیفیــت و تقلبــی چینــی 
را بــا قیمت هــای سرســام آور بــه فــروش رســانند. خــوان 
ــک  ــر روز ی ــده ه ــبب ش ــس س ــای لوک ــازار کااله ــترده ب گس
ــروف  ــای مع ــوان برنده ــت عن ــگاهی تح ــهر فروش ــه ش گوش
غربــی دســت بــه فعالیــت بزنــد. در همیــن اصفهــان در 
ــام  ــواع و اقس ــد ان ــاری می توانی ــز تج ــاه در مراک ــتی کوت گش
برندفروشــی ها را ببینیــد. برندهایــی کــه هیــچ تضمینــی 
ــاه  ــت وجویی کوت ــد و جس ــده ندارن ــه ش ــول ارای ــرای محص ب
در اینترنــت و رفتــن بــه آدرس نمایندگــی ایــن برندهــا نشــان 
ــران و در بســیار  ــی فروشــی در ای ــچ نمایندگ ــه هی ــد ک می ده
مواقــع حتــی خاورمیانــه ندارنــد. بــا ایــن حســاب اینکــه چگونه 
ایــن محصــوالت توانســته اند ســهم بزرگــی از بــازار ایــران را بــه 

ــتری دارد. ــل بیش ــای تام ــد، ج ــاص دهن ــود اختص خ

  احترام و پشتیبانی
بــازار بــزرگ تجــارت جهانــی باعــث شــده برندهــا بــرای کســب 
ســهم بیشــتر در بــازار دســت بــه اقدامــات زیــادی بزننــد؛ یکــی 
ــتری  ــه مش ــاد ب ــرام زی ــات احت ــن اقدام ــوم ترین ای  از مرس
و پشــتیبانی گســترده از محصــول اســت؛ امــا برندهــای 
ــی  ــد، وقت ــز دارن ــمی نی ــی رس ــه نمایندگ ــران ک ــر در ای حاض

ــد ــی را می بینن ــای جعل ــی و برنده ــدگان داخل ــار تولیدکنن  رفت
ترجیــح می دهنــد همرنــگ جماعــت شــوند و خدمــات پــس 
ــه دســت فراموشــی بســپارند  ــروش و مشــتریمداری را ب از ف
ــدود  ــال ح ــوان مث ــد؛ به عن ــر کنن ــتر فک ــود بیش ــه س ــا ب و تنه
ــه  ــوط ب 3 درصــد قیمــت تمام شــده کاالهــای ســرمایه ای مرب
ــران  ــا عمــال در ای ــه خدمــات پــس از فــروش اســت؛ ام هزین

ــذ  ــتری اخ ــغ از مش ــود و کل مبل ــت نمی ش ــون رعای ــن قان ای
ــه شــود. ــه او ارای ــی ب ــه خدمات ــدون اینک می شــود، ب

  رفتار برندهای معتبر
ــی  ــار بعض ــر رفت ــرا ذک ــن ماج ــر ای ــدن بهت ــن ش ــرای روش ب
شــرکت های مطــرح خالــی از لطــف نیســت. طــال و جواهــرات 
ــه  ــس ب ــی لوک ــان کاالی ــام جه ــه در تم ــران، بلک ــا در ای نه تنه
ــگام  ــد هن ــار دارن ــتریان انتظ ــن مش ــد؛ بنابرای ــاب می آی حس
خریــد از خدمــات ویــژه ای بهــره ببرنــد. در ایــران خدمــات پس 
از فروشــی بــرای طــال و جواهــرات وجــود نــدارد. اگــر فــرد یــک 
تکــه طــال بخــرد و بعــد در همــان روز تصمیــم بــه تعویــض یــا 
مرجوع کــردن آن بگیــرد، فروشــنده قیمــت کارمــزد طــال را از آن 

ــد. ــه او پرداخــت می کن ــی را ب کســر و مابق
 بولــگاری )Bulgari( یکــی از لوکس تریــن برندهــای جواهرات 
در جهــان اســت کــه عــالوه بــرآن در تولیــد عطــر، کیــف  دســتی 
ــتر  ــد در بیش ــن برن ــت. ای ــال اس ــز فع ــاعت و ... نی ــه، س زنان
ــد  ــه مانن ــه کشــورهای خاورمیان کشــورهای توســعه یافته و البت
لبنــان، امــارات و کویــت شــعبه های خــود را افتتــاح کرده اســت. 
چنانچــه مشــتری پــس از خریــد هــر یــک از محصــوالت برنــد 
بولــگاری ناراضــی بــود، می توانــد تــا 3۰ روز پــس از خریــد بــا 
 در دســت داشــتن رســید بــه فروشــگاه مراجعــه کنــد و آن کاال 
را پــس دهــد یــا عــوض کنــد. ایــن برنــد حتــی اجنــاس دســت 
ــا 3۰ درصــد قیمــت  ــد و آن را ب ــداری می کن دوم خــود را خری

اولیــه در وب ســایت خــود بــه فــروش می گــذارد.
ــیار  ــس بس ــای لوک ــروش کااله ــای ف ــا در دنی ــن نمونه ه از ای
اســت؛ نمونه هایــی ماننــد آدیــداس، نایکــی، اپــل و صدهــا برند 
دیگــر خدمــات پــس از فــروش گســترده ای دارنــد کــه باعــث 

ــد. ــان باش ــا در جه ــدر محبوب ترین ه ــان در ص ــده نامش ش

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از محصوالت لوکس

کاله گشادی به نام ِبَرند

ــه  ــازی ها ادام ــه سدس ــالم اینک ــا اع ــرو ب ــر نی ــاور وزی مش
ــه  ــد ک ــاخته ش ــور س ــد در کش ــد جدی ــت: ۵۰ س دارد، گف
ــد  ــت. محم ــده اس ــی ش ــل و نهای ــون تکمی ــورد تاکن ۴3 م
سیاســت های  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  حاج رســولی ها 
برنامــه پنجــم توســعه و محورهایــی کــه بایــد توســط بخــش 

منطقــه ای  آب  شــرکت های  و  آب 
رصــد و پیگیــری شــود، اشــاره کــرد 
منابــع  مدیریــت  داشــت:  اظهــار  و 
آب بــر اســاس حوضه هــای آبریــز و 
مدیریت هــای  ســاختار  پیاده ســازی 
محــور  اولیــن  آبریــز،  حوضه هــای 
ــار در  ــرای اولین ب ــه ب ــت ک فعالیت هاس
تاریــخ مدیریــت منابــع آب در ســال 
ــار  ــا اعتب ــت حوضه ه ــرای مدیری ۹۵ ب

ــه  ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی ــه اســت. مشــاور وزی تخصیــص یافت
فعالیت هــای ســازه ای بخــش آب گفــت: برخــالف فضــای 
عمومــی جامعــه، فعالیت هــای ســازه ای مــا نه تنهــا متوقــف 
نشــده، بلکــه افزایــش نیــز یافتــه اســت و طــی ایــن مــدت 

ــم  ــاح کرده ای ــد را افتت ــه ۴3 س ــده ک ــداث ش ــد اح  ۵۰ س
و ۷ ســد نیــز تــا پایــان ســال جــاری افتتــاح خواهــد شــد. 
ــر اجــرای طرح هــای آبرســانی  ــا تاکیــد ب حــاج رســولی ها ب
داشــت:  بیــان  زیرزمینــی  آب  از ســفره های  و صیانــت 
 اعــالم ســال ۹۵ بــه عنــوان ســال اقتصــادی مقاومتــی 
بــه  احیــا  طــرح  پروژه هــای  اعــالم  و 
مقاومتــی  اقتصــاد  پروژه هــای  عنــوان 
ــر همســویی   باعــث اثرگــذاری ایــن فضــا ب
و اختصــاص اعتبــارات بیشــتر بــه ایــن 

ــد.  ــرح ش ط
مدیــران  معاونــان،  بــه  خطــاب   وی 
و مجریــان طــرح احیــا و تعادل بخشــی 
اظهــار داشــت: بایــد بــا ایــن طــرح زندگــی 
ــف  ــک تکلی ــوان ی ــه عن ــه آن ب ــد و ب کنی
اداری نــگاه نکنیــد. مشــاور وزیرنیــرو بــا ابــراز خوشــحالی از 
ــاز شــدن گره هــای مربــوط بــه پــروژه نصــب کنتــور طــرح  ب
احیــای ذخایــر زیرزمینــی، بــر لــزوم اجــرای قانــون تعییــن 

ــا ــرد. ایمن ــژه ای ک ــد وی ــاز تاکی ــای غیرمج ــف چاه ه تکلی

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد:
افتتاح هفت سد تا پایان امسال

ــوت  ــه ق ــه همیش ــان ک ــان، ن ــاه رمض ــتانه م در آس
غالــب مــردم بــه شــمار مــی رود از اهمیــت بیشــتری 
ــاد  ــر جه ــاون وزی ــاره مع ــود. در این ب ــوردار می ش برخ
ــن  ــت تامی ــی باب ــچ نگران ــرد: هی ــالم ک کشــاورزی اع
گنــدم و نــان بــرای مــاه رمضــان وجــود نــدارد 

در  تغییــر  اعمــال  هرگونــه  و 
ــر  ــا تغیی ــا ی ســهمیه آرد نانوایی ه
ســاعت کار آن هــا بــا تصمیــم 
اســت.  اســتانی  کارگروه هــای 
عامــل  مدیــر  قنبــری،  علــی 
ــار  ــی اظه ــی داخل شــرکت بازرگان
کــرد: ماهانــه بــه حــدود ۷۵۰ 
ــد و  ــرای تولی ــدم ب ــن گن ــزار ت ه
تامیــن انــواع نــان نیــاز داریــم کــه 

ــر کشــور  ــه تولیــد و ذخای ــا توجــه ب هیــچ مشــکلی ب
وجــود نــدارد. اگــر در مــاه مبــارک رمضــان میــزان نیــاز 
ــد، ســهمیه  ــان افزایــش یاب ــد ن ــرای تولی خبازی هــا ب
نانوایی هــا نیــز براســاس تصمیمــات و مصوبــات 

ــد. وی افــزود:  کارگروه هــای اســتانی افزایــش می یاب
ــه آرد  ــان در زمین ــاه رمض ــی در م ــر قیمت ــچ تغیی  هی
و نــان انجــام نخواهــد شــد و نظــارت بــر نانوایی هــا در 

ایــن مــاه افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــه  ــا اشــاره ب مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ب
ــاری  ــال ج ــدم در س ــب گن ــد مناس تولی
ــت  ــل برداش ــدای فص ــرد: از ابت ــار ک اظه
گنــدم تــا امــروز حــدود 2 میلیــون و 
۷۰۰ هــزار تــن محصــول بــه ارزش 33۰۰ 
میلیــارد تومــان خریــداری شــده؛ از ایــن 
ــه  ــارد تومــان ب ــزان حــدود 2۵۰۰ میلی می
ــز  کشــاورزان پرداخــت شــد و مابقــی نی
ــه  ــه گفت ــود. ب ــت می ش ــه زودی پرداخ ب
وی، واردات گنــدم در ســال جــاری انجــام 
نخواهــد شــد و در صــورت اجــازه دولــت ایــن محصول 
اســتراتژیک قابلیــت صــادرات را خواهــد داشــت؛ چــرا 
کــه پیش بینــی و برآوردهــا مبنــی بــر خریــد تضمینــی 

حــدود 1۰ میلیــون تــن گنــدم اســت. ربیــع

بخــش دوم طــرح خــروج از رکــود دولــت یازدهــم، یکــی از محورهــای 
ــی  ــد کاالی داخل ــاری خری ــای اعتب ــع کارت ه ــود را توزی ــی خ اساس
ــر  ــی رود؛ مدی ــش م ــدی پی ــه کن ــرح ب ــن ط ــه ای ــه البت ــرار داده ک ق
کل دفتــر لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، ایــن کنــدی را ناشــی از 
ــوان  ــد ثبــت نشــدن کدهــای کاال عن  مشــکالت تکنیکــی پیــش رو مانن

کرده است.
 البتــه ایــن مقــام مســئول در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم 
ــن طــرح  ــه ای ــی ب ــد دیگــر ایران ــرار اســت حــدود 1۰۰ برن کــرده کــه ق

اضافــه شــوند. 
ــار 6 میلیــون  ــا اعتب ــی ب ــد کاالی ایران ــاری خری ــع کارت هــای اعتب توزی
ــا  ــرادی ب ــرای اف ــه ب ــت 2۴ ماه ــد و بازپرداخ ــود 12 درص ــان، س توم
ــاز  ــاه آغ ــای فروردین م ــه از انته ــان ک ــون توم ــوق 1.۵ میلی ســقف حق
ــقف  ــا س ــی ت ــاه و مل ــادرات، رف ــل ص ــک عام ــه بان ــق س ــد از طری ش
صــدور 3۵۰ هــزار کارت بــرای هــر بانــک در اختیــار متقاضیــان از ســه 
ــن  ــتمری بگیران تأمی ــوری و مس ــتگان کش ــان، بازنشس ــروه فرهنگی گ
اجتماعــی قــرار گرفــت؛ امــا نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ایــن طــرح 
در پیــچ و خم هــای اجــرا بــا عواملــی ماننــد نبــود سیاســتگذاری 
مناســب بــرای توزیــع کارت هــای اعتبــاری و مشــکالت تکنیکــی مبــادی 
ــرای آن  ــدی اج ــب کن ــه موج ــد ک ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس بانک

شــده اســت.

دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی رقابــت تنگاتنــگ بویینــگ 
ــت  ــاس دانس ــر از ایرب ــران ای ــد ای ــع خری ــی از موان ــاس را یک  و ایرب
و گفــت: ایرالین هــا بــه دنبــال فاینانــس خارجــی بــرای خریــد هواپیمــا 
ــه از  ــکالتی ک ــوص مش ــامانی درخص ــعدی س ــود اس ــتند. مقص هس
 ســوی ایربــاس بــرای فــروش هواپیمــا بــه ایــران عنــوان شــده اســت
ــت تنگاتنگــی  ــاس یــک رقاب گفــت: بیــن شــرکت های بویینــگ و ایرب
ــران  ــه ای ــا ب ــروش هواپیم ــه متاســفانه ف ــران وجــود دارد ک ــازار ای در ب
ــه شــرکت  ــه اینک ــا اشــاره ب ــرده اســت. وی ب ــا مشــکل مواجــه ک را ب
ایربــاس بــرای فــروش هواپیمــا بــه ایــران بایــد مجــوز اوفــک را داشــته 
باشــد، افــزود: ایــن مجــوز هــم از ســوی آمریــکا بایــد داده شــود و ایــن 
ــازار  کشــور هــم می خواهــد ابتــدا مشــکل بویینــگ را بــرای ورود بــه ب
ایــران حــل کنــد؛ بنابرایــن فعــال ایــران ایــر و ایــن شــرکت ها در حــال 
مذاکــره هســتند تــا مشــکالت رفــع شــود. دبیــر انجمــن شــرکت های 
ــرد  ــاره ک ــران اش ــرای ای ــا دالر ب ــه ب ــت معامل ــه ممنوعی ــی ب  هواپیمای
و اظهــار داشــت: شــرکت ایربــاس بــه دلیــل ایــن مشــکل نمی توانــد بــا 
ایــران معاملــه داشــته باشــد؛ بنابرایــن بایــد منتظــر مانــد تــا مشــکالت 
بانکــی پیــش روی معامــالت ایــران حــل شــود. ســامانی بــا اشــاره بــه 
رقابــت میــان دو شــرکت بــزرگ هواپیماســازی در دنیــا گفــت: هرکــدام 
ــران  ــازار ای ــه دســت آوردن ســهمی از ب ــال ب ــه دنب ــن شــرکت ها ب از ای

هســتند و تــالش دارنــد تــا محصــوالت خــود را بــه ایــران بفروشــند.

ــته  ــش داش ــه اتری ــته ب ــای گذش ــه در روزه ــفری ک ــا در س طیب نی
ــر دارایــی و رییــس بانــک ضمانــت صــادرات اتریــش  ــا وزی اســت ب
دیــدار و بــرای افزایــش روابــط اقتصــادی و بانکــی دو کشــور رایزنــی 
کــرده اســت. او در جریــان ایــن ســفر بــا جــرج شــلینگ، وزیــر دارایی 
ــای  ــور در بخش ه ــای دو کش ــه همکاری ه ــدار و در زمین ــش دی اتری
مربــوط بــه امــور بانکــی و مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم 

گفت وگــو کــرد. 
ــات  ــه در مالق ــات صــورت گرفت ــه توافق ــو ب ــن گفت وگ ــا در ای طیب نی
قبلــی هانــس جــورج شــلینگ بــا محمــد خزاعــی، رییس کل ســازمان 
ــرد  ــاره ک ــران اش ــی ای ــادی و فن ــای اقتص ــرمایه گذاری و کمک ه  س
اقتصــادی بیشــتر دو کشــور  و خواســتار توســعه همکاری هــای 
ــی  ــش از آمادگ ــی اتری ــر دارای ــدار وزی ــن دی ــن در ای ــد. همچنی ش
داد  خبــر  ایرانــی  بانک هــای  بــا  همــکاری  بــرای   کشــورش 
 و اعــالم کــرد تاکیــدات الزم بــه بانک هــا در ایــن زمینــه صــورت 

گرفته است.
ــایل  ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــز در ادام ــش نی ــی اتری ــر دارای  وزی
بعــد از برجــام بــه صــورت موفقیت آمیــز حــل و فصــل شــده اند 
ــرای همــه  ــه بعضــی مقــررات موجــود بیــن  المللــی کــه بانک هــا ب ب
ــل  ــر تعام ــاره و ب ــتند اش ــا هس ــت آن ه ــه رعای ــف ب ــورها موظ کش

ــرد. ــد ک ــور تاکی ــی دو کش ــن بانک ــر بی قوی ت

علت کندی اجرای طرح کارت اعتباری

وغن سودهای نجومی در واردات مواداولیه ر
ــی  ــرای برخ ــن ب وغ ــه واردات ر ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم فاورج ــب م ــی منتخ ــوی الرگان ــیدناصر موس س
ز بــرای کشــت دانه هــای  افــراد ســودهای نجومــی دارد، گفــت: در ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« بایــد حمایــت از کشــاور

وغنــی در اولویــت قــرار بگیــرد. ر

در قاب تصویر

 آمادگی بانک های اتریش برای همکاری با ایران

کوتاه از اقتصاد

وزیر کار:
 اصفهان در زمینه IT و گردشگری 
می تواند اشتغال زیادی ایجاد کند

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
اســتان اصفهــان در زمینــه IT و گردشــگری می توانــد 
ــد، گفــت: ســازمان فنــی  ــادی ایجــاد کن اشــتغال زی
و حرفــه ای و بانک هــا می تواننــد در ایــن زمینــه 
ــد.  ــا کنن ــی ایف ــش مهم ــتی نق ــع دس ــژه صنای به وی
ربیعــی افــزود: در بخــش خدمــات ظرفیــت اســتان 
ــیم  ــته باش ــر داش ــد در نظ ــت و بای ــاد اس ــیار زی بس
کــه در آینــده اصفهــان بــه هیــچ وجــه صنایــع 
پرشــغل نخواهیــم داشــت؛ بلکــه بــا یــد بــا پرداختــن 
ــات  ــش خدم ــن بخ ــک و همچنی ــع کوچ ــه صنای  ب
ــع  ــتغال در صنای ــش اش ــن کاه ــای نوی و فناوری ه
بــزرگ را جبــران کنیــم. همچنیــن اســتاندار اصفهــان 
در ایــن جلســه اظهــار کــرد: 1۰ درصــد صنایــع بــزرگ 
ــن  ــر همی ــرار دارد و ب ــان ق ــتان اصفه ــور در اس کش
اســاس نیــز 1۰ درصــد بیمه شــدگان و کارگــران کشــور 
در ایــن اســتان هســتند؛ بــه عبــارت دیگــر 1۰ درصــد 
مخاطبــان وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
ــزود:  ــور اف ــد. رســول زرگرپ ــی می کنن ــان زندگ اصفه
 اصفهــان بــا دارا بــودن ۹ هــزار واحــد صنعتــی

ــح  ــد مصال ــور، ۵۰ درص ــوالد کش ــد ف ــد ۷۰ درص تولی
ــات طــال، 2۵ درصــد  ســاختمانی، 6۰ درصــد مصنوع
فراورده هــای نفتــی و 1۵ درصــد تولیــد ناخالــص 
ــک  ــری ی ــایل کارگ ــع در مس ــت، در واق ــی صنع مل

ــی رود. ــه شــمار م قطــب کشــور ب

 دستور روحانی 
درباره ایجاد یک میلیون شغل

ــهمیه  ــن س ــه تعیی ــالم اینک ــا اع ــر کار ب ــاون وزی مع
شــده  متوقــف  دســتگاه ها  بــرای   اشــتغال 
این گونــه  دنبــال  بــه  اشــتغال  و شــورای  عالــی 
رییس جمهــور  تاکیــد  نیســت، گفــت:  برنامه هــا 
در ســال  اشــتغال  میلیــون  یــک  بــه  دســتیابی 
البتــه  کــرد:  تاکیــد  منصــوری  عیســی  اســت. 
نــگاه آقــای رییس جمهــور ایــن اســت کــه بــر 
اشــتغال  ایجــاد  در  کــه  عقب ماندگــی  اســاس 
ــروی  ــا نی ــه ب ــران ک ــاد ای ــن اقتص ــم و همچنی داری
کار جدیــد مواجــه اســت و افــق آینــده، ســالیانه 
عقب ماندگــی  از  بخشــی  کــرد  تــالش  بتــوان 
ــرد؛  ــران ک ــته را جب ــال های گذش ــتغالزایی در س اش
 امــا منظــور آن نیســت کــه یــک عــدد بگوییــم 
و ســپس بــرای هــر دســتگاهی ســهمیه تعییــن کنیــم 
و در نهایــت از آن هــا بخواهیــم کــه گــزارش عملکــرد 
بدهنــد. معــاون وزیــر کار در ایــن خصــوص کــه 
ــه ایجــاد  رییس جمهــور در روزهــای گذشــته از نیــاز ب
ســالیانه یــک میلیــون شــغل ســخن گفته انــد، گفــت: 
ایــن میــزان اشــتغالزایی همــان حداقلــی اســت کــه 
عنــوان شــد کــه مــا یــک افــق 1۴۰۴ داریــم کــه فکــر 
می کنــم از قبــل بــرای دســتیابی بــه اهــداف کشــور در 
آن ســال هدف گــذاری شــده و همچنیــن یــک افــق 
نیــز بــرای پایــان برنامــه ششــم داریــم کــه در آن نیــز 

تعهــد شــده بایــد بــه ارقامــی دســت پیــدا کنیــم.

تحریک بیشتر بازار مسکن
وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد بــه دنبــال تحریــک 
ــدی در  ــاس آخون ــازار مســکن هســتیم. عب بیشــتر ب
هفدهمیــن نشســت ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری 
پایــدار اظهــار داشــت: متاســفانه در حــال حاضــر 
درخصــوص  اطالعــات کمــی  و کاربــران  مدیــران 
ــد  ــه بای ــد ک تســهیالت بانکــی در حــوزه مســکن دارن
ــیم.  ــته باش ــه داش ــن زمین ــی در ای ــانی کاف اطالع رس
جلســات  برگــزاری  بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در   وی 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــره ب ــای چهره به چه و گفت وگوه
ــران  ــن مدی ــکن و همچنی ــوزه مس ــش در ح ــر بخ ه
ــه  ــد ایــن جلســات ب در ســطح کشــور بیــان کــرد: بای
صــورت مرتــب بــا حضــور اســتانداران، معاونــان 
ــزار  ــا برگ ــه ای بانک ه ــئوالن منطق ــران کل و مس مدی
 شــود و درخصــوص بحث هــای جزیــی در ایــن زمینــه 
و انــواع فعالیت هــای مشــتری ها و نــوع مســیری 

ــه شــود.  ــی ارای ــد، توضیحات ــد طــی کنن کــه بای
ــداز  ــوزه پس ان ــه ح ــن ب ــه پرداخت ــدی در ادام آخون
ــد  ــب توجــه خوان ــی جال ــا اهمیت ــن بخــش ب را در ای
ــع  ــه مناب ــه ب ــا ک ــتم یارانه ه ــا سیس ــا ب ــت: م و گف
دولتــی وابســته اســت، مشــکلی نداریــم. نکتــه مهــم 
ــت  ــه آن اســت کــه در حــال حاضــر دول ــن زمین در ای
منابعــی نــدارد و در صــورت طــرح و ایجــاد مدل هــای 
وابســته بــه دولــت بــار دیگــر بــا مدل هــای ناپایــداری 
روبــه رو خواهیــم شــد؛ لــذا بحــث عمــده مــا در ایــن 
حــوزه آن اســت کــه در ســایر نقــاط شــهر برای کســانی 
کــه می خواهنــد تســهیالتی دریافــت کننــد، شــرایطی 

فراهــم کنیــم.

کلنگ احداث شهرک بازیافت 
پسماند شهرکرد به زمین خورد

کلنــگ احــداث شــهرک بازیافــت پســماند در 
ــه زمیــن خــورد. محمــد خورشــیدی 16  شــهرکرد ب
خردادمــاه در آییــن کلنگ زنــی اولیــن شــهرک 
ــن  ــدازی ای ــه راه ان ــان اینک ــا بی ــتان ب ــماند اس پس
ــارد  ــر 18۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــن اعتب ــه تامی ــروژه ب پ
ریــال نیــاز دارد، اظهــار کــرد: اجــرای فــاز اول ایــن 
طــرح بــا اعتبــار ۵۰ میلیــارد ریــال آغــاز شده اســت. 
ســبز  پــاک  طبیعــت  شــرکت  عامــل   مدیــر 
و ســرمایه گذار پــروژه شــهرک پســماند اســتان 
ــل و  ــور تحوی ــه منظ ــن طــرح ب ــاز اول ای ــزود: ف اف
ــه  ــل آن ب ــر و خشــک و تبدی تفکیــک زباله هــای ت
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــازار ص ــه ب ــنت و ورود ب احس
ــار  ــی در مســاحت 1۰ هکت ــا زمین ــه ب ــن طــرح ک ای
مجموعــا  فــاز  ســه  در  می شــود،  کلنگ زنــی 
ــه اشــتغال  ــک زمین ــاز ی ــر، و در ف اشــتغال 13۰ نف
3۰ نفــر را فراهــم می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
طــرح بــا هــدف کاهــش زباله هــای دفنــی صــورت 
 گرفتــه اســت، گفــت: در ایــن طــرح 3 مرحلــه

تحویل زباله، تفکیک و تبدیل صورت می گیرد.

حتما بخوانید!
3تامین نان ماه رمضان بدون تغییر قیمت دوشنبه 17 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 171 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشی های ایسوس در بازار )تومان( قیمت 

PadFone mini 

 Transformer Pad 
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340,000
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1,185,000

590,000

 Deluxe 2 Zenfone 
ZE551ML

 Laser 2 Zenfone 
ZE550KL

ZE551ML 2 Zenfone 

4 Zenfone 

5 Zenfone 

جنگ بویینگ و ایرباس بر سر بازار ایران

معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد:
تامین نان ماه رمضان بدون تغییر قیمت



در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛
 راه اندازی دوباره 

6 واحد صنعتی تعطیل
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در دو مــاه نخســت امســال، شــش 
واحــد صنعتــی تعطیــل در اســتان دوبــاره راه انــدازی شــدند. 
 ســید نعیــم امامــی در کمیتــه رونــق صنایــع کوچــک 
ــی کــردن  ــار کــرد: در راســتای عملیات و متوســط اســتان اظه
ــدن  ــت، مع ــی ســازمان صنع سیاســت های اقتصــاد مقاومت
و تجــارت اســتان در دو ماهــه نخســت امســال شــش واحــد 

صنعتــی تعطیــل را دوبــاره راه انــدازی کردنــد. 
کارخانــه  یــک  شــامل  واحدهــا  ایــن  افــزود:  وی 
اســتایرن پلــی  فــوم  تولیــد  خمیرمایــه،   تولیدلبنیــات، 

گــز، نبــات و آب نبــات اســت. امامــی خاطرنشــان کــرد: بــا 
شناســایی 150 واحــد راکــد و نیمه فعــال مســتعد راه انــدازی 
و تکمیــل ظرفیــت، تعــداد 36 مــورد از ایــن واحدهــا پــس از 
بررســی و تصویــب در کمیتــه تخصصــی رونــق صنایــع کوچک 
و متوســط و بــا موافقــت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــادی ب ــق اقتص ــرح رون ــهیالت ط ــورداری از تس ــرای برخ ب

بانک هــای عامــل اســتان معرفــی شــدند. ایســنا

مدير عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان خبر داد:
پروژه تدقيق و تثبيت 

حريم شهر در حال اجراست
مهنــدس وحيــد حيدريــان، مديرعامــل ســازمان فــاوا 
ــوارض  ــر ع ــهرها ب ــدوده ش ــاق مح ــوع انطب ــت: موض گف
ــات  ــن مختص ــت و تعیی ــده ثاب ــاخته ش ــا س ــی ی طبیع
جفرافیایــی  نقــاط اصلــی از مــواردی اســت کــه در قانــون 

ــت. ــده اس ــد ش ــر آن تاکي ب
ــاه  ــن ســازمان از دی م ــن اســاس اي ــر همي ــزود: ب وی اف
ســال گذشــته  بــا هــدف کنتــرل فعالیت هــای شهرســازی 
و ســاخت و ســاز  درحاشــیه شــهر،  بــا توجــه بــه نیازمندی 
ــه  ــا در زمین ــن تکنولوژی ه ــتفاده از آخری ــهرداری و اس ش
 تعییــن موقعیــت دقیــق بــا  GPS، پــروژه » تدقیــق 
و تثبیــت محــدوده شــهر اصفهــان«  را در دســتور کار خــود 
قــرار داد. مديــر عامــل ســازمان فــاوا  بــا اشــاره بــه تعريــف 
محــدوده قانونــی ادامــه داد: بــر اســاس قانــون، محــدوده 
ــعه  ــود و توس ــدی موج ــد کالب ــت از ح ــارت اس ــهر عب ش
ــررات  ــط و مق ــه ضواب ــع شــهر ک ــرح جام ــی در دوره ط آت

ــد.  ــرا می باش ــازی در آن الزم االج شهرس
وی ایــن پــروژه را شــامل ســه بخــش عنــوان کــرد 
و توضيــح داد: 1- شناســایی و تدقیــق رئــوس خــط 
 محــدوده قانونــی 2-  تثبیــت محــدوده و 3- قرائــت 
و محاســبه مختصــات نقــاط مرجــع، از جملــه مراحــل ايــن 

ــروژه می باشــد. پ

اخبار  کوتاه 

 بهره برداری از 4 پروژه عمرانی 
در منطقه 12 شهرداری اصفهان

ــان  ــهرداری اصفه ــه 12 ش ــر منطق مدی کیمیای وطن

ــر  ــای »ه ــه از ســری برنامه ه ــت: در نخســتین برنام گف
هفتــه، چنــد افتتــاح« در ســال 95، 4 پــروژه عمرانــی در 
ــداث  ــگ اح ــد و کلن ــرداری می رس ــه بهره ب ــه 12 ب منطق

یک ورزشگاه نیز به زمین می خورد. 
ــات  ــل از اداره ارتباط ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــار  ــت اظه ــا برک ــان محمدرض ــهرداری اصفه ــانه ای ش رس
کــرد: ایــن ســومین بار اســت کــه شــهرداری منطقــه 
12 در قالــب برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« 
ــرداری خواهــد رســاند.  ــه بهره ب ــی را ب ــروژه عمران ــد پ چن
ــنبه  ــت دوش ــرار اس ــه ق ــی ک ــه پروژه های ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــرداری برس ــه بهره ب ــه ب ــن منطق در ای
از  آن  در ســاخت  قــدس کــه  فرهنگســرای شــهرک 
پتانســیل مســاجد اســتفاده شــده بــا زیربنــای 550 متــر 
بــه همــراه یــک زمیــن ورزشــی روبــاز بــا هزینــه ای بالــغ 

بــر 500 میلیــون تومــان بــه بهره بــرداری می رســد. 
مدیــر منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: در 
راســتای توســعه ســرانه فضاهــای ســبز، فــاز دوم بوســتان 
مــادر بــه مســاحت 11 هــزار متــر مربــع در خیابــان کاوه بــا 
هزینــه ای بالــغ بــر 5 میلیــارد و 400 میلیــون تومــان از پــل 
ــروژه ای  ــن پ ــز دومی ــهر نی ــه راه ملک ش ــا س ــریعتی ت ش

اســت کــه فــردا در منطقــه 12 افتتــاح خواهــد شــد. 
وی در ادامــه بــه یکــی دیگــر از پروژه هایــی کــه قــرار اســت 
ــان  ــزود: خیاب ــرد و اف ــاره ک ــد، اش ــرداری برس ــه بهره ب ب
ــراه فضــای ســبزی  ــه هم ــر ب ــه طــول 310 مت اندیشــه ب
در کنــار آن بــا هزینــه ای بالــغ بــر 710 میلیــون تومــان بــه 
بهره بــرداری می رســد؛ هچنیــن ســاماندهی ســه بوســتان 
محلــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 400 میلیــون تومــان از دیگــر 
پروژه هایــی اســت کــه در منطقــه 12 بــه انجــام رســیده و 
ــی  ــه کلنگ زن ــا اشــاره ب افتتــاح می شــود. وی در ادامــه ب
ورزشــگاه ناصرخســرو در محلــه امیرالمؤمنیــن)ع( افــزود: 
همچنیــن بــا توجــه بــه خواســته دیرینــه مــردم و ســرانه 
جمعیتــی ایــن منطقــه، کلنــگ یــک ورزشــگاه مجهــز کــه 
دارای ســالن ورزشــی بــه همــراه چمــن مصنوعــی روبــاز 
 ســالن ورزش هــای رزمــی،  ســالن ایروبیــک و ... اســت
بــا هزینــه ای بالــغ بــر 4 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان بــا 
حضــور شــهردار اصفهــان بــه زمیــن می خــورد تــا در مــدت 

کمتــر از یــک ســال بــه بهره بــرداری برســد. 
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع حــدود 12 میلیــارد تومــان 
ــد  ــرداری می رس ــه بهره ب ــه 12 ب ــی در منطق ــروژه عمران پ
گفــت: ایــن نویــد را بــه مــردم منطقــه 12 می دهیــم کــه 
تــا پایــان ســال جــاری دســت کــم ســه برنامــه دیگــر در 
قالــب برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح«، در منطقــه 

12 برگــزار شــود.

شهرداری اصفهان 

ــداد  ــه ام ــی کمیت ــبد حمایت ــای س ــرح اعط ط
کیمیای  وطن

زهرانصیری

بــرای بیــش از 6 هــزار مددجــو در اصفهــان بــه 
مناسبت فرارسیدن ماه رمضان اجرا می شود.

ــاه  ــه مناســبت فرارســیدن م ــان ب ــداد اصفه ــه ام ــر کل کمیت مدی
مبــارک رمضــان و طرح هایــی کــه قــرار اســت در ایــن مــاه بــرای 
ــگاران  ــع خبرن ــد، در جم ــرا درآی ــه اج ــش ب ــن بخ ــان ای مددجوی
ــواده  ــرای خان ــت ب ــه برک ــرح توش ــرای ط ــد. وی از اج ــر ش حاض
ــی در  ــت اله ــاه ضیاف ــیدن م ــا فرارس ــان ب ــداد همزم ــه ام کمیت
اســتان اصفهــان خبــر داد. حمیدرضــا شــیران بــا اشــاره بــه اینکــه 
هرســاله در مــاه رمضــان عــذاب وجدانــی داریــم کــه خانواده هــای 
ــن  ــی در ای ــبد غذای ــای س ــداد از کمترین ه ــش ام ــت پوش تح
ــار در اســتان  ــرای اولین ب ــزود: امســال ب ــاه برخــوردار شــوند، اف م
ــارک  ــاه مب ــا 5 م ــاه شــعبان ت ــان طــرح توشــه برکــت از م اصفه
رمضــان در ســطح اســتان اجــرا می شــود کــه در ایــن طــرح 
ــق  ــا تعل ــه خانواده ه ــال ب ــزار ری ــزان 500 ه ــه می ــی ب ــبد کاالی س
ــر  ــان بیــش از 96 هــزار و 600 نف ــواده امــداد اصفه ــرد. خان می گی
هســتند کــه میانگیــن هــر خانــواده جمعیتــی بیــن 2 تــا 3 نفــر 
دارد. شــیران تصریــح کــرد: رقــم اعتبــاری کــه بــرای انجــام ایــن 
ــه  ــت ک ــان اس ــارد توم ــدود 5 میلی ــده ح ــی ش ــرح پیش بین ط
امیدواریــم بــا مســاعدت های خیــران و نیکــوکاران ایــن طــرح بــه 

ــی انجــام شــود.  خوب

ســبدهای  تاکیــد کــرد:  اصفهــان  امــداد  کل کمیتــه  مدیــر 
ــا  ــت؛ ام ــاوت اس ــتان ها متف ــرایط شهرس ــب ش ــه تناس ــی ب غذای
ــد جــز  ــات، روغــن و قن ــج، حبوب ــی چــون برن اختصــاص کاالهای

ولویت هاســت. ا
ــه اینکــه هرســاله در مــاه رمضــان اجــرای طــرح  ــا اشــاره ب وی ب
حامیــان اکــرام را بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن فرزنــدان 
کمیتــه امــداد و محســنین نیــز در برنامــه داریــم، گفــت: در 
 حــال حاضــر 33 هــزار خانــوار در اســتان منتظــر حامــی هســتند 
و قطعــا بــرای کمــک بــه خانواده هایــی کــه دارای شــرایط بحرانــی 

ــن  ــرد. ای ــم ک ــاه رمضــان اعطــا خواهی هســتند، 2 ســبد کاال در م
ــا 92  ــزار و 300 شــغل ب ــه ایجــاد 7 ه ــه ب ــام مســئول در ادام مق
ــان  ــرد و بی ــاره ک ــنه اش ــرض الحس ــهیالت ق ــان تس ــارد توم میلی
ــواده امــداد 43 هــزار اشــتغال فعــال دارد کــه  داشــت: در کل خان
ــن  ــی بی ــتغال و خودکفای ــاد اش ــت های ایج ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
ــار  ــا اظه ــتری دارد. وی ب ــش بیش ــار افزای ــن آم ــان ای مددجوی
ــرای  ــه ب ــان جهیزی ــارد توم ــش از 7 میلی ــل بی ــال قب ــه س اینک
مددجویــان تهیــه شــد، گفــت: هنــوز تعــداد زیــادی زوج در صــف 
داریــم کــه نیازمنــد کمــک هســتند. شــیران دربــاره شــایعاتی کــه 

ــای  ــده در صندوق ه ــع آوری ش ــای جم ــارف کمک ه ــاره مص درب
ــات  ــه کل صدق ــم ک ــالم می کن ــزود: اع ــود دارد، اف ــات وج صدق
ــداد  ــش ام ــت پوش ــان تح ــن مددجوی ــت بی ــم و کاس ــدون ک ب
ــدوق و حقــوق پرســنل از  ــرات صن ــع می شــود و حتــی تعمی توزی
ــن  ــی از ای ــود و ریال ــت می ش ــی پرداخ ــای دولت ــف بودجه ه ردی
کمک هــا در راه غیــر نیســت. بخشــی از کمــک صندوق هــای 
ــرای شهرســتان هایی کــه محرومیتشــان بیشــتر  بــزرگ اســتان ب
ــه  ــت اســت ک ــز اهمی ــرب ارســال می شــود. حای ــد غ اســت مانن
ــان  ــارد توم ــل 73 میلی ــال قب ــی در س ــارکت های مردم  کل مش
و بیــش از 24 میلیــارد تومــان نیــز کمک هــای جمــع آوری شــده 
ــداد  ــده ام ــا ش ــای اعط ــه کمک ه ــود ک ــات ب ــای صدق صندوق ه
بــه نیازمنــدان، 250 میلیــارد تومــان بــود. وی بــه شــرایط خاصــی 
 کــه بعضــی ازنقــاط اســتان بــه جهــت کمــک و پشــتیبانی دارنــد
ــتا 30  ــا 50 روس ــهر ب ــد فریدونش ــتانی مانن ــرد: شهرس ــاره ک اش
ــه امدادهســتند؛ امــا  درصــد خانوارهــای آن تحــت پوشــش کمیت
ــور آن 70  ــب العب ــای صع ــتغال و راه ه ــت اش ــت موقعی ــه جه ب
ــه  ــد ک ــر می برن ــه س ــخت ب ــرایط س ــای آن در ش ــد خانواره درص
ــر  ــای آخ ــیران در نطق ه ــود. ش ــر ش ــه تدبی ــن زمین ــد در ای بای
خــود همچنیــن از شناســایی 2500 کــودک زیــر 6 ســال کــه دچــار 
ســوءتغذیه هســتند، ســخن گفــت و ادامــه داد: بیــش از 2 میلیــارد 

ــن کــودکان اعطــا شــد.  ــه ای ــی ب ــن کارت ســبد غذای تومــان ب

ریالیازکمکهایصدقات،خرجکمیتهامدادنمیشود

طرحتوشهبرکتبرایاولینباردراصفهان

شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
جمــع آوری  بــرای  جــدی  عزمــی  گفــت:  یــزد  صدوقــی 
کــه اقــدام  کــزی  ــا مرا قلیــان از ســطح اســتان و برخــورد ب
بــه عرضــه قلیــان می کننــد، داریــم. محمدحســن لطفــی 

بــدون  هفتــه  طــول  در  داشــت:  اظهــار 
کــه اقــدام بــه ارایــه  دخانیــات، چنــد مرکــزی 
قلیــان می کردنــد، شناســایی و بــا همــکاری 
دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی پلمــب 
معدوم ســازی  از  همچنیــن  وی  شــدند. 
داد  خبــر  اســتان  ســطح  در  قلیــان  صدهــا 
کــه تذکرهــای  کــرد: مدت هــا بــود  و بیــان 

ــه بعضــی واحدهــای  کتبــی و شــفاهی ب ــه صــورت  الزم ب
ــا عــده ای بی توجــه  ــود؛ ام ــاغ شــده ب شناســایی شــده اب
ــود  کار خ ــه  ــردم، ب ــامت م ــه س ــه ب ــا و بی توج ــه تذکره ب
کــه دســتگاه قضــا و نیــروی انتظامــی  ادامــه می دادنــد 
بــه  اشــاره  بــا  لطفــی  شــد.  عمــل  وارد  زمینــه  ایــن  در 

اینکــه قلیــان بــه دلیــل ایجــاد تفریــح و ســرگرمی بــرای 
رســتوران ها  و  ســفره خانه ها  از  بســیاری  در  جوانــان 
ــل  ــه دلی ــط ب ــان فق ــرد: قلی ک ــح  ــود، تصری ــه نمی ش عرض
کــه بــرای عرضه کننــدگان آن دارد، در  ســود سرشــاری 
قــرار می گیــرد. وی عنــوان  مــردم  اختیــار 
مظاهــر  نبایــد  معتقدنــد  عــده ای  کــرد: 
علنــی قلیــان جمــع آوری شــود؛ بلکــه بایــد 
فرهنگســازی شــود؛ امــا مــا معتقدیــم عــاوه 
بــر فرهنگســازی بایــد بــه قانــون نیــز عمــل 
کیــد دارد  ــر تا ــر ایــن ام ــون ب ــرا قان  کنیــم؛ زی
گانه،  و چنــد وزارتخانــه طی نامه هــای جدا
اعــام  کــن عمومــی  اما را در  ممنوعیــت عرضــه قلیــان 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون  کرده انــد. 
کافی شــاپ ها  یــادآور شــد: حتــی  یــزد   شــهید صدوقــی 
کــن عمومــی محســوب می شــوند  و قهوه خانه هــا نیــز اما

و عرضــه قلیــان در آن هــا ممنــوع اســت.

کل راه و شهرســازی  اداره  مدیــر مســکن و ســاختمان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 19 هــزار واحــد مســکن  اســتان 
کنــون بیــش  گفــت: تا مهــر دارای زمیــن دولتــی هســتند، 
تحویــل  مــردم  بــه  و  شــده  تکمیــل  واحــد  هــزار   15 از 

داده شــده اســت و باقی مانــده واحدهــا بــا 
ــا حــدود 80  پیشــرفت های فیزیکــی از 15 ت

کار اســت.  درصــد در حــال 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حاجــی زاده«  »علــی 
اداره هــای راه و شهرســازی شــمال و جنــوب 
اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  و  اســتان 
کرمــان  اســتان  در  مهــر  مســکن  متولــی 
هــزار   33 حــدود  کــرد:  اظهــار  هســتند، 

واحــد مســکن مهــر در انــواع مختلــف در زمیــن از جملــه 
زمیــن دولتــی و بخــش خودمالکیــن در شــمال اســتان 
ــاختمانی  ــات س ــرد: عملی ک ــح  ــی زاده تصری ــم. حاج داری
از  مشــکاتی  و  شــده  تمــام  نیــز  واحــد  هــزار   3 حــدود 
آسانســور  انشــعاب،  نصــب  محوطه ســازی،   جملــه 
کار، بــه زودی برنامــه  ــا انجــام  کــه ب و ... معطــل مانــده 

افتتــاح خواهیــم داشــت. مدیــر مســکن و ســاختمان راه 
ــای  ــی روزه ــرد: ط ک ــار  ــان اظه کرم ــتان  ــازی اس و شهرس
گذشــته همــه شــرط های مربــوط بــه متقاضیــان مســکن 
بتوانــد  کــه  مراجعه کننــده ای  هــر  و  شــد  حــذف  مهــر 
 منابــع مالــی مــورد نیــاز واحــد را تامیــن کنــد

دهیــم  انجــام  را  نــام  ثبــت   می توانیــم 
و بــا توجــه بــه اینکــه واحدهــا در مراحــل 
مختلف پیشــرفت هســتند، بعد از تکمیل 

ــه متقاضــی تحویــل داده می شــود. ب
ایــن اســت  بــا بیــان اینکــه برنامــه   وی 
کشــور  کــه امســال پرونــده مســکن مهــر در 
البتــه  افــزود:  شــود،  بســته  اســتان  و 
فاقــد  واحدهــای  بــر  عــاوه  و  دارد  وجــود  مشــکاتی 
متقاضــی، بیــش از 2 هــزار و 500 واحــد دیگــر مشــکات 
قضایــی و عمدتــا بــه دلیــل اختافــات مالــی بیــن مدیران 
دارنــد  دادگســتری  در  پرونــده  تعاونی هــا،  اعضــای  و 
کــه بعــد از رفــع مشــکات، ایــن واحدهــا نیــز بــه مــردم 

شــد. خواهــد  داده  تحویــل 

مدیر مسکن، راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد:
2500 واحد مسکن مهر کرمان دارای مشکالت قضایی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد:
قلیان های یزد جمع آوری می شود

حتما بخوانید!
راه اندازی دوباره 6 واحد صنعتی تعطیل دوشنبه 17 خردادماه 41395

ـــمـــاره 171 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

ابالغ رای 
کاسه پرونده 94/ 914 شماره داد نامه207-95/2/29 مرج رسیدگی شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان  

خواهان شهرام قنبری نشانی اصفهان  شهرک صنعتی امیر کبیرفاز 6 پ 411

خوانده 1-اکبرکثیری 2-حاتم ایمانی مجهول المکان می باشند .خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر 

رسمی ونقل وانتقال سند یک دستگاه زانتیا مدل 4N به شماره انتظامی 527 س84 ایران 99وکلیه هزینه دادرسی 

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

اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .. رای قاضی  در خصوص 

دعوی آقای شهرام قنبری به طرفیت 1-اکبر کثیری 2- حاتم ایمانی  به خواسته الزام به حضور در یکی ازدفاتر 

اسناد رسمی  وانتقال سند یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامی 527س 84 ایران 99وکلیه هزینه دادرسی 

که خواهان مدعیست طبق قولنامه عادی مورخ94/6/20خود روی مذکوررا از خوانده ردیف ا ول خریداری نموده وکل 

ثمن معامله راپرداخت نموده ولی از انتقال سند خودرو ا متناع نموده است .خوانده ی ردیف اول در جلسه رسیدگی 

حاضرواظهار نمود که خودرو را از شخص ثالثی خریداری نموده وطبق وکالتنامه نسبت به تعویض پالک اقدام نموده 

لیکن سند مالکیت بنام خوانده ردیف دوم می باشد .لذا شورا با توجه به محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان 

وپاسخ شماره 1413/6/74528 مورخ95/2/15 معاونت راهوری دعوی مطرحه رامقرون به صحت تلقی ومستندا به 

مواد10و219ق مدنی وماده 198ق آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی 

وانتقال سند یکدستگاه خودروی زانتیا به شماره موتور 0050825 وشماره شاسی 512284132257 وشماره انتظامی 

527س84ایران 99در حق خواهان ومحکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دویست وهشتاد هزار ریال بابت 

هزینه دا درسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری ونسبت 

خوانده ردیف دوم غیابی وظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

قاضد شعبه39شورای حل اختالف اصفهان . م الف 6796

ابالغ رای 
کالسه پرونده 940879شماره دادنامه 2036-94/11/29مرجع رسیدگی شعبه 8شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

شرکت توان باطری نخستین با مدریت عاملی حمید خواجه ارزانی به شماره ثبت 668وکیل علی رضا یدی فرزند 

اکبر نشانی اصفهان خ نیکبخیت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 4واحد111خوانده حسن پروره نشانی مجهول المکان 

خواسته مطالبه مبلغ 27میلیون ریال وجه یک فقره چک بهشماره 8629/760271-07مورخ 91/3/3بعهده بانک 

ملی ایران به انضمام کلیه هزینه دادرسی وحق ال وکاله وکیل خسارات تاخیر وتادیه .با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

رای قاض شورای حل اختالف در خصوص دعوی شرکت توان باطری نخستین باوکالت علی رضا یدی به طرفیت 

آقی حسن پروره به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000ریال وجه چک به شماره8629/760271-07 مورخ 94/3/3-

1به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات 

درید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که در ظهور اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان  

در مطالبه وجه آن داردواینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه در 

دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارائه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313ق تجارت و198و515و519و522ق آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000ریال بابت اصل خواسته و500/000ریال بابت 

هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 91/3/3 تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می گردد.رای صادره غیابی وظرف مدت20روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف 20روز دقابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

مریم هاشمی قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان م الف6841 

ابالغ رای 
کالسه پرونده 94689شماره دادنامه 2121-94/12/16مرجع رسیدگی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

حمید رضا مختاری فرزند احمد  وکیل علی رضا هاشمیان فرزند محمد حسین نشانی خمینی شهر خ شریعتی 

جنوبی روبه روی بانک ملت مجتمع قصر طبقه دوم خوانده حسین عباسیان فرزند محمد نشانی مجهواللمکان  

انضمام مطلق خسارات  به  به مبلغ 10میلیون ریال  به پرداخت وجه یک فقره چک  خواسته محکومیت خوانده 

دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید  .رای قاضی شورای حل اختالف اصفهان در 

خصوص دعوی حمید رضا مختاری باوکالت علی رضاهاشمیان به طرفیت آقای حسین عباسیان فرزند محمد به 

خواسته مبلغ 10/000/000ریال وجه به شماره 9203/474619مورخ94/3/30بعهده بانک قوامین به انضمام مطلق 

خسارت قانونی .باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط 

بانک محال وعلیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه  آن دارد واینکه خوانده علی 

رغم ابال غ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچ گونه لیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام 

اعتراض  نسبت به دعوی خواهان از خوی ابراز وارائه ننموده لذادعوی خواهان علیه وانده ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد 310و313ق تجارت ومواد198و515و519و522ق آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ 

10/000/000ریال بابت اصل خواسته و450/000ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر 

وتادیه از تاریخ سر رسد چک موصوف 94/3/30تاتاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر .اعالم می نماید .رای 

صادره غیابی وظرفمدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف20قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود .

مردم هاشمی قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان م الف 6842

ابالغ رای 
کالسه پرونده 1253/94شماره دادنامه 121-95/2/29مرجع رسیدگی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

ابراهیم قرهی قهی نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده بخش آسیا خوانده کاوس شکری نشانی 

مجهول المکان خواسته مطالبه گردش کار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 

شورا ضمن اعالم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی 

شورا :د رخصوص دادخواست ابراهیم قرهی قهی به طرفیت آقای کاوس شکری به خواسته مبلغ هفتاد میلیون 

93/11/1و530207تاریخ  93/10/1و530212تاریخ  530211تاریخ  شماره های  به  چک  3فقره  )70000000(وجه  ریال 

تقدیمی ومالحظه  دادخواست  به  توجه  با  وتاخیرتادیه  دادرسی  انضمام خسارات  به  بانک سپه  عهده  93/6/1به 

اصول  مستندات دعوی اینکه خوانده با ابالغ قانونی ووقت وانتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده ودر قبال 

دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد وتکذیبی بعمل نیاورده ومستندات ابرازی نیز مبنی براشتغال ذمه یخوانده به 

خواهان راحکایت می کند .علی هذاضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد  198.519.522ق آیین دادرسی مدنی 

ومواد 315و310و249ق تجارت حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000ریال بعنوان اصل خواسته 

ومبلغ 1/000/000ریال بابت خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر وتادیه از تاریخ سر رسید چک ها لغایت زمان 

وصول وایصال آن طبق نرخ  شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می گرددورای صادره غیابی وظرف 

20روز پس ازا بالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود وپس از 20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

اصفهان می باشد.قاضی شعبه 18شورای خل اختالف اصفهان م الف 6856

ابالغ رای 
اختالف  حل  18شورای  شعبه  رسیدگی  122-95/2/29مرجع  نامه  داد  1254/94شماره  پرونده  کالسه 

مطالبه گردش کار  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  محمد شکری  خوانده  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان  اصفهان 

استعانت  با  رسیدگی  اعالم  شورا ضمن  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با   :

ابراهیم  از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 

شماره های  به  3فقره  وجه  105/000/000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  شکری.  محمد  طرفیت  به  قهی  قرهی 

221/1022093-94/11/10و221/1022095-94/10/10و221/1022092-94/9/10به عهده بانک توسعه تعاون به انضمام 

ابالغ  با  باتوجه به دادخواست تقدیمی ومالحظه مستندات دعوی واینکه خوانده  تادیه  خسارت دادرسی وتاخیر 

قانونی ووقت وانتظار کافی درجلسه حاضر نشده ودرقبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد وتکذیب بهعمل 

دانستن  ثابت  دارد علی هذا ضمن  را  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده ومستندات 

بر  حکم  تجارت  ومواد315و310و309و307و249ق  مدنی  دادرسی  آیین  مواد198و519و522ق  استناد  به  دعوی 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 105/0000/000ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/550/000ریال بابت 

خسارت دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول وایصال آن طبق 

ابالغ  از  بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می گردد.رای صادره غیابی وظرف 20روز پس  نرخ شاخص 

 قابل واخواهی در این شعبه می باشدوپس از 20روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد .قاضی شعبه 18شورای حل اختالف اصفهان م الف 6857

ابالغ رای 
 کالسه پرونده 94-608شماره دادنامه 995-94/11/3مرجع رسیدگی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

مجید همامی نشانی اصفهان خ امام خمینی مجتمع رسالت خ سعدی پالک138خوانده عطا تجویدی نشانی 

مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ49/500/000ریال به انضمام خسارت قانونی وخسارت تاخیر تادیه 93/5/20

با  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم رسیدگی   : گردش کار 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورادر خصوص دعوی مجید 

همامی به طرفیت عطا تجویدی به خواسته مطالبه مبلغ49/500/000ریال به انضمام خسارت قانونی وتاخیر تادیه از 

تاریخ 93/5/20شورابابرسی محتویات پرونده ونظر به فاکتور های فروش شماره 9115که موید اقالن ادعاییازسوی 

خواهان به خوانده می باشد وباعنایت به اظهارات شهود تعرفه شده در جلسه رسیدگی که موید خرید اقالم وعدم 

پرداخت وجه از سوی خوانده به خواهان می باشد وباعنایت به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی وعدم ارائه 

الیحه دفاعیه مدنی بر برائت ذمه شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده وبه استناد مواد 198و515و519ق آیین 

دادرسی رای برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 49/500/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 170/000ریال هزینه 

نشر آگهی در حق خواهان صادر واعالم می گردد.رای صادره غیابیوظرف مدت 20روز چس از ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و20روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود.

رای اصالحی
کالسه پرونده 94-210شماره دادنامه 199-95/2/26مرجعرسیدگی شعبه 27شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

مجید همامی نشانی خ امام حسین مجتمع رسالت خسعدی پ138 خوانده عطا تجویدی خواسته صدور دادنامه 

اصالحی گردش کار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای اصالحی در خصوص در خواست خواهان 

مبنی بر صدور دادنامه اصالحی به دلیل سهم قلم حادث شده در زمان انشا رای ومستند به الیحه شماره 103مورخ 

95/2/25خواهان در دادنامه شماره995صادره از این شورا به استناد ماده 309ق آیین دادرسی دادگاهای عمومی 

وانقالب درامور مدنی شورا نظربه سهم قلم حادث در زمان صدور دادنامه شماره 995مورخ 94/11/3در خصوص 

محاسبه خسارت تاخیر تادیه که خواهان خواستار آن می باشد وضمن تایید دادنامه فوق در جهت اصالح آن حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 94/6/25لغایت زمان وصول طلب در حق خواهان 

صادر واعالم می گردد .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ قابل واخواهی و20روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .تسلیم رای بدوی بدونه ارائه اصالحی ممنوع است.

زهرا عابدینی قاضی شعبه 27شورای حل اختالف اصفهان م الف 6859

ابالغ رای

کالسه پرونده 770/94شماره دادنامه101-95/2/5مرجع رسیدگی شعبه 25شورای حل اختالف اصفهان خواهان 

مصطفی حیدری نشانی اصفهان شهر رضا بلوار پاسداران فرعی 27پ39وکیل محمدطاهری قهجاورستانی  نشانی 

اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بن بست بهار 33سختمان 110طبقه اول خوانده سید اصغر عنوانی نشانی مجهول 

المکان خواسته مطالبه دوفقره چک به  شماره های 016262تاریخ 94/8/10و016260تاریخ 94/8/10جمعا به مبلغ 

48/000/000ریال وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در 

خصوص دعوی مصطفی حیدری با وکالت محمد طاهری قهجاورستانی  به طرفیت سید اصغر عنوانی به خواسته 

مبلغ 48/000/000ریال وجه چک به شماره ی 16262-94/8/10و016260-94/8/10به عهده بانک صادرات به انضمام 

مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه آن دارد واینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچ گونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 

استناد مواد 310و313قتجارت و198و515و519و522 ق ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  هزینه  بابت  و345/000ریال  خواسته   اصل  بابت  48/000/000ریال  مبلغ 

وهزینه نشرآگهی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 016262تاریخ 94/8/10و016260تاریخ 

از  20پس  مدت  وظرف  غیابی  صادره  داردرای  می  واعالم  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  94/8/10تاتاریخ 

ابالغقانونی قابل واخواهی دراین شعبه مباشد.وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20روز قابل تجدیدنظر خواهی 

درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

زهرا عابدینی قاضی شعبه 25شورای حل اختالف اصفهان .م الف 6860

آگهی ابالغ
اصفهان  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  حقوقی  احکام  اجرای  محترم  95/3/1مدیریت  شماره103/د-مورخ 

احترماعطف ابالغیه شماره 1389/91/ش3مورخ 95/2/27آن شورابه منظور انجام کارشناسی یک خط تلفن همراه 

به جمیع جهات موثره  توجه  با  ارزش آن  باستحضار می رساند که  اول بشماره 09135551313شهرستان ساوه 

پژمان شوکت صدری  .آقای  باشد  47/500/000می  ریال  هزار  وپانصد  میلیون  مبلغ چهل وهفت  در مقطع کنون 

مراجعه به شعبه 3اجرا  اعتراض  رویت جهت  تاریخ  از  دارند ظرف 3روز  نظریه کارشناسی  به  اعتراض   چنانچه 

 نمایید .

محمد رضا نیستانی اصفهانی کار شناس رسمی قوه قضاییه رشته لوازم خانگی واداری .م الف 6798

ابالغ رای 
کالسه پرونده 94-771شماره دادنامه 99-95/2/5مرجع رسیدگی شعبه 25شورای حل اختالف اصفهان .خواهان 

پیمان امینی نژاد نشانی اصفهان بلوار کشاورز ی بن بست شقایق 5 پ190وکیل محمد طاهری قهجاورستانی نشانی 

اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بن بست بهار 33ساختمان 110طبقه اول .خوانده سید اصغر عنوانی خواسته:مطالبه 

وجه دوفقره چک به شماره های 016270و016264: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 

شورا ضمن اعالم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورای 

حل اختالف در خصوص دعوی پیمان امینی نژاد باوکالت محمد طاهری قهجاورستانی به طرفیت سید اصغر عنوانی 

به خواسته مطالبه مبلغ 48/000/000ريالوجه چک به شماره 016270تاریخ 94/8/10و016264تاریخ 94/8/10به عهده 

بانک صادرات شهید عبد الرسول به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات 

در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که طهور دراشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد واینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیات 

مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313ق تجارت و198و515و519و522ق آیین دادرسی مدنی 

حکم برمحکومیت خوانده برپرداخت مبلغ 48/000/000لاير بابت اصل خواسته و345/000ريالبابت هزینه دادرس 

طبق تعرفه ی قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/8/1تاتاریخ اجرای حکم وهزینه نشر 

آگهی در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

 شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.

زهراعابدینی قاضی شعبه25شورای حل اختالف اصفهان .م الف 6861

ابالغ رای 
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  عمومی  9409980351501123شعبه15دادگاه  پرونده  کالسه 

راه  –سه  غربی  نظر  خ  اصفهان  نشانی  به  حسین  فرزند  رضااعتزازیان  حمید  9409970351502061خواهان 

همراه  8175745135تلفن  3کدپستی  واحد  پیام  مسکونی  –مجتمع  میثم  بست  –بن  نانوایی  جنب  نظر 

09133086749خوانده حبیب اله جان افزا نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ومطالبه 

با  و  اعالم  را  دادرسی  پرونده ختم  به محتویات  عنایت  با  دادگاه  .تصمیم  ومطالبه وجه چک  دادرسی  خسارت 

استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید .رای دادگاه :آقای حمید رضا اعتزازیان فرزند حسین به 

طرفیت آقای حبیب اله جان افزا دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد وهفتاد میلیون ریال وجه یک فقره 

چک به شماره 509376تاریخ1394/6/25ازجاری 1561800094907به عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی 

وتاخیر تادیه تقدیم نموده است .خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه شرکت نکرده وایرادی نسبت به 

مستندات تقدیم ننموده است باعنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندابه مواد 198و515و519و522ق آیین 

دادرسی دادگاهای عمومی وانقالب در امور مدنی وتبصره الحاقی ماده 2قانون صدور چک واستفساریه آن خوانده 

به پرداخت یکصدوهفتادمیلیون لاير بابت اصل خواسته ،خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تازمان وصول که 

برمبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید وکلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی 

وپنج میلیون ونهصدوشش هزار لاير بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نمادید .رای صادره غیابی 

ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از 20روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .رئیس شعبه15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

محمد رضا راجی .م الف 6868

ابالغ رای 
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  13دادگاه  پرونده9409980351300449شعبه  کالسه 

9409970351301592خواهان خانم آمنه بیگم  طاوسی گباگبایی فرزند سید نعمت اله باوکالت علی رادان جبلی 

فرزند حسن به نشانی اصفهان –خیابان هشت بهشت غربی بین ملک وگگلزار نبش کوچه قوام ساختمان امام رضا 

طبقه 3وآقای جواد فستیقی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت حد فاصل چهار راه گلزار وملک  ک 

17ساختمان امام رضا ط 3خواندگان 1-آقای ایران یزدی 2-آقای عصمت نعنتی 3- اقیای عزت نعمتی 4-آقای 

حسن یزدی 5- آقای الهه نعمتی 6-آقای مهدی نعنتی 7-آقای محترم نعنتی همگی به نشانی اصفهان –پل سر 

هنگخ سپیده کاشانی اولین کوچه سمت چپ ک 15متری حافظ پ88-آقای علی اکبر نعمتی بهنشانی اصفهان 

خ شیخ طوسی شرقی 24متری دوم  کوچه 27 ک سجاد بن بست فروردین سمت راست پالک39-آقای احمد 

نعمتی به نشانی اصفهان میدان قدس اول خیابان زینبیه باقوچخانه نبش چهار   راه پ 1-مغازه موتور سیکلت 

فروشی مجتبی 10-آقای مرتضی نعمتی به نشانی اصفهان خیابان شیخ طوسی شرقی 24متری دوم ک 10 متری 

سجاد بن بست طه سمت راست پ 3.خواسته ها 1-مطالبه خسارت دادرسی 2-دستور فروش ملک مشاع 3-افراز 

ملک رای دادگاه در خصوص دعوی آمنه بیگم طاوسی طباطبایی باوکالت جواد فسقی وعلی رادان جبلی به طرفیت 

به  یزدی  وادران  یزدی  نعمتی وحسن  والهه همگی  ومهری  وعصمت  وعزت  اکبرومحترم  وعلی  ومرتضی  احمد 

خواسته افراز ملک مشاعی به پالک ثبتی 149915/84بخش 5ثبت اصفهان ودستور فروش ملک مشاع مذکور به 

انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل باتوجه به محتویات پرونده واینکه ملک موضوع دعوی دارای پالک ثبتی 

14915/84بخش 5 اصفهان می باشد وافراز امالکی که دارای پالک ثبتی می باشد بااداره ثبت اسناد وامالک محل 

پالک ثبتی می باشد وتازمانی که در خصوص قابلیت افراز یا عدم افراز از سوی اداره ثبت اسناد وامالک اعالم نظر 

نشدهاست تقاضای دستور فروش وجاهت قانونی نخواهد داشت لذادر مانحن فیه دادگاه دعوی خواهان رابه کیفیت 

مطروحه قابل استماع ندانسته علی هذا دادگاه به استناد ماده 2ق آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر 

واعالم می نماید رای صادره ظرف 20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد رئیس شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –طاوسی .م الف6870

ابالغ رای 
شماره دادنامه 9309970350900880شماره پرونده 9109980350900548شماره بایگانی شعبه910556تاریخ تنظیم 

1393/6/9خواهان جمشید یوسفی پور باوکالت محسن متین به نشانی اصفهان خیابان ارتش روبهروی خ اعظم 

مجتمع نوید واحد اول خوانده محسن مسعودی مجهول المکان خواسته : اعالم ورشکستگی گردشکار : دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه جمشید یوسفی پور باوکالت محسن 

متین در خواست اعالم ورشکستگی وتعیین تاریخ توقف خوانده محسن مسعودی را کرده است باتوجه به اینکه 

خوانده به آهن فروشی اشتغال داشته وحسب دادنامه شماره 698 تاریخ92/6/4شعبه 21دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان به عنوان تاجر شناخته شده است وبا توجه به فتوکپی چک ها ی ارائه شده وگواهی نامه های عدم پرداخت 

صادر شده از بانک محال علیه خوانده متوقف از پرداخت دیون وتعهدات مالی محسوب می گرددوبا توجه به عدم 

حضور خوانده وعدم ایراد ودفاع درقبال دعوی مطرح شده وعدم معرفی اموال ومدارک حسابها ی مالی خود ودفاتر 

تجاری وباتوجه به اینکه ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود 

دادگاه به استناد مواد 412و416و417ق تجارت حکم بر ورشکستگی خوانده صادر وتاریخ توقف را91/3/31تاریخ 

صدور گواهینامه های عدم پرداخت تعیین واعالم می کند اداره تصفیه باید نسبت به مهروموم اموال وانجام مراحل 

تصفیه اقدام نماید رای صادر شده غیابی وظرف20روز از طرف خوانده وظرف یک ماه از سوی اشخاص ذینفع قابل 

اعتراض دراین دادگاه می باشد .رئیس شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –علی رضا اصالنی –م الف 6881
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حتما بخوانید!
تورلیدرها و داللی در صنایع دستی ...

از  یکــی  عســل،  مــاه  برنامــه     
سرویس فرهنگی

سولماز پرویزی 
محبوب تریــن برنامه هــای تلویزیــون 
ایــران اســت کــه حــاال سال هاســت مهمــان خانه هــای 
ایرانی هــا در مــاه مبــارک رمضــان اســت. ایــن برنامــه 
ــورهای  ــی کش ــی در بعض ــه حت ــران، بلک ــا در ای نه تنه
همســایه از جملــه افغانســتان نیــز طرفــداران بســیاری 
دارد و شــاید بتــوان گفــت از ایــن حیــث در کنــار برنامــه 
نــود جــزو معــدود برنامه هــای موفــق ایــران در خــارج 
از مرز هــای کشــور اســت. برنامــه »مــاه عســل« 
ــک روز  ــاه و ی ــنبه ۱۷ خردادم ــروز دوش ــال از ام امس
ــوم  ــبکه س ــان از ش ــارک رمض ــاه مب ــاز م ــش از آغ پی

سیما پخش می شود.
مهمانان خاص

ــی  ــل« در حال ــاه عس ــی »م ــه تلویزیون ــش برنام پخ
ــم  ــال ه ــی امس ــان علیخان ــه احس ــود ک ــاز می ش آغ
آدم هــای خاصــی را بــه برنامــه دعــوت می کنــد؛ 
انســان هایی کــه در زندگــی بــا مشــکالت ویــژه ای 
روبــه رو شــده اند، امــا توانســته اند از پــس آن هــا 

ــد.  برآین
در اولیــن قســمت ایــن برنامــه کــه گزارشــی از زندگــی 
امــروزه مهمان هــای ســال گذشــته »مــاه عســل« 
خواهــد بــود، از دکــور جدیــد ایــن برنامــه نیــز رونمایــی 

می شــود.
دکور

دکــور امســال »مــاه عســل« برخــالف ســال های 
گذشــته بــه صــورت مکانیکــی نخواهــد بــود؛ امــا 

ــوه ورود  ــار نح ــرای اولین ب ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــه دکــور پخــش می شــود و شــکل اجــرای  ــان ب مهمان

ــت.  ــذار اس ــر آن تاثیرگ ــی ب ــان علیخان احس
یکــی از ویژگی هــای اصلــی در دکــور برنامــه ایــن اســت 
کــه نــور در دکــور برنامــه بیشــتر شــده، رنــگ مشــکی 
ــادی  ــد زی ــا ح ــته ت ــال های گذش ــه در س ــه کار رفت ب

ــه ســمت روشــنایی رفتــه اســت. کمتــر شــده و ب

موسیقی تیتراژ
خواننــدگان تیتــراژ ابتدایــی و انتهایــی »مــاه عســل« تــا 
امــروز مشــخص نشــده اند و قــرار اســت کــه تــا چنــد 
ــی  ــل« نهای ــاه عس ــه »م ــدگان برنام ــده خوانن  روز آین

و اعالم شوند.
ماه عسل

»مــاه عســل« یــک برنامــه زنــده تلویریونــی بــا زمینــه 

ــن  ــی از مت ــور مهمان های ــا حض ــوی و ب اجتماعی-معن
ــون هــر ســال  ــه از ســال 1386 تاکن ــه اســت ک جامع
مــاه رمضــان قبــل از افطــار از شــبکه ســه ســیما 

پخــش می شــود. 
ایــده اولیــه ایــن برنامــه متعلــق بــه احســان علیخانــی 
اســت کــه پــس از اجــرای برنامه هــای مناســبتی 
»جــزر و مــد« در ســال های 84 و 85 تصمیــم گرفــت 
خــودش برنامــه ای مســتقل بــرای مــاه رمضــان بســازد 
و این گونــه بــود کــه »مــاه عســل« از ســال 86 متولــد 

شــد. 
مهمان هــای ایــن برنامــه بیشــتر مــردم عــادی جامعــه 
توانســتند در زندگی شــان کار مهمــی  هســتند کــه 
ــذار  ــر تاثیرگ ــراد دیگ ــی اف ــا در زندگ ــد ی ــام بدهن انج
بوده انــد یــا حادثــه مهمــی در زندگی شــان رخ داده 

اســت. 
بیشــتر میهمان هــای »مــاه عســل« در زندگــی بــا 
نــرم کرده انــد  مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه 
ــا امیــد، پشــتکار و تــالش و مبــارزه بــر  امــا همگــی ب
ــی در  ــان های موفق ــه انس ــرده و ب ــه ک ــکالت غلب مش

زندگــی خــود تبدیــل شــده اند.
ــق  ــه از طری ــی ک ــا تلنگرهای ــن برنامــه ســعی دارد ب ای
مهمانــان مختلــف بــه مخاطــب می زنــد، وجــدان 
برنامــه  ایــن  آنجــا کــه  از  بیــدار کنــد.  را  بیننــده 
در مــاه رمضــان پخــش می شــود، ایــن موضــوع 
تاثیــر می گــذارد؛ چــرا کــه در  بــر مــردم  بیشــتر 
ــدا  ــه خ ــش ب ــش از پی ــه روزه داری و بی ــاه ب ــن م  ای

و نماز و دیگر عبادات می پردازند.

پیش از ماه مبارک رمضان

امروز به »ماه عسل« بروید

ــی«  ــم طالی ــابقه »قل ــش مس ــه بخ ــه ب ــش از 225 فیلمنام بی
فیلــم مقاومــت رســیده  بین المللــی  چهاردهمیــن جشــنواره 
اســت. بخــش فیلمنامــه جشــنواره مقاومــت کــه پــس از وقفــه ای 
چندســاله دوبــاره بــه ســاختار مســابقات جشــنواره اضافه شــده، در 
قالــب دو بخــش طراحــی شــده اســت. بنــا بر ایــن گــزارش، بخش 

»طــرح فیلمنامــه ســینمایی« و »خالصــه 
فیلمنامــه کوتــاه داســتانی« بــا محوریــت 
ــای  ــی از موقعیت ه ــای اقتباس ــه طرح ه تهی
معظــم  مقــام  نمایشــی کتاب هایــی کــه 
نوشــته اند،  تقریــظ  آن هــا  بــر  رهبــری 
ــگاه  ــم ن ــه رغ ــه ب ــف شــده ک طراحــی و تعری
موضوعــی و اقتباســی از کتاب هــای مــورد 
اشــاره بــا مشــارکت گســترده ســینماگران 
ــا  ــد. ب ــه رو ش ــور روب ــان کش و فیلمنامه نویس
جمع بنــدی عناویــن فیلمنامه هــای رســیده 

ــه  ــوان فیلمنامــه در دبیرخان از سراســر کشــور در مجمــوع 225 عن
ــم، بیــش از 60  ــن رق ــه از ای ــت رســیده اســت ک ــه ثب جشــنواره ب
درصــد فیلمنامه هــا، ســینمایی اســت. همچنیــن 46 عنــوان 
ــور  ــان کش ــوی فیلمنامه نویس ــم از س ــی ه ــه غیراقتباس فیلمنام

ــزوم اقتبــاس  ــه ل ــا توجــه ب ــه رســیده اســت کــه ب ــرای دبیرخان ب
آثــار از میــان 39 کتــاب اعــالم شــده از ســوی جشــنواره و انطبــاق 
ــررات جشــنواره، وارد چرخــه مســابقه  ــا مق ــار ب ــن آث نداشــتن ای
نخواهنــد شــد. جشــنواره بین المللــی فیلــم مقاومــت بــه منظــور 
ارتقــای ســطح کیفــی فیلمنامه نویســی، ایجــاد انگیــزه و اشــتیاق 
جهــت نــگارش فیلمنامه هــای ارزشــمند 
 و همچنیــن شناســایی اســتعدادهای نــو 
ایــن بخــش را پیش بینــی کــرده اســت. در 
ــوان  ــنواره عن ــش از جش ــن بخ ــوان ای فراخ
شــده بــود کــه عــالوه بــر جوایــز پیش بینــی 
شــده بــه تمامــی طرح هــای ســینمایی کــه 
ــغ  ــد، مبل ــدا کنن ــابقه راه پی ــش مس ــه بخ ب
10 میلیــون ریــال و بــه همــه فیلم هــای 
 کوتــاه کــه بــه بخــش مســابقه راه پیــدا کننــد

ــال اهــدا خواهــد شــد.  ــون ری ــغ 5 میلی مبل
انجمــن ســینمای انقــالب و دفــاع مقــدس از میــان خالصــه 
ــر  ــه مدنظ ــت، فیلمنام ــاس اولوی ــر اس ــده ب ــای برگزی فیلمنامه ه
خــود را انتخــاب خواهنــد کــرد و بــا نویســنده آن بــرای نــگارش وارد 

ــا ــد شــد. ایرن مذاکــره خواهن

استقبال از بخش فیلمنامه نویسی جشنواره مقاومت

ــه ای  ــال، مجموع ــه دوم س ــد دارد نیم ــا قص ــاره رهنم  به
را بــا همــان فضــای زنانــه کــه در غالــب آثــار نوشــتاری اش 
جلــوی  خانگــی  نمایــش  شــبکه  در  می شــود  دیــده 
دوربیــن ببــرد. بهــاره رهنمــا کــه ایــن روزهــا در مجموعــه 
۵ قســمتی »کشــیک قلــب« بــازی می کنــد دربــاره 

خــود  روزهــای  ایــن  فعالیت هــای 
بــه دلیــل مشــغله هایی کــه  گفــت: 
دارم ترجیــح می دهــم بــه جــای کار 
در مجموعه هــای طوالنــی کــه تقریبــا 
ــرد  ــن را می گی ــت م ــال از وق ــک س ی
در مینی ســریال هایی بــازی کنــم کــه 
از نظــر مضمــون و محتــوا حرفــی بــرای 

ــند.  ــته باش ــن داش گفت
وی افــزود: عــالوه بــر ایــن چنــد ســالی 
ــه  ــی ب ــتن رمان ــر نوش ــه درگی ــت ک اس

ــال  ــعی دارم امس ــتم و س ــود« هس ــرخ ب ــارا س ــام »س ن
آن را بــه ســرانجام برســانم. رهنمــا کــه کارگردانــی را روی 
ــد از  ــرد: بع ــاره ک ــت، اش ــرده اس ــه ک ــر تجرب ــه تئات صحن
فراغــت یافتــن از کارهایــی کــه در حــال انجامشــان هســتم 

ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــه در ش ــک مجموع ــد دارم ی قص
بــا کارگردانــی خــودم و بــا مضمــون فضــای زنانــه ای 
کــه می شناســم و نوشــتم جلــوی دوربیــن ببــرم. وی 
 ادامــه داد: بخشــی از ایــن مجموعــه بــه نــگارش درآمــده 

و شخصیت ها کم کم در حال شکل گیری هستند. 
در ایــن مجموعــه کــه هنــوز نامــی برایش 
ــه ای  ــان فضــای زنان ــی نشــده هم قطع
را می بینیــم کــه در نوشــته های مــن 
همیشــه هســت و مــن تاکیــد می کنــم 
فمینیســتی  اصــال  فضــا  ایــن   کــه 
دریچــه  از  فقــط  نیســت؛  و ضدمــرد 
دنیــای زنــان بــه بیــرون نــگاه می شــود. 
ایــن  زبــان  پایــان گفــت:  رهنمــا در 
مجموعــه طنــز اســت و بی ربــط بــه 
ــپیر«  ــان شکس ــی زن ــش »دور هم نمای
ــن کار  ــروه در ای ــان گ ــد هم ــاال ۸۰ درص ــت و احتم نیس
ــه  ــه نخســت آن را ب ــد. قصــد داریــم در مرحل حضــور دارن
ــم  ــه کنی ــمتی عرض ــا ۹ قس ــه ۵ ت ــک مجموع ــورت ی  ص

و اگر استقبال شد، ادامه دهیم. ربیع

بهاره رهنما برای شبکه نمایش خانگی سریال می سازد

- مرتضــی میرباقــری، معــاون ســیمای رســانه ملــی 
ســکان شــبکه ســه ســیما را بــار دیگــر بــه علی اصغــر 

پورمحمــدی ســپرد.
بــه  فوتبــال«  ملــی  تیــم  »تاریخچــه  مســتند   -
کارگردانــی مــزدک میرزایــی در مــاه رمضــان بــه روی 

ــت. ــد رف ــتند خواه ــبکه مس ــن ش آنت
»آآادت  فیلــم  کارگــردان  ابراهیمیــان،  ابراهیــم   -
ــش  ــای بی ــال ممیزی ه ــاد از اِعم ــا انتق ــم« ب نمی کنی
ــه  ــه این گون ــدار داد ک ــران هش ــینمای ای ــد در س از ح
ــینمای  ــی از س ــود حت ــث می ش ــا باع محافظه کاری ه
ــب  ــم، عق ــه آن خندیده ای ــری ب ــه عم ــم ک ــوود ه بالی

ــم. بیفتی
- هوشــنگ گلشــیری آثــار نیمه تمــام زیــادی دارد کــه 
ــخص  ــتی مش ــا به درس ــار آن ه ــت انتش ــوز سرنوش هن
نیســت. »فرزانــه طاهری« همســر هوشــنگ گلشــیری 
می گویــد بــه دالیــل اخالقــی و ادبــی نمی دانیــم 

انتشــار ایــن آثــار کار درســتی اســت یــا خیــر.
ــده  ــن تنابن ــازی محس ــا ب ــت« ب ــش »پایتخ - نمای
احمــد مهران فــر، ریمــا رامین فــر و علیرضــا خمســه در 

ــه مــی رود. ــا روی صحن ــکا و اروپ ــادا، آمری کان
- کیهــان کلهــر، نوازنــده  چیره دســت کمانچــه بــا 
ــه  ــورد روی صحن ــمفونیک هارتف ــتر س ــی ارکس همراه

ــی رود. م
- کیــوان پهلــوان، پژوهشــگر موســیقی نواحــی ایــران 
ــای  ــا و نواه ــنواره  »آواه ــت جش ــد از فرص ــت: بای گف
رضــوی« بــرای ضبــط گنجینــه  موســیقی نواحــی ایــران 

بهــره گرفتــه شــود.
 - مرتضــی میرباقــری در حکمــی علیرضــا بــرازش 
را کــه پیــش از ایــن مدیریــت شــبکه یــک و دو ســیما 
ــک  ــبکه ی ــر ش ــوان مدی ــه عن ــته، ب ــده داش ــر عه را ب

ســیما منصــوب کــرد.
»چهارشــنبه«  فیلمنامه نویــس  ناجــی،  پیمــان   -
معتقدســت بــا توجــه بــه جایــزه ای کــه شــهاب 
حســینی از جشــنواره کــن بــرده، اگــر ایــن فیلــم 
بــود  شــده  اکــران  ســینمایی  ســرگروه های  در 
باشــد. داشــته  بیشــتری  فــروش  می توانســت 

ــم  ــه فیل ــینما ک ــردان س ــور، کارگ ــان عبدی پ - احس
ــرای اکــران آمــاده دارد، در حــال نــگارش  »پــاپ« را ب
فیلمنامــه ســریالی اســت کــه در آن بازیگــران خارجــی 

ــد. ــش می کنن ــای نق ایف
بیــان کــرد:  قهرمانــی، کارگــردان ســینما  رضــا   -
فیلمنامــه »دیوانگــی« بــرای تولیــد همچنــان در انتظــار 

ــت. ــرمایه اس ــذب س ج
- پیمــان خازنــی، آهنگســاز و نوازنــده ایرانــی در 
تجربــه  از  خــود  فعالیت هــای  تازه تریــن  تشــریح 
انتشــار  و  المللــی  بیــن  رویــداد  یــک  در  حضــور 

داد. خبــر  خــود  آلبــوم  تازه تریــن 

 تورلیدرها و داللی 
در صنایع دستی اصفهان

ــان، ســفیران فرهنگــی کشــور  ــا و راهنمای تورلیدره
ــگ  ــود فرهن ــار خ ــا رفت ــد ب ــه می توانن ــتند ک هس
غنــی ایرانــی را بــه کشــورهای دیگــر معرفــی کننــد 
ــا  ــن رابطــه شــفاف تر شــود؛ ام ــا در ای ــا دیدگاه ه ت
متاســفانه یکــی از معضالتــی کــه مدت هاســت 
 در زمینــه صنایــع دســتی اصفهــان وجــود دارد
تورلیدرهــای  برخــی  کــه  اســت  ایــن 
از  بســیاری  کــه  واســطه گر  و  ســودجو 
گردشــگران  هســتند،  غیربومــی  نیــز   آن هــا 
دســتی  صنایــع  فروشــگاه های  ســمت  بــه  را 
دســتی  صنایــع  کاالهــای  و  بــرده  مشــخص 
گردشــگر  بــه  واقعــی  قیمــت  از  گران تــر  را 
می فروشــند و درصــد زیــادی بــه عنــوان حــق 
می کننــد.  دریافــت  فروشــنده  از  کمیســیون 
جلســات متعــددی بــرای پرداختــن بــه ایــن 
ــف  ــای مختل ــده و از برخورده ــکیل ش ــل تش معض
ــا در  ــده، ام ــه ش ــخن گفت ــا س ــن تورلیدره ــا ای ب
میــان هنرمنــدان صنایــع دســتی اصفهــان رضایتــی 
ــک  ــود. ی ــده نمی ش ــکل دی ــن مش ــع ای ــاره رف درب

ــا ــت. ایمن ــاز اس ــی نی ــزم مل ع

 پیشینه فرهنگی کویر 
ظرفیت های تولید سینمایی دارد

ــا اشــاره  ــزد ب ــان ی رییــس انجمــن ســینمای جوان
ــری  ــتان کوی ــن اس ــناخته  ای ــای ناش ــه ظرفیت ه ب
اظهــار کــرد: پیشــینه فرهنگــی کویــر، ظرفیت هــای 

ــوای ســینمایی دارد.  ــد محت ــژه ای در تولی وی
حســین روشــن بخش بــا اشــاره بــه ســاختار 
ــل پیشــینه  ــه دلی ــزد ب ــت: ی ــر گف ــی کوی جغرافیای
کــه  دارد  بســیاری  ظرفیت هــای  فرهنگــی، 
ــه  ــا توجــه ب ــوان ب ــده اســت و می ت ناشــناخته مان
آن و ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه بــه نتایــج 
مطلوبــی دســت یافــت. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــازی دارد ک ــادی در مستندس ــت زی ــزد، ظرفی ی
 در ادوار گذشــته وجــود داشــته و در جشــنواره ها

ــا متاســفانه  ــد؛ ام ــزدی بوده ان ــای ی ــر فیلم ه منتظ
ــه  ــان ب اکنــون کمرنــگ شــده اســت و اقبــال جوان
ــه پژوهــش  ســمت ســینمای داســتانی اســت و ب
ایــن  می شــود.  کمتــری  توجــه  مســتند،  و 
فیلمســاز یــزدی افــزود: بایــد انــواع ســبک ها 
ــرد  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتند، م ــا در مس  و روش ه

و آموزش داده شود. ایسنا

اخبار کوتاه 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سندرسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 

است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 

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

ردیف ۱- برابر رای شماره  ۱3۹۵6۰3۰2۰23۰۰۰۱۷3مورخ ۱3۹۵/۰2/2۹ آقای محمد خرم نژاد به شماره شناسنامه 

6۰3۰4 کد ملی ۱2۸۱۷۰۱4۸3 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱2/۰6 

متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱۱ فرعی از ۵۱۸۷ – اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/3/۱۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/3/3۱ 

شماره : 6463/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 ۹2۰2۸۹  : شعبه  بایگانی  شماره   ۸۸۰۹۹۸۰3۵2۰۰۱۵۰۰  : پرونده  شماره  نامه:۹4۱۰۱۱36۵3۸۰۰۰44  شماره 

: ۱3۹4/۰2/۰6 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  تاریخ تنظیم 

۹2۰2۸۹ اجرائی موضوع علیه خانم مهری کاشانی فرزند گلزار و له خانم اعظم مختاری فرزند اسماعیل در تاریخ 

۱3۹۵/۰4/2۱ به منظور فروش دو سوله صنعتی مجلور یکدیگر  به پهنای هریک ۱۰ متر و طول حدود 22 متر 

و ارتفاع سوله در کنار 6 متر و در وسط ۷/۵ متر ملکی محکوم علیه واقع در شهرک صنعتی کارگاهی – سوله 

های شماره ۵2 و ۵4 که دارای ثابقه ثبتی ندارد و ملک مذکور مفروز و متعلق حق غیر نمیباشد از ساعت ۱۰ الی 

۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان اطاق 22۸ برگزار نماید. اموال 

موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3۱3۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده است. متقاضیان خرید 

می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی 

شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده 

خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه 

داشته باشند. بابائی مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ   ۹۵۰۰3۹ : بایگانی شعبه  : ۹۵۰۹۹۸362۰۱۰۰۰2۷ شماره  پرونده  نامه:۹۵۱۰۱۱362۰۱۰۰۰۸2 شماره  شماره 

تنظیم: ۱3۹۵/۰۱/3۱ بدینوسیله آگهی میگردد در پرونده کالسه ۹۵۰۰3۹/ح۱ خانم ام البنین بیابانی آرانی فرزند 

حسن با وکالت خانم فاطمه بوجاریان دادخواستی مبنی بر طالق به طرفیت آقای عباس کاظم زاده دستجردی 

فرزند حیدر علی در این دادگاه مطرح نموده اند لذابه خوانده )عباس کاظم زاده دستجردی(ابالغ میگردد در تاریخ 

۹۵/4/23 ساعت ۸/3۰ جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل حاضر شود. شماره : 

۵/22/۹۵/۱42/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان رضا شعبان قمصری به وکالت فاطمه  بوجاریان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 

طرفیت جواد کرمیان به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف به کالسه 3/۹۱/۹۵ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۵/24 ساعت 2۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از 

آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می 

تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. 

انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/22/۹3/۱43/م الف رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان خانم بوجاریان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمد حسین بهلویی به 

مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به 

کالسه 2/6۵۰/۹4ثبت و برای تاریخ ۹۵/۵/26 ساعت ۱۹/3۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق 

الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : ۱3/2/۹۵/۱44/م 

الف رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نرگس مرادی دارای شناسنامه شماره 46۵ به شرح دادخواست به کالسه 2۹۸/۹۵/ ش۱ از این دادگاه  در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه رمضانی بیدگلی  بشناسنامه ۰۷۹۷۰-3-

6۱۹  در تاریخ ۹4/4/2۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- سعید رمضانی به ش ش 24۱ پدر آن مرحومه 2- نرگس مرادی به ش ش 46۵ مادر و الغیر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره :۵/22/۹۵/۱4۵/م الف  رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : ۹۵۱۰۱۰362۰2۰۱۸22 شماره پرونده : ۹4۰۹۹۸362۰2۰۱۰۰۰ شماره بایگانی شعبه ۹4۱۰2۰ تاریخ 

تنظیم : ۱3۹۵/3/۰6 خواهان روح اله صالحی راد دادخواستی به طرفیت خواندگان علی محمد رزاقی و کوروش 

کوکنانی قره بلطاقی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران بیدگل نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران بیدگل ارجاع و 

به کالسه ۹4۰۹۹۸362۰2۰۱۰۰۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۰4/26 و ساعت ۱2:۰۰ تعیین شده است 

. به علت مجهول المکان بودن خوانده کوروش کوکنانی قره بلطاقی و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

شماره : ۵/22/۹۵/۱4۱/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : ۹۵۱۰۱۰362۰2۰۱۸۱۵ شماره پرونده : ۹4۰۹۹۸362۰2۰۰۹۹۹ شماره بایگانی شعبه ۹4۱۰۱۹ تاریخ 

طرفیت  به  دادخواستی  راد  صالحی  اله  روح  ۹۵۱۰۱۰262۰2۰۱۰۸2خواهان  ابالغیه  پیرو   ۱3۹۵/3/۰6  : تنظیم 

خواندگان حبیب اله عرب و علی محمد رزاقی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

آران بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

واقع در آران بیدگل ارجاع و به کالسه ۹4۰۹۹۸362۰2۰۰۹۹۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۰4/26 و 

ساعت ۱2:3۰ تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده حبیب اله عرب و در خواست خواهان و 

به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شماره : ۵/22/۹۵/۱4۰/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری 

شهرستان آران و بیدگل

گواهی  حصروراثت
آقای حسین وزیری وزیر آبادی  بشناسنامه شماره ۱3۹ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت  و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره۹۵/4۱6تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان امامقلی وزیری 

وزیر آبادی  بشناسنامه شماره 4 در تاریخ جمعه ۸ آبان ۱3۹4 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 

از ۱- نصرت آزاد قلعه سرخی   فرزند ناصر قلی شماره شناسنامه 2

 نسبت با متوفی : زوجه   2- لیال وزیری    فرزند امامقلی شماره شناسنامه : ۱۷ نسبت با متوفی : فرزند  

3- فاطمه وزیری وزیر آبادی   فرزند امامقلی  شماره شناسنامه : ۷2۸ نسبت با متوفی : فرزند 4- شهناز 

وزیری وزیر آبادی فرزند امامقلی شماره شناسنامه : 3۷ نسبت با متوفی : فرزند ۵- شهین وزیری وزیر آبادی   

فرزند امامقلی  شماره شناسنامه 6 نسبت با متوفی : فرزند  6- مهین وزیری وزیر آبادی فرزند امامقلی شماره 

شناسنامه 2 نسبت با متوفی فرزند ۷- حسین وزیری وزیر آبادی فرزند امامقلی  شماره شناسنامه ۱3۹ نسبت 

با متوفی فرزند پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد 

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

حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

گواهی حصروراثت
آقای بهزاد صادقی دارای بشناسنامه شماره 24۹ به شرح دادخواست کالسه ۹۵/4۱۵  از این دادگاه  در خواست 

ابوالقاسم صادقی کلیشادی  بشناسنامه شماره  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

6۹ در تاریخ 3/۱/ ۱3۹۵اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

:۱- ماه سلطان هدایت شماره شناسنامه ۷۰ فرزند محمد صادق 2- بهزاد صادقی شماره شناسنامه 24۹ فرزند 

ابوالقاسم 3- راحله صادقی کلیشادی شماره شناسنامه ۱3۷ فرزند ابوالقاسم 4- سارا صادقی کلیشادی شماره 

شناسنامه ۱۱۰۰32۷۸۷۸ فرزند ابوالقاسم ۵- عاطفه صادقی کلیشادی شماره شناسنامه ۱۷۸ فرزند ابوالقاسم 

6- زهرا صادقی کلیشادی شماره شناسنامه ۷3 فرزند نعمت اله   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

 یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. رئیس شورای حل اختالف

 شعبه اول

گواهی  حصروراثت
آقای محمد جعفر زاده قهدریجانی   بشناسنامه شماره ۱۱۰۰22۰۸۱۱ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت  و رونوشت 

شناسنامه ورثه در خواستی بشماره۹۵/4۱۹تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین 

جعفر زاده قهدریجانی  بشناسنامه شماره 3۸2 در تاریخ ۹۵/۱/۱۹ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از ۱- محمد جعفر زاده قهدریجانی ش ش ۱۱۰۰22۰۸۱۱ نسبت فرزند 2- زهره جعفر زاده قهدریجانی ش 

ش 2۱۰۷ نسبت فرزند 3- زهرا جعفر زاده قهدریجانی ش ش ۱۱۰۰۱۰۸۱6۵ نسبت فرزند 4- اعظم جعفر زاده 

قهدریجانی ش ش ۱36 نسبت فرزند ۵- سمیه جعفر زاده قهدریجانی ش ش ۱43 نسبت فرزند 6- فاطمه 

یادگاری قهدریجانی ش ش ۱۹۸ نسبت همسر پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

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

و امور حسبی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای / خانم 
نظر به اینکه آقای محمد علی قربانی فرزند رمضانعلی دادخواستی به طرفیت خانم مریم لیلی قهجاورستانی 

ارجاع و به کالسه  انتقال سند تقدیم که به شورای حل اختالف شعبه ۱ فالورجان  فرزند مرتضی به خواسته 

۱۸۷/۹۵ ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۵/2۷ ساعت ۱۵/3۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده 

۱ مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده ۷3 ق . آ. د. م 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با 

مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختالف ۱ حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه ۱ فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید 

 در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد

 نمود. / رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ حقوقی فالورجان

گواهی  حصروراثت
آقای احمد رضا وکیلی سهر فروزانی   بشناسنامه شماره ۵۵۹باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت  و رونوشت 

شناسنامه ورثه در خواستی بشماره۹۵/42۸تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی 

اکبر وکیلی سهر فیروزانی  بشناسنامه شماره ۵4 در تاریخ ۱3۹۵/۱/۱۵ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از ۱- خسرو وکیلی سهر فروزانی فرزند علی اکبر ش ش ۵3  2- احمد رضا وکیلی سهر فروزانی فرزند 

علی اکبر ش ش ۵۵۹  3- رویا وکیلی سهرفروزانی فرزند علی اکبر ۱۱۰۰۰6۱۹۵۹  4- زهرا وکیلی سهر فروزانی 

فرزند علی اکبر ش ش 2۹  ۵- صدیقه وکیلی سهر فروزانی فرزند علی اکبر ش ش 2۱2 6- زینت وکیلی 

سهر فروزانی فرزند علی اکبر ش ش 4۵ ۷- عزت وکیلی سهر فروزانی فرزند علی اکبر ش ش ۵2 ۸- اقدس 

سلیمانی همسر حسن ش ش 2۵ پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

گواهی  حصروراثت
ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت   و گواهی  شهادتنامه   6۱باستناد  شماره  بشناسنامه  رشیدی    سعید  آقای 

نجفعلی رشیدی  اشعار داشته است که شادروان  نموده چنین  این شورا  در خواستی بشماره43۹/ ۹۵تقدیم 

باغوحوشی  بشناسنامه شماره 2۹ در تاریخ ۱3۹4/۱۱/۷ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 

۱- سعید رشیدی فرزند نجفعلی ش ش 6۱  2- فاطمه رشیدی فرزند نجفعلی ش ش 6۷  3- معصومه 

رشیدی باغوحوشی فرزند نجفعلی ش ش  2۷۷  4- زهره رشیدی با غوحوشی فرزند نجفعلی ش ش  4۷۹66  

۵- زهرا رشیدی باغوحوشی فرزند نجفعلی ش ش ۱2۷۰  6- سکینه جمشیدی فرزند امیر علی ش ش ۵  

پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

گواهی  حصروراثت
اله کریمی سودرجانی   بشناسنامه شماره ۱3۹۹باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت  و رونوشت  آقای حجت 

شناسنامه ورثه در خواستی بشماره4۱3/ ۹۵تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نصرت 

آغا زمانی  بشناسنامه شماره ۱3۱3 در تاریخ ۹۵/2/2۱ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- 

حجت اله کریمی سودرجانی فرزند یداله ش ش ۱3۹۹ 2- بتول کریمی سودرجانی فرزند یداله ش ش 4۵ 3- 

فاطمه کریمی سودرجانی فرزند یداله ش ش ۹۱ 4- مهری کریمی سودرجانی فرزند یداله ش ش 24 ۵- قدرت 

اله کریمی سودرجانی فرزند یداله ش ش ۸  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 

تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

دادنامه
))رای شورا(( در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه موسی قاسمی فالورجانی فرزند ابراهیم ساکن فالورجان 

خ امام پاساژ انقالب پوشاک جلوه به طرفیت سید سجاد موسوی سید عماد ساکن شیراز چهارراه زندان بلوار 

پاسارگاد بعد از درمانگاه اقبال پالک ۹۵ به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸/۱۵۰/۰۰۰ ریال بابت صدور یک فقره سند فیش 

بانکی شماره 33۹344۹ به مورخ ۹3/6/4 بانک  رفاه کارگران فالورجان عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

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

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

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

دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد. بنابراین شورا با اتفاق 

نظر مستندا به مواد ۱۹۸و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ هجده 

میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته / 

چک یا تقدیم دادخواست  به مبلغ ............. ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای 

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

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

 رئیس شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم طاهره موجودی رنانی دارای شناسنامه شماره 3۱۸ به شرح دادخواست به کالسه ۱۰4۰/۹۵ از این دادگاه  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی موجودی رنانی  بشناسنامه۷۱۹6  

در تاریخ ۱3۹3/۱۱/2۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 

پسر و ۵ دختر ۱- محمد تقی موجودی رنانی به ش ش ۸4 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد حسن موجودی 

رنانی به ش ش ۹۷63 نسبت با متوفی فرزند 3- عفت موجودی رنانی به ش ش 24۱ نسبت با متوفی فرزند 

4- فاطمه موجودی به ش ش 6۵3 نسبت با متوفی فرزند ۵- زهرا موجودی رنانی به ش ش 3۰۵ نسبت با 

متوفی فرزند 6- طیبه موجودی رنانی به ش ش ۱3۰ نسبت با متوفی فرزند ۷- طاهره موجودی رنانی به ش 

ش 3۱۸ نسبت با متوفی فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 6۷۵۰/ م الف 

رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تيران

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي

برابر رای صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی محرز گرديده است.لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 

مالكيت متقاضيی اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.

اله درششدانگ  امین  ۱-رای شماره ۱3۹46۰3۰2۰۱6۰۰۰۰۵۰ مورخ ۱3۹۵/۰2/۱4خانم معصومه خدائی  فرزند 

یک باب خانه به  مساحت ۸3.6۸ متر مربع پالک شماره  4۱۵۷فرعی باقیمانده از یک  اصلی واقع در بخش 

دوازده ثبت اصفهان 

خریداری از صدیقه سلیمانی فرزند تقی

علی  فرزند  تهرانی  مظاهری  مهدی  آقای   ۱3۹۵/۰2/۱4 مورخ   ۱3۹46۰3۰2۰۱6۰۰۰۰43 شماره  2-رای 

اکبردرششدانگ یک باب خانه به  مساحت ۱4۰/62 متر مربع پالک شماره  2۸۱۷فرعی از یک  اصلی واقع در 

بخش دوازده ثبت اصفهان 

خریداری ازآقای حسن غالمی و سلطان خانم غالمی 

حسین  فرزند  قراتپه   غالمی  رضا  حمید  آقای   ۱3۹۵/۱2/26 مورخ   ۱3۹46۰3۰2۰۱6۰۰۱4۷2 شماره  3-رای 

درششدانگ یک باب خانه به  مساحت ۱32.۸۱ متر مربع مجزی شد از پالک شماره  2۸۱۷فرعی از یک  اصلی 

واقع در بخش دوازده ثبت 

اصفهان خریداری از آقای حسن غالمی و سلطان خانم غالمی

4-رای شماره ۱3۹46۰3۰2۰۱6۰۰۱4۷۱ مورخ ۱3۹۵/۱2/26 آقای عباس غالمی قراتپه  فرزند حسین درششدانگ 

یک باب خانه به  مساحت ۱3۰.۹۰ متر مربع مجزی شد از پالک شماره  2۸۱۷فرعی از یک  اصلی واقع در 

بخش دوازده ثبت 

اصفهان خریداری از آقای حسن غالمی و سلطانی خانم غالمی

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/3/۱۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/3/3۱

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون-  مهدی شبان ۵۹/الف/م



آسیا، هدیه ایران را پس فرستاد
درحالــی کــه تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا ایســتادن در جمــع 
3 تیــم برتــر رقابت هــای انتخابــی المپیــک، ایــن فرصــت را بــه 
دیگــر تیم هــای آســیایی داد تــا کســب ســهمیه کننــد، آن هــا 
قــدر ایــن موقعیــت را ندانســتند. بــا برگــزاری دیــدار تیم هــای 
ــم  ــن تی ــف چهارمی ــترالیا تکلی ــتان و اس ــال لهس ــی والیب مل
ــه المپیــک ریــو از رقابت هــای انتخابــی توکیــو  صعودکننــده ب
مشــخص شــد. اســترالیا بــرای راهیابــی بــه المپیــک نیــاز بــه 
پیــروزی در ایــن بــازی داشــت؛ امــا از پــس تیم دوم لهســتان 
ــرده  ــور ک ــن عب ــر از ســد چی ــه پیش ت ــادا ک ــا کان ــد ت ــر نیام ب

بــود، بلیــت ســفر بــه ریــو را بــرای خــود رزرو کنــد.

 مصدومیت موراتا 
از ناحیه همسترینگ

فدراســیون فوتبــال اســپانیا تاییــد کــرد کــه مصدومیــت آلوارو 
موراتــا، مهاجــم ســابق رئــال مادریــد از ناحیــه همســترینگ 
اســت؛ ولــی او دوره ریــکاوری را از حــاال شــروع کــرده اســت. 
موراتــا در جریــان دیــدار مقابــل کــره جنوبــی کــه بــا برتــری 
ــد و  ــت ش ــار مصدومی ــید،  دچ ــان رس ــه پای ــا ب 6-1 الروخ
نتوانســت تــا پایــان بــازی در زمیــن باقــی بمانــد. تســت های 
پزشــکی روی او انجــام شــد و درنهایــت فدراســیون فوتبــال 
ناحیــه  از  موراتــا  تاییــد کــرد کــه مصدومیــت  اســپانیا 
همســترینگ اســت؛ ولــی ایــن مصدومیــت جــدی نیســت.

 هفته سرنوشت ساز 
برای بارسا و اومتیتی

بارســلونا طبــق ادعــای روز گذشــته مونــدو دپورتیــوو، بــرای 
جــذب ســاموئول اومتیتــی، مدافــع 22ســاله و ملی پــوش 
باشــگاه لیــون ابــراز عالقــه نشــان داده اســت. بارســا کــه 
ــت  ــدد اس ــت داده، درص ــی از دس ــط دفاع ــرا را در خ بارت
ــگاه  ــش باش ــازد. واکن ــن وی س ــی را جایگزی ــا اومتیت ت
لیــون نیــز در نــوع خــود جالــب بــود. رییــس ایــن 
ــا  ــئوالن بارس ــش مس ــه 10 روز پی ــرد ک ــاش ک ــگاه ف باش
بــرای جــذب اومتیتــی مذاکراتــی اولیــه را انجــام داده انــد 
ــل  ــرات حاص ــد مذاک ــرفتی در رون ــر پیش ــپس دیگ و س
ــز از  ــن نی ــن بازیک ــای ای ــر برنامه ه ــت. مدی ــده اس نش
بی خبــری خــود نســبت بــه عالقــه بارســا ســخن گفــت!

جوانگرایی در اولویت برنامه هاست
داوران  خــوب  قضــاوت  از  داوران  کمیتــه  رییــس 
ــه در  ــیا ک ــال آس ــر 14 س ــتیوال زی ــی در فس ــوان ایران ج
تاجیکســتان برگــزار شــد، خبــر داد. فریــدون اصفهانیــان 
درخصــوص قضــاوت داوران ایرانــی در فســتیوال زیــر 
ــا  ــه داوران ب ــار داشــت: برنامــه کمیت 14 ســال آســیا اظه
توجــه بــه طــرح اســتعدادیابی در آینــده ایــن اســت کــه 

ــد. ــرار ده ــود ق ــی خ ــتور کار اصل ــی را در دس جوانگرای

کوتاه از ورزش

 تفتیان قهرمان دوی ۱۰۰ متر 
لیگ مجارستان شد

ــی  ــگ دو و میدان ــای لی ــران در رقابت ه ــی ای ــده المپیک دون
کشــور مجارســتان بــه مــدال طــال دســت پیــدا کــرد. حســن 
تفتیــان رکــورددار دوی 100 متــر کشــورمان کــه در حــال حاضــر 
در اردوی آماده ســازی قبــل از رقابت هــای المپیــک در کشــور 
مجارســتان به ســرمی برد، عصــر شــنبه 1۵ خــرداد بــا شــرکت 
در رقابت هــای لیــگ دو و میدانــی ایــن کشــور بــا ثبــت زمــان 
ــن  ــه مــدال طــال رســید. در ای ــه قهرمــان شــد و ب 10.1۵ ثانی
ــای 10.40  ــت زمان ه ــا ثب ــتان ب ــی از مجارس ــت دوندگان رقاب
ثانیــه و 10.46 ثانیــه بــه ترتیــب بــه عنوان هــای دوم و ســوم 
رســیدند. دو و میدانــی ایــران تاکنــون ۷ ســهمیه المپیــک بــه 

دســت آورده اســت.

 رسانه های سعودی 
جوسازی می کنند

رییــس فدراســیون فوتبــال عــراق تاکیــد کــرد که دیدار برگشــت 
تیــم ملــی ایــن کشــور برابــر عربســتان بایــد در زمینــی بی طرف 
 برگــزار شــود. او آنچــه کــه در رســانه های ســعودی آمــده 
را نادرســت خوانــد. بــا وجــود آنکــه رســانه های ســعودی چنــد 
روز پیــش اعــالم کردنــد کــه فیفــا بــا برگــزاری دیــدار برگشــت 
 تیــم ملــی فوتبــال عــراق برابــر عربســتان در جده موافقــت کرده 
و تنهــا دیــدار رفــت در زمیــن بی طــرف برگــزار می شــود 
رییــس فدراســیون فوتبــال عــراق تاکیــد کــرد کــه روزنامه هــای 
عربســتانی بــه دنبــال جنجــال رســانه ای هســتند و فیفــا چنین 
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــت. ریی ــرده اس ــالم نک ــزی را اع چی
ــده ــعودی آم ــانه های س ــه در رس ــه ک ــرد: آنچ ــد ک ــراق تاکی  ع

ــال عربســتان هــم آن را تاییــد  دروغ اســت و فدراســیون فوتب
نکــرده اســت.

 کوبا، چهارمین حریف ایران 
در المپیک

بازی هــای  در  والیبــال  ملــی  تیــم  حریــف  چهارمیــن 
المپیــک مشــخص شــد. بــا صعــود کانــادا بــه المپیــک 2016 
ــران  ــال ای ــی والیب ــم مل ــروه تی ــر هم گ ــل، دیگ ــوی برزی ری
ــای  ــه در رقابت ه ــا ک ــد. کوب ــخص ش ــا مش ــن بازی ه در ای
انتخابــی آمریــکای شــمالی بــه مقــام قهرمانــی رســیده بــود، 
 B ــروه ــن لهســتان و روســیه در گ ــران، آرژانتی ــا ای ــراه ب هم
ــه  ــادا نیــز کــه ب ایــن رقابت هــا قــرار گرفــت. تیــم ملــی کان
عنــوان چهارمیــن تیــم در رقابت هــای انتخابــی المپیــک بــه 
میزبانــی ژاپــن ســهمیه المپیــک گرفــت، در گــروه A در کنــار 
آمریــکا، برزیــل، ایتالیــا و فرانســه ایســتاد. از میــان تیم هــای 
تونــس، الجزایــر، شــیلی و مکزیــک نیــز یــک تیــم ســهمیه 
المپیــک را می گیــرد و پــس از آن گــروه مصــر کــه بــه عنــوان 
 قهرمــان رقابت هــای انتخابــی آفریقــا ســهمیه المپیــک 
را گرفتــه، مشــخص می شــود. بازی هــای المپیــک در رشــته 

والیبــال در دو گــروه 6 تیمــی برگــزار می شــود.

کوتاه از ورزش

ــران  ــال ای ــاالت فوتب ــل و انتق ــازار نق ــور ب  تن
سرویس  ورزش

  پوریا قلی پور 
ــای  ــا حســابی داغ اســت. تیم ه ــن روزه ای
 بــزرگ در حــال شــکار مهره هــای مدنظــر خــود هســتند 
ــظ  ــر حف ــه فک ــدان ب ــگ و دن ــا چن ــر ب ــای ضعیف ت و تیم ه
بازیکنــان خــوب خــود هســتند. در ایــن میــان البتــه تیم هایــی 
هــم هســتند کــه نیم نگاهــی بــه جوانــان خــود دارنــد. در هــر 
حــال بــازار نقــل و انتقــاالت فصــل آینــده فوتبــال ایــن روزهــا 
بــا هیجــان خاصــی دنبــال می شــود کــه نگاهــی بــه آن خالــی 

از لطف نیست. در این گزارش با ما همراه باشید.
  ویسی در جست وجوی ستاره در برزیل

عبــدهللا ویســی، ســرمربی زردپوشــان نصــف جهــان بــه برزیــل 
ســفر کــرده تــا بــدون حضــور هیــچ داللــی، بازیکنــان مدنظــر 
ــتقالل  ــی در اس ــوب ویس ــابقه خ ــد. س ــاب کن ــود را انتخ خ
خوزســتان نشــان داده کــه بایــد منتظــر ظهــور بازیکنــان 
خارجــی باکیفیــت در ترکیــب ســپاهان بــرای لیــگ شــانزدهم 

باشــیم.
F۱4 اصرار هواداران تراکتور برای بازگشت  

محمــد ابراهیمــی کــه نــزد هــواداران تراکتورســازی از محبوبیت 
ــب  ــه او لق ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــا  ــی ب ــد، در فصــل گذشــته بازی هــای بســیار خوب F14 داده ان
ــئله  ــن مس ــام داد. همی ــز انج ــوالد تبری ــترش ف ــن گس پیراه
باعــث شــد در پایــان فصل بســیاری از هــواداران تراکتورســازی 
خواهــان بازگشــت ابراهیمــی بــه ایــن تیــم شــوند. ابراهیمــی 
ــه  ــرد دوســت دارد ب ــالم ک ــم در صفحــه اینســتاگرامش اع ه
تراکتورســازی برگــردد؛ امــا هیــچ تماســی از ســوی مســئوالن 
ــر  ــن اظهارنظ ــت. ای ــده اس ــه نش ــا وی گرفت ــگاه ب ــن باش ای
ــه  ــو ب ــرای اســتقبال از آجورل ــه ب ــی ک ــا هواداران ــود ت ــی ب کاف

ــد، در  ــرده بودن ــع ک ــگاه تجم ــل باش ــا مقاب ــه ی ــرودگاه رفت ف
ــا  ــد ت ــگاه بخواهن ــد باش ــل جدی ــر عام ــان از مدی شعارهایش

ــد. ــم برگردان ــه تی ابراهیمــی را ب
  5 خروجی در لیست منصوریان

باشــگاه اســتقالل پــس از جــذب فرشــید باقــری، وریــا 
غفــوری و بختیــار رحمانــی در وضعیــت بغرنجــی قــرار گرفتــه 
ــا 1۷ بازیکــن  اســت. تیــم فوتبــال اســتقالل فصــل گذشــته ب
ــرزای  ــام ب ــاال بهن ــرد و ح ــر ک ــود را پ ــاالن خ ــت بزرگس لیس
ــن  ــور از س ــا عب ــم ب ــی ه ــا رمضان ــمی و علیرض ــه چش روزب

23 ســال بــه عنــوان ســهمیه بزرگســال ایــن تیــم محســوب 
ــای کار  ــه اینج ــا ب ــتقالل ت ــاب اس ــن حس ــا ای ــوند. ب می ش
 20 بازیکــن بزرگســال دارد و بــا جــذب فرشــید باقــری

ــال  ــن بزرگس ــداد بازیک ــوری تع ــا غف ــی و وری ــار رحمان بختی
ــون  ــن قان ــن بی ــت. در ای ــیده اس ــر رس ــه 23 نف ــم ب ــن تی ای
بازیکــن  از 18  تنهــا  اجــازه می دهــد کــه  باشــگاه ها  بــه 
بزرگســال در لیســت خــود اســتفاده کنــد و تــا همیــن جــای 
 کار کادر فنــی ایــن تیــم مجبــور هســتند نــام ۵ بازیکــن 
را از لیســت خــود خــارج کننــد. بیــن بازیکنــان فصــل گذشــته 

اســتقالل آرش برهانــی، امیــد ابراهیمــی، بهنــام بــرزای 
ــف  ــاری، حنی ــر انص ــی، جاب ــا رمضان ــمی، علیرض ــه چش روزب
عمــران زاده، خســرو حیــدری، ســجاد شــهباززاده، مهــدی 
رحمتــی، امیــن حاج محمــدی، محمدرضــا خرســندنیا مهــدی 
مومنــی، میثــم مجیــدی، میــالد فخرالدینــی، وحیــد طالب لــو، 
یعقــوب کریمــی، هرائــر مگویــان، پروپجیــچ و عــادل شــیحی 
کســانی هســتند کــه نامشــان در لیســت بزرگســال رد شــده 
اســت و علیرضــا منصوریــان مجبــور اســت از جمــع آن هــا چند 

بازیکــن را در لیســت خــروج خــود قــرار دهــد.
  قرمزها به دنبال ستاره

پرســپولیس کــه بــا وعــده حضــوری پرقــدرت در لیــگ 
قهرمانــان آســیا لیــگ شــانزدهم را اســتارت خواهــد زد 
ــه  ــد ب ــگ بتوانن ــن لی ــه در ای ــت ک ــی اس ــال مهره های ــه دنب ب
سرخپوشــان و اجــرای برنامه هــای برانکــو کمــک کننــد. برانکــو 
ــای  ــالم نیازه ــا اع ــته ب ــل گذش ــل فص ــا مث ــچ دقیق ایوانکووی
خــود، تهــران را تــرک کــرد و بــرای اســتراحت بــه زاگــرب رفــت 
و در انتظــار ایــن اســت کــه تیــم مدنظــرش بــرای حضــور در 
لیــگ فراهــم شــود. مســئوالن پرســپولیس نیــز کــه در ایــن 
ــتقیم  ــاط مس ــی در ارتب ــود در کرواس ــرمربی خ ــا س ــدت ب م
هســتند، بــه دنبــال گزینه هــای مدنظــرش هســتند و در ایــن 
میــان تــا بــه امــروز بــا علیرضــا بیرانونــد و ساســان انصــاری 
موفــق بــه عقــد قــرارداد شــده اند. آن هــا در ایــن میــان مهــدی 
 ترابــی، کاوه رضایــی، ســیدجالل حســینی، شــجاع خلیــل زاده

وحیــد امیــری را بــه عنــوان مهره هــای دیگــر زیــر نظــر داشــتند 
و بــه دنبــال مذاکــره بــا آن هــا بودنــد. مهره هایــی کــه یــا میــل 
حضــور در لیــگ خــارج از ایــران دارنــد یــا قــرارداد بــا باشــگاه 

مانــع از صحبــت نهایــی بــا آن هــا شــده اســت.

گزارش کیمیای وطن از بازار نقل و انتقاالت فوتبال

در جست وجوی ستاره

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کوبا، چهارمین حریف ایران در المپیک دوشنبه 17 خرداد ماه 61395
ـــمـــاره 171 ســـــال دوم        ݡسݒ

خبــر روزنامــه الریاضــه عربســتان مبنــی بــر کاهــش 
ــب  ــیا تکذی ــان آس ــگ قهرمان ــران در لی ــهمیه ای س
شــد. بــه گــزارش »ورزش ســه«، یــک منبــع موثــق 
یــک گمانه زنــی  خبــر  ایــن  این بــاره گفــت:  در 
ایــن  در حــال حاضــر فصــل  اســت.  رســانه ای 

رقابت هــا بــه اتمــام نرســیده 
و هنــوز زمــان تعیین ســهمیه 
نیســت. اعــداد و ارقــام ایــن 
و  نشــده  نهایــی  موضــوع 
در  گفتــم  کــه  همان طــور 
ایــن  مســابقات  پایــان 
ــئله  ــن مس ــاره ای ــل درب فص
می شــود.  تصمیم گیــری 
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه 
فاکتــور اصلــی ســهمیه در 

ــاز  ــن امتی ــی اســت و ای ــاز فن ــان امتی ــگ قهرمان لی
تــا آخریــن دقیقــه لیــگ قهرمانــان آســیا مشــخص 

ــت.  نیس
ــی  ــابقات ای اف س ــه مس ــه کمیت ــن جلس در آخری

قبــل از شــروع رقابت هــای فصــل بعــد در نوامبــر بــه 
ــود  ــری می ش ــاره تصمیم گی ــنتی در این ب ــورت س ص
کــه تــا آن روز زمــان زیــادی باقــی اســت. همچنیــن 
غیــر از امتیــازات، ای اف ســی هنــوز روش ســهمیه 

دادن را اعــالم نکــرده اســت. 
قبــال دو تیــم اول 3+1 ســهمیه می گرفتنــد 
در  اینکــه  امــا  2+2؛  بعــدی  تیــم  دو  و 
ــع  ــه توزی ــهمیه ها چگون ــن س ــن دوره ای ای
بــا  می شــود، هنــوز مشــخص نیســت. 
توجــه بــه اینکــه عربســتان بــر موضــع 
در  ایــران حتــی  علیــه  خصمانــه خــود 
رقابت هــای ورزشــی پافشــاری می کنــد 
بــه نظــر می رســد فدراســیون فوتبــال بایــد 
در ایــن زمینــه پافشــاری های الزم را انجــام 

ــد.  بده
حالــی  در  عربســتانی  روزنامــه  اینکــه  جالــب 
ــه  صحبــت از کاهــش ســهیمه ایــران و انتقــال آن ب
امــارات کــرده کــه امســال بدتریــن فصــل تیم هــای 

ــت. ــوده اس ــیا ب ــتانی در آس عربس

کاهش سهمیه ایران و حذف استقالل حقیقت ندارد
کاپیتــان 3۷ســاله تیــم فوتبــال ســایپا بعــد از تمدیــد 
ــی از  ــرای خداحافظ ــه ای ب ــت: برنام ــراردادش گف ق
فوتبــال نــدارم. ابراهیــم صادقــی در گفت وگــو بــا 
ســایت باشــگاه ســایپا گفــت: در فصــل گذشــته 
ــور  ــایپا حض ــازی س ــدار از 30 ب ــر در 2۹ دی ــگ برت لی

بیشــترین  توانســتم  و  داشــتم 
دقایــق بــازی در ســایپا را بــه نــام 
خــود بــه ثبــت برســانم. امــروز در 
مــرز 38ســالگی از اینکــه در تمــام 
ایــن ســال ها بــا پیراهــن تیــم 
ــم  ــدان رفت ــه می ــایپا ب ــال س فوتب
وفادارتریــن  عنــوان  توانســتم  و 
بــه  خــود  نــام  بــه  را  بازیکــن 
ثبــت برســانم، بســیار خرســندم و 
امیــدوارم شــرایط بــه گونــه ای رقــم 

بخــورد کــه بتوانــم تیمــم را در راســتای کســب بهتریــن 
نتایــج همراهــی کنــم. وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
 کــه بــه خداحافظــی از فوتبــال فکــر می کنــد یــا خیــر

گفــت: برنامــه ای بــرای خداحافظــی از فوتبــال نــدارم 

و قصــد دارم تــا زمانــی کــه توانایــی ارایــه بــازی خــوب 
را در فوتبــال دارم، بــه رونــد ورزش حرفــه ای ام ادامــه 

دهــم. 
مــن در تمــام ایــن مــدت تــالش خــود را بــه کار 
گرفتــم کــه زندگــی حرفــه ای داشــته باشــم و اولویــت 
برایــم پشــتکار در فوتبــال و رســیدن 
ــت.  ــوده اس ــداف واال در ورزش ب ــه اه ب
کاپیتــان ســایپا درخصــوص رونــد ایــن 
تیــم در فصــل گذشــته تاکیــد کــرد: یکی 
نتیجه گیــری  تــداوم  عــدم  دالیــل  از 
دســت  از  ســایپا،  دوم  نیم فصــل  در 
نقــل  در  تاثیرگــذار  بازیکنــان   دادن 
و انتقــاالت نیم فصــل بــود و در ایــن 
 میــان بعضــی مشــکالت حاشــیه ای

نیــز  از جملــه تاخیــر در پرداخت هــا 
بی تاثیــر نبــود. البتــه باشــگاه ســایپا همیشــه یکــی از 
ــا  ــوده و مطمئن ــران ب ــال ای ــیه ترین های فوتب بی حاش
ــا شــناختی کــه از ســاختار ایــن باشــگاه دارم، ایــن  ب

ــد ادامــه خواهــد داشــت. رون

مزایده اموال غیر منقول 

اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 88064۷ج14له ابراهیم امانی وعلیه محمد حسن 

فانی به آدرس اصفهان –بلوار کشاورز –کوچه امام رضا- روبه روی مشاور امالک توکلی پالک 13 به خواسته مطالبه 

مبلغ661/۷21/۵12ریال بابت خواسته وخسارت ومبلغ 32/618/۵۷۵ ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای 

در روز سه شنبه مورخ ۹۵/4/8 ساعت 10:30-10درمحل اجرای احکام شعبه14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیک 

بخت -200متر بعد از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق ساختمان اجرای احکام حقوقی –طبقه ی سوم-واحد 

6برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از مقدار ۷/۵8حبه مشاع از 32حبه مشاع از۷2 حبه 

پالک ثبتی 4348/114بخش ۵ثبت اصفهان که به موجب رای هیات حل اختالف تحت پالک ثبتی 4348/1881مفروز 

شده است به نشانی اصفهان –بلوار کشاورز کوچه امام رضا-نبش بن بست مهر که طبق نظر کارشناس دادگستری محل 

مورد نظر بصورت یک باب خانه قدیمی باعرصه مساحت حدود 334/۷1 متر مربع بوده واعیانی احداثی روی عرصه 

فوق در حد یک طبقه با دیوارهای باربروسقف باپوش غیرچوبی وقسمتی نیز باطاق ضربی )آهن وآجر(می باشد .پالک 

مذکور دارای کاربری مسکونی –گذر شرقی 10متری )10مترازدیوارمقابل(وسمت شمال وجنوب 4/۷0متر از برمالکیت 

عقب نشینی داشته وگذرشمال مجاور در غرب وگذر جنوب 4متری وشمال غربی جنوب غرب2 در2وکدارتفاعی دو طبقه 

روی پیلوت می باشد .کف ساختمان موزائیک وسیمان-بدنه دیوار های داخلی گچ ورنگ ودربهای چوبی باقاب شیشه 

خور-پنجره های فلزی ودارای آشپز خانه وسرویس های بهداشتی حمام وتوالت می باشد .سیستم گرمایش ساختمان 

وسیستم سرمایش آن کولر می باشدهمچنین دارای انشعابات آب برق وگاز می باشد ملک فوق در تصرف خوانده می 

باشد.لذاباتوجه به موارد فوق وکلیه ی عوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ پالک فوق مبلغ 6/600/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است که باتوجه به مبلغ مورد مطالبه خواهان وحق االجراکه جمعا مبلغ 6۹4/340/08۷ ریال می باشد 

.معادل مقدار ۷/۵8به مشاع از32حبه مشاع از۷2حبه پالک فوق می باشد.طالبین خرید می توانند ظرف ۵روز قبل از 

مزایدها ز ملک فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند.کسانی که حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 0/010مبلغ 

مزایده رابه همراه داشته باشند.برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت راارائه دهد.م الف 68۷4اجرای احکام شعبه 

14 حقوقی اصفهان

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی شعبه 4دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده در خصوص پرونده ی اجرایی کالسه ۹402۷ 

ج ح/له حسین قدیری باوکالت حمیدرضا قناعت منش وعلیه محسن قدیری ومحمد قدیری مبنی بر دستور فروش 

به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 13113/۵واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به نشانی اصفهان-خ جی-خ مهدیه-

کوی شهید حسینی بن بست معراج-پالک ۷۹ باوصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 

است در تاریخ 4/20 /۹۵ از ساعت ۹الی ۹/۵صبح در محل این اجرا)خ نیکبخت-200متر باال تر از سختمان دادگستری 

اصفهان جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان – طبقه 4 -شعبه 4 حقوقی اصفهان(برگزار نماید 

.در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 11قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است .طالبین خرید ۵ روز قبل از 

جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 0/010 قیمت کار شناسی به حساب سپرده داد 

گستری اصفهان به شماره 21۷12۹0210008نزدبانک ملی دادگستری وارائه فیش واریزی به اجرا در جلسه مزایده شرکت 

نمایند.مزایده بامبلغ کارشناسی شروع وپیشنهاد دهنده بیشترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .نظریه  کار شناسی 

مجموعه مورد بازدید سه طبقه به شماره ملک ۵/13113واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که با42حبه مشاع آن به نام 

آقای محمد قدیری و1۵حبه مشاع به نام آقای حسین قدیری و1۵حبه مشاع از ۷2حبه ششدانگ به نام آقای محسن 

قدیری ثبت وصادر شد.طبقه60-مساحت اعیانی حدود ۹3 متر مربع و20متر انباری از قرار هر متر مربع31/000/000ریال 

وارزش کلی آن 2/883/000/000ریال وواحد همکف حدود 113/۵متر مربع از قرارهر متر مربع 34/000/000ریال وارزش کل 

آن3/8۵۹/000/000ریال وطبقه اول به مساحت اعیانی حدودمتر مربع 113از قرار هر متر مربع 2۹/000/000ریال به ارزش 

کل  آ ن3/2۷۷/000/000ریال ارزیابی واعالم نظر می گرددساختمان با اسکلت بتن وسقف تیرچه بلوک ودیوار آجری 

که سطوح داخلی آن به آشپز خانه وسرویس بهداشتی که کاشی گردیده بقیه گچ ورنگ است آشپز خانه کابینت فلزی 

وآبگرمکن مخزنی سیستم گرمایشی بخاری گازی وسرمایش کولر آبی واشتراکات سه اشتراک برق وسه خط تلفن وآب 

وگاز مشترک می باشد .درب وپنجره خارجی آلومینیوم ودرب داخلی چوبی طبقه اول بدون پارکینگ طبقه 60- یک خوابه 

ودو طبقه دیگر دو خوابه می باشد.نظر به اینکه تا کنون اسناد بواحد صادر نشده است باید قیمت کل ارزیابی شود که مبلغ 

آن معادل 10/01۹/000/000واعالم نظر می گرددوقیمت هر واحد جداگانه محاسبه شد تاچنانچه مالکین بخواهند هر کدام 

یک واحد را انتخاب کنند.م الف 68۷3اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده  
اجرای احکام شعبه4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظردارد جلسه مزایده درخصوص پرونده اجرایی کالسه ۹30416ج 

ح/4و۹303۷2ج ح/4له سید حمید طباطبایی پور وعلیه رسول تیموری مبنی بر مطالبه ی )41۵/268/406(ریال محکوم 

بابت پرونده کالسه ۹30416ج ح/4وحق االجرای دولتی 20/۵60/420ریال و۹۵/1۷8/۷۵0ریال محکوم به بابت پرونده 

کالسه ۹303۷2ج ح/4وحق االجرای دولتی4/۵8۵/۹۷3 ریال جمعا به مبلغ ۵3۵/۵۹3/۵13ریال به منظور فروش 

4/8۹۵6حبه از ۷2 حبه پالک ثبتی B11۵1 از12اصلی پالک ثبتی بخش 14 اصفهان به نشانی اصفهان –خ کاشانی 

–حد واصل چهار راه وفایی ودروازه تهران –کوچه شهید فضل اله آقاباباگلی –جنب کد پستی 813۷۹4۵6۷1-دست 

چپ.باوصف کارشناسی ذیل الذکر که معصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ4/13 ۹۵ از ساعت ۹الی 

۹/30 صبح در محل اجرا)خ نیکبخت -200متر باالتر از ساختمان دادگستری اصفهان –جنب بیمه پارسیان –ساختمان 

اجرای احکام حقوقی اصفهان –طبقه 4-شعبه 4حقوقی اصفهان(برگزار نماید در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 

11قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است . طالبین خرید ۵روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید 

از آن خواهند بود تابا تودیع 10%قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 21۷12۹0210008 نزد بانک ملی 

وارائه ی فیش واریزی به اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند . مزایده از مبلغ کارشناسی شروع وپیشنهاد دهنده ی باالترین 

قیمت برنده خواهد بود .نظریه کارشناس بر اساس برگه بازداشت ملک به شماره 13۹30۵80202۵001۵12مورخ 8/1۷ 

13۹3اعالم گردیده ملک ثبتی بخش 14ناحیه به مساحت 26۷/12متر مربع که در بازدید از محل مشاهده گردیدکه 

ملک در دوضلع غرب وشرق عقب نشینی کرده وبر گذر های 8متری و6متری قرار گرفته است با توجه به موارد باال قواره 

زمین ،موقعیت محل ،سطح دسترسی به گذر ،میزان امکان ارتفاع ساخت وبالحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش 

ششدانگ عرصه ملک موصوف رابه مبلغ ۷/8۷۷/000/000 ریال برآورد واعالم می نماید.م الف 68۷۵ اجرای احکام 

شعبه 4 حقوقی اصفهان

ابالغ رای 

نامه ۷06  -۹4/۵/11 مرجع رسیدگی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان  کالسه پرونده :۹3 /۵63 شماره داد 

خواهان محمد خشوعی اصفهانی نشانی میدان احمد آباد پ-662فروشگاه صدای زندگی خوانده :حسین قریشی نژاد 

اسفرجانی  -نشانی مجهول المکان .خواسته مطالبه باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای شوراختم 

رسیدگی رااعالم وبه شرح آتی  مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محمد خشوعی 

اصفهانی به طرفیت آقای حسین قریشی نژ اد اسفرجانی به خواسته مطالبه مبلغ 44/000/000ریال وجه 2فقره چک 

بهشماره های ۵3030۷وتایخ ۹3/3/10و۵۹0۵0۷ به تاریخ ۹3/3/12به عهده ی بانک سپه شعبه خیابان معراج به انضمام 

مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات درید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد .واین که خوانده علی 

رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسند در مقابل 

اعتراض نسبت دعوی خواهان ازخود ابراز وارایه نداده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 

به مواد 313و314 قانون تجارت و1۹8، ۵1۵، ۵1۹، ۵22قانون آ.د.م حکم بر محکو میت خواهنده به پرداخت مبلغ 

44/000/000ریال بابت اصل خواسته و240/000 ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 

ی موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نمایدرای صادره غیابی وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی درهمین مرجع وظرف 10 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف  6806 

-قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزایده 
اجرااحکام شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه  ۹40610 له مریم شاهوردی علیه 

ناصرقلی جنتی ،علیرضا جنتی ومصطفی وعیدی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 4۹4 /4۹۵/016 ریال وهمچنین مبلغ 

24/۷۵0/824 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای درتاریخ۹۵/4/10روز پنجشنبه ساعت ۹صبح در محل 

اجرای احکام حقوقی شعبه ۹ حقوقی واقع دراصفهان –خ نیکبخت -200متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری –

جنب بیمه پارسیان-ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه 3 –واحد ۵ برگزار نماید.اوصاف مورد مزایده عبارت است از 

24دستگاه پرک هیدرولیک دستی مدل1010NPTولتازV12قدرت kn32وزن تقریبی حدود kg4تمامی دستگاه ها مجهز 

به باطری 12 ولت 12 آمپر وموتر محرک جریان برق مستقیم وسیستم هیدرولیک می باشد .نظر کارشناس: قیمت 

پایه هر دستگاه مبلغ 22/000/000ریال که در صورت کل 24دستگاه پرس فوق الذکر مبلغ000/000/ ۵28ریال که مصون 

از اعتراض مانده وقطعی گردیده است ارزیابی شده است.طالبیین خرید می توانند ۵ روزقبل از جلسه مزایده به محل 

توقیف واقع در خیابان امام خمینی –خ خلیفه سلطانی – نبش نمایشگاه امیر –بن بست اول جهت بازدید مراجعه نمایند. 

کسانی حق شرکت در جلسه مزایده رادارند که 10%مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 

21۷12۹0210008واریزوفیش آن راهمراه داشته باشند .برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد 

کند.م الف 68۷6مدیر اجرای احکام شعبه۹  حقوقی اصفهان

دادنامه  
 شماره دادنامه : ۹40۹۹۷03۵0401۹62 تاریخ تنظیم : 13۹4/11/20 شماره پرونده : ۹40۹۹803۵0400818 شماره بایگانی 

شعبه  : ۹40883 پرونده کالسه۹40۹۹803۵0400818شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 

شماره ۹40۹۹۷003۵0401۹62خواهان شرکت سهامی بیمه ایران باوکالت علی رضا بیگدلیان فرزند غالم علی به نشانی 

اصفهان خیابان بزرگ مهر ابتدای خیابان آراسته مجتمع اداری تجاری تندیس ط 3دفتر وکالت حمید رضا سلمانی 

خوانده  آقای عرفان مزروعی فرزند علی رضا به نشانی اصفهان- خانه اصفهان -خ نوبهار دوم -گلستان غربی- بن 

بست پارسیان سمت راست درب قهوه ای به خواسته های 1-مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ....3-مطالبه 

زیر مبادرت  و بشرح  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  با محتویات  با عنایت  دادگاه   : . گردشکار  تادیه  تاخیر  خسارت 

به صدور رای می نماید : رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه ایران با وکالت آقای علی بیگدلیان به 

طرفیت عرفان مزروعی به خواسته مطالبه مبلغ 18/8۵6/۹۹۵لاير بابت خسارت پرداخت زیاندیده از بیمه بدنه به شماره 

13۹2/6/110/868/۵4سواری 206به شماره انتظامی 2۷۵ن 4۹ایران 11بااین توضیح که خوانده در تاریخ ۹3/2/3که 

راکب موتور سیکلت به شماره انتظامی 36868/623بوده باسواری 206به شماره انتظامی فوق الذکر تصادف نموده 

ومیزان خسارت پرداختی از محل بیمه نامه بدنه به سواری مذکور به مبلغ 16/862/000لاير بوده که پرداخت وبشرح 

خواسته تقاضای رسیدگی داشته است باتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین خوانده بااستحضار از وقت رسیدگی مورخ 

۹4/11/20حضور بهم نرسانده واصوال دفاعی در قبال دعوی طروحه بعمل نیاورده است بنا به مراتب فوق الذکر ونظر به 

اینکه براساس نظریه افسر کاردان فنی تصادف علت وقوع حادثه بی احتیاطی از سوی راکب موتور سیکلت )خوانده(بعلت 

عبور از چراغ قرمز گزارش گردیده لذا دعوی خواهان با قائم مقامی از سوی بیمه گذار وارد تشخیص مستندا به مواد 30ق 

بیمه مصوب 1316ومواد1۹8و۵1۵و۵22ق آییندادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شانزده میلیون وهفتصد وشست 

وسه هزار ویکصد لاير وبا احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه که نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 

شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم محاسبه و وصول 

خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده وظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

داگاه می باشد.رییس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – استاد شریف م الف 68۹8

ابالغ رای 
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹30۹۹803۵1400342  : پرونده  شماره   ۹40۹۹6۷03۵1400088  : دادنامه  شماره 

شماره  دادنامه  اصفهان  شهرستان  خقوقی  عمومی  14دادگاه  ۹30۹۹803۵1400342شعبه  پرونده کالسه   ۹30343

۹40۹۹۷03۵1400088خواهان آقای مسعود شاهین پور فرزند شاهین به نشانی اصفهان خ 22بهمن مجموعه اداری 

غدیر شرکت میزان نقش جهان خوانده آقای حسین میرزایی فرزند مصطفی به نشانی دولت اباد خ اباذر غربی کوی ش 

عباس حمیدیان پ88خواسته مطالبه وجه چک . گردشکار : دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص دعوی مسعود شاهین پور فرزند شاهین 

بطرفیت حسین میرزایی فرزند مصطفی بخ خواسته مطالبه مبلغ 13۷/000/000ریال بانضمام خسارت دادری وتاخیر 

تادیه وبابت یک فقره چک به شماره ۹102۹مورخ ۹3/3/20نطر به ابقای اصول مستندات نزد خواهان که دالت بر استقرار 

دین واشتغال ذمه خوانده داردواینکهدخوانده با اطالع ازدعوی مطروحه هیچگونه ایراد ودفاعی بعمل نیاوردهودلیلی 

برپرداخت دین وبرائت ذمه خویش اذائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه  خواهان 

رادر دعوی اقامه شدهمحق تشخیص مستندابه مواد ۵1۹و1۹8و۵22ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور 

مدنی خوانده را بهپرداخت مبلغ 13۷/000/000ريالبابت اصل خواسته ومبلغ 4/2۷0/000لاير بابت هزینه دادرسی وپرداخت 

خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ سر رسید تازمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 

غیابی وظرف20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از آن ظرف20روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد .رییس شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –محمدی جرقویه ای .م الف 6۹01

دادنامه 
شماره پرونده۹30۹۹803۵1411۵1شماره دادنامه۹40۹۹۷03۵140036۹ تاریخ تنظیم : 13۹4/3/10 شماره بایگانی شعبه 

: ۹31243خواهان حجت اله رحمانی قهدریجانی فرزند عباس علی بنشانی : قهدریجان خ مطهری پ 4۵  به طرفیت 

خانم طاهره عسکری کندالنی  بنشانی : شهرستان اصفهان خ اریسون خ اصلی پ 32 خواسته : مطالبه وجه چک 

را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .  با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی  : دادگاه  گردشکار 

اله رحمانی قهدریجانی فرزند عباسعلی بطرفیت خانم طاهره عسگری  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حجت 

کندالنی مبنی بر مطالبه مبلغ 60/000/000لاير بانضمام خسارت دادرسی وتاخیر درتادیه وبابت یک فقره چک به شماره 

2113/680۵480مورخ ۹3/1/2۵عهده بانک تجارت نظر به ابقای مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین واشتغال 

ذمه خوانده دارد وخوانده بااطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد ودفاعی بعمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت دین وبرائت 

ذمه خویش ارائه ننموده است ،مستند دعوی خواهان محمول برصحت تلقی ،دادگاه خواهان رادر دعوی مطرح شده 

محق تشخیص ومستندابه مواد ۵1۵و1۹8و۵22و۵1۹ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی ومواد 

314و310ق تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ60/000/000لاير بابت اصل خواسته ومبلغ 1/۷60/000لاير بابت هزینه  دارسی 

وپرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سر رسید ۹3/1/2۵تازمان 

وصول در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی وظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس 

از آن ظرف 20روزقابل اعتراض در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان می باشد .محمد رضا محمدی جرقویه ای رییس شعبه 

14دادگاه عمومی حقوقی اصفهان .م الف6۹02

دادنامه
شماره دادنامه ۹30۹۹۷03۵1401۹62شماره پرونده ۹20۹۹803۵1400844 تاریخ تنظیم : 13۹3/11/23 شماره بایگانی 

شعبه : ۹20844خواهان بانک ملت اصفهان به مدیرت علی دیوانداری باوکالت آقای آرش شیرانی فرزند فیض اله به 

نشانی اصفهان خ فروغی روبه روی بانک صادرات ابتدای کوچه 23)کوچه بهمن (خواندگان 1.شرکت نماد آیین آپادانا 

به نشانی اصفهان شمال باغ  غدیر کوی کوثر بوستان 12پ64 و2.آقای شاهین گلی فرزند ایرج 3.آقای اسماعیل 

قنبری شیخ شبانی فرزند جمعه 4.فرزاد چراغ ریزی فرزند حسین ۵.مریم قنبری شیخ شبانی فرزند جمعه همگی 

مجهول المکان 6.شرکت بازرگانی راه آوران چکاوک به نشانی اصفهان خ توحید میانی جنب بانک سامان مجتمع میالد 

1ط2جنوبی ۷.شرکت ارشیا گستر عالیقاپو بهنشانی اصفهان شمال باغ غدیر کوی کوثر بوستان 12پ64ط اول خواسته 

:مطالبه طلب . گردشکار : پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه در 

خصوص دادخواست بانک ملت باوکالت آرش شیرانی به طرفیت 1- شرکت ارشیا گستر علی قاپو 2- شاهین گلی فرزند 

ایرج 3 مریم قنبری شیخ شبانی فرزند جمعه 4-اسماعیل شیخ شبانی ۵-فرزادچراغ ریزی فرزند حسن 6-شرکت راه 

آوران چکاوک ۷-شرکت نماد آیین آپادانا مبنی برمطالبه مبلغ ۹/8۷4/000/00ريالبه انضمامخسارت دادرسی وتاخیر تادیه 

وفق قرار دادبانکی شماره 88836۷200/81مورخ ۷/1//88بااین توضیح که خوانده ردیف ائپول مبادرت به اخذ وام نموده 

وسایر خواندگان ضمانت نمودهد اند نظر به ابقای اصول سایر مستندات نزدخواهان کهداللت بر استقرار دین واشتغال 

خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد ودفاعی بعمل نیاورده اند ودلیلیبر پرداخت دین 

وبرائت از ذمه خویش ارائه ننموده اند مستند دعوی خواهان محمول برصحت تلقیودادگاه خواهان رادردعوی مطرح شده 

محق  تشخیص مستندابه مواد 1۹8و۵1۵و۵22ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب امور مدنی خواندگان به 

نحوتضامنی به پرداخت مبلغ ۹/8۷4/000/000ريالبابت اصل خوانده ومبلغ1۹۷/480/000ريالبابت هزینهدادرسی وهمچنین 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرار دادبانکی تقدیم دادخواست ۹2/۷/13تازمان 

وصول در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابید وظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس 

از آن ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد .رییس شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان محمدی جرقویه .م الف 6۹03

ابالغ رای
صفر  میساموگوییفرزند  محسن  پرونده۹40۹۹803۵1400۵۹1خواهان  ۹۵0۹۹۷03۵14001۵۹شماره  دادنامه  شماره 

114248۹۹06همراه  ملی  8416۷۵۵3۷۵ش  پ31کدپ  ۹8کوچهرسالت  کهندژکوچه  خ  شهر  خمینی  نشانی  به 

0۹13222436۷4خوانده آقای جهان بخش محمدی کرانچی فرزند خداداد مجهول المکان خواستهها 1.تامین خواسته 

2.مطالبه وجه چک 3 خسارت دادرسی 4 اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۵ مطالبه حسارت تاخیر تادیه رای دادگاه 

در خصوص دعوی محسن میساموگویی به طرفیت جهانبخش محمدی به خواسته مطالبه مبلغ ۵00/000/000لاير وجه 

یک فقره چک بهانضمام خسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه نظر به ابقای اصول مستندات نزد خواهان کهداللت بر 

استقرار ودین واشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعئپوی مطروحه هیچگونه ایراد ودفاعی به عمل نیاورده 

ودلیلی بربرائت دین وبرائت ذمه  خوَیش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول برصحت تلقی دادگاه خواهان 

را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد ۵1۹و1۹8و۵22ق ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب دامور 

مدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ ۵00/000/000ريالبابت اصل خواسته ومبلغ 1۵280000ريالبابت هزینه  دادرسی وهمچنین 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ سر رسید چک تازمان وصول 

آن در حق خواهان محکوم مینماید در خصوص اعسار از هزینه دادرسی با توجه به استردادداخواست مستندا به ماده 

10۷ق آین دادرسی مدنی قرار ابطاال دادخواست صادر می گردد .رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی می باشد 

.روح اله اقبالی رییس شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی اصفهان م الف 6۹0۵ 

دادنامه
شماره دادنامه ۹۵0۹۹۷0361۷00022شماره پرونده ۹40۹۹80361۷00۷36خواهان ها1-منیژه السادات طباطبایی فرزند 

سید اکبر 2-سید رسول حجازی فرزند سید عبداله با وکالت سید جمال حجازی دهاقانی فرزند سید مرتضی به نشانی 

اصفهان شیخ صدوق شمالی روبه روی داروخانه پارس دفتر وکالت خواندگان 1- حسن واثقی خواندابی فرزند اسماعیل 

به نشانی اصفهان خ جی خ شهید رجایی کوی بهار 1 پ۵2ط همکف 2 اشرف معقلی کوپایی مجهول المکان خواسته ها 

1.الزام به تنظیم سند ملک 2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.الزام به تفکیک ملک 4.مطالبه خسارت دادرسی ۵.دستور 

موقت 6.مطالبه خسارت .  گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه 

در خصوص دعوی سیدجمال حجازی دهاقانی به وکالت از 1.سید رسول حجازی فرزند سسید عبداله 2.منیژه سادات 

طباطبایی فرزند سید اکبر به طرفیت 1.حسن واثقی خوندابی فرزند اسماعیل 2.اشرف معقلی کوپایی به خواسته صدور 

دستور موقت برمنع نقل وانتقال سه دانگ مشاعی پالک ثبتی 13028/12بخش ۵ ثبت اصفهان والزام به اخذ پایان کار 

وتفکیک مورد معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۹2/6/1۵شامل یک ارتمان در طبقه 3از پالک ثبتی مذکور والزام 

به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معاملعه  به همراه پارکینگ ووقدر السهم از مشاعات ومطالبه خسارت تاخیر در انجام 

تعهدات مذکور از تاریخ ۹2/6/1۵تازمان اجرای تعهدات ازقرار روزانه مبلغ دویست هزار لاير وکلیه خسارت دادرسی وتاخیر 

تادیه دادگاه باتوجه به مفاد مبایعه نامه عادی مورخ ۹1/6/1۵تنظیمی فیمابین خواهانها وخوانده ردیف اول مبنی بردویست 

هزار لاير به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات به طرف مقابل وبا توجه به گواهی شماره 480مورخ ۹4/6/۹صادره سر 

دفتر اسناد رسمی شماره10۷اصفهان مبنی بر عدم تهیه مقدمات تنظیم انتقال سند از سوی فروشنده )آقای حسن واثقی 

(ونظر به اینکه خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی حاضر شده واقرار به فراهم نشدن  مقدمات انتقال سند نموده است 

لذا دعوی خواهان در خصوص خواسته های الزام به اخذ پایان کار ومطالبه خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهدات ثابت 

ووارد تشخیص ومستندابه مواد 1۹8و۵1۵ق آ .د.م ومواد 220و21۹ق مدنی حکم برالزام خوانده ردیف اول به اخذ پایان 

کار ،تفکیک وتنظیم سند رسمی انتقال از تا ریخ ۹2/6/1۵لغایت زمان تقدیم دادخواست ۹4/۷/28وهمچنین از تاریخ 

۹4/۷/2۹لغایت زمان اجرا تعهدات مذکور از قرار روزانه 200000لاير وپرداخت مبلغ 11۵16600لاير بابت خسارت دادرسی در 

حق خواهان صادر وباتوجه به اینکه در ضمن معامله موضوع دعوی مبلغ خسارت مشخص شده برهمین اساس خوهان 

را محق دریافت خسارت تاخیر تادیه ندانسته مستندابه ماده 1۹۷ق آ.د.م وماده 230ق مدنی حکم بر بی حقی خواهان در 

قسمت مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر وبه لحاظ عدم رابطه قرار دادی فیمابین خواهان وخوانده ردیف دوم در خصوص 

خواسته های موضوع آرا فوق الذکر به جهت عدم توجه دعوی به اشرف معقلی کوپایی مستندابه مواد 8۹وبند 4ماد84ق 

آ.د.م قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم صادر وبا توجه به اینکه مالک رسمی پالک ثبتی موضوع  خواسته 

حسب اعالم رییس اداره ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان طی نامه وارده به شماره ۹40004442-۹4/12/11خوانده 

ردیف دوم می باشد وحسب سند رسمی وکالت شماره 38008-88/8/14تنظیمی از سوی دفتر اسناد رسمی شماره 

10۷اصفهان صرفاوکالت نسبت به سه دانگ مشاع از پالک ثبتی موضوع خواسته به خوانده ردیف اوالعطا گردیده ومطابق 

با صورت جلسه وتوافق عادی مورخ ۹0/8/1۵سه دانگ مشاع دیگر ثبتی مذکور به آقای بهمن بلدی  واگذار گردیده است 

لیکن دعوی به طرفیت نامبرده مطرح نگردیده لذا به کیفیت مطروحه دعوی خواهان رادر قسمت خواسته های الزام الزام 

به تفکیک وتنظیم سند انتقال قابل استناد ندانسته مستندابه ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد در خواست 

دستور موقت وکیل خواهان را صادر واعالم می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت 20روزپس از ابالغ قابل تجدید نظر 

در محاکم تجدیدنظراستان  اصفهان می باشد.

رییس شعبه 28دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –مهدی حاجیلو-م الف68۹1

برنامه ای برای خداحافظی از فوتبال ندارم



7اجتماعی  دوشنبه 17 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 171 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
ارایه تسهیالت بانکی به قلیان سراها

ــکاران  ــص ورزش ــط مخت ــگ فق ــده دوپین  پدی
سرویس  اجتماعی

 هامون رشیدیان
نیســت؛ شــاید از شــنیدن ایــن جملــه تعجــب 
کنیــد، امــا دوپینــگ درســی ایــن روزهــا خیلــی بیشــتر از 
ــان  ــفانه قربانی ــت و متاس ــورس اس ــوی ب ــی ت ــگ ورزش دوپین
زیــادی هــم دارد کــه بــه دلیــل ناشــناخته بــودن و عــدم 
خبررســانی بازتــاب چنــدان گســترده ای نــدارد. یکــی از ایــن مــواد 
دوپینگــی معــروف قــرص ریتالیــن اســت کــه ایــن روزهــا مثــل 
نقــل و نبــات بیــن دانشــجویان بــه خصــوص رشــته های دشــوار 

رد و بدل می شود.
  ریتالین

متیــل فنیــدات کــه بیشــتر بــه نــام تجــاری آن ریتالیــن 
ــا  ــروه آمفتامین ه ــتقات گ ــود از مش ــناخته می ش )Ritalin( ش
اســت کــه بــرای درمــان بیش فعالــی اســتفاده می شــود. از ایــن 
ــراد  ــان اف ــان خواب آلودگــی مزمــن در می ــن در درم دارو همچنی
میانســال و کهنســال نیــز اســتفاده می شــود. ریتالیــن، دارویــی 
ــان بعضــی مشــکالت  ــرای درم ــه توســط پزشــکان و ب اســت ک
تصــور  مصرف کننــدگان  متاســفانه  امــا  می شــود،  تجویــز 
ــد و مثــل دیگــر مــواد مخــدر  می کننــد ایــن قرص هــا بی خطرن
ــه گفتــه پزشــکان عــوارض مصــرف خودســرانه ایــن  نیســتند؛ ب
قرص هــا می توانــد در حــد مــواد دیگــر نظیــر کوکاییــن و دیگــر 
ــرک  ــد ت ــاد دارن ــا باشــد. بســیاری از پزشــکان اعتق آمفتامین ه
کــردن داروهــای محــرک آمفتامینــی نظیــر ریتالیــن و اکســتازی 
بســیار ســخت تر و پیچیده تــر از کــراک، هروئیــن و ســایر مــواد 
مخــدر اســت. اســتفاده محــدود و کنتــرل شــده ریتالیــن باعــث 
عــادت کــردن بــدن مصرف کننــده بــه دوزهــای پاییــن و در 
نتیجــه ایجــاد عالقــه فــرد بــه اســتفاده از دوزهــای باالتــر و حتــی 
مصــرف داروهــای ســنگین تر و خطرناک تــر می شــود. ایــن 

ــک ســاعت  ــرض ی ــان جــذب و در ع ــه ســرعت از راه ده دارو ب
ــا ۲ روز در  ــز ۱ ت ــار مصــرف آن نی ــم آن آشــکار می شــود. آث عالی

ــد. ــی می مان ــدن باق ب
  عوارض

1. ایجاد تحمل و وابستگی شدید
2. مشکالت رفتاری مانند پرخاشگری و بی خوابی

3. حالت تهوع و استفراغ
4. احساس سرگیجه و سردرد

ــه  ــوال ب ــه معم ــون )ک ــار خ ــب و فش ــان قل ــرات ضرب 5. تغیی
صــورت افزایــش اســت؛ ولــی در مواقعــی نیــز بــه شــکل کاهــش 

دیــده می شــود.(
6. خارش و جوش های پوست

7. دردهای شکمی، کاهش وزن و مشکالت معده
8. بــروز حالت هــای روان پریشــی )جنــون( و عالیــم شــبه 

اســکیزوفرنیا
9. بروز افسردگی پس از قطع مصرف

 عوارض مصرف طوالنی مدت
ــن  ــرف ریتالی ــدت مص ــوارض کوتاه م ــد ع ــوان ش ــه عن ــی ک عوارض
ــاد  ــدار دوز زی ــا مق ــدت ی ــرف طوالنی م ــوارض مص ــا ع ــت؛ ام اس
ــن عــوارض  ــر باشــد. بعضــی از ای ــد از ایــن هــم خطرناک ت می توان

ــد از: عبارتن
1. از دست دادن اشتها و سوء تغذیه و کاهش وزن

2. لرزش و پرش عضالت
3. تب، تشنج و سردرد

4. نامنظــم شــدن ضربــان قلــب و تنفــس کــه در مواقعــی می توانــد 
بــه شــکل خطرناکــی ادامــه پیــدا کنــد

5. تکرار حرکات و اعمال بی هدف
6. بروز حالت های پارانویید )سوء ظن(، توهم و هذیان

7. ضایعــات پوســتی مزمــن و احســاس حرکــت و جنبــش 
حشــرات در زیــر پوســت

8. خودکشــی و مــرگ )تاکنــون در چنــد مــورد ســوء مصرف 
ــت.( ــده اس ــرگ ش ــه م ــر ب ــن منج ریتالی

اگرچــه مصــرف تحــت نظــر پزشــک ایــن دارو می توانــد مفیــد باشــد 
و بســیاری از اختــالالت را درمــان کنــد، امــا مصــرف خودســرانه ایــن 

دارو همان گونــه کــه گفتــه شــد عــوارض گاه جبران ناپذیــری دارد.
 نکته:

ــرای  ــن ب ــی ریتالی ــرف داروی ــزارش مص ــن گ ــا در ای ــدف م  ه
درمــان نیســت و خانواده هایــی کــه تحــت نظــارت پزشــک 
از  فــردی  درمــان  بــرای  دارو  ایــن  از  اســتفاده  مشــغول 
خانواده شــان هســتند، نبایــد نگــران باشــند. مخاطــب هــدف این 
ــرانه  ــه خودس ــتند ک ــی هس ــجویان و دانش آموزان ــزارش دانش گ
یــا بــا تشــویق دیگــران اقــدام بــه مصــرف خودســرانه ایــن دارو 

می کننــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

ریتالین، مخدر محبوب شب های امتحان

ــادی  ــیه های زی ــال ۹۵ حاش ــگ س ــی و هماهن ــات نهای امتحان
ــع و  ــواالت و تجم ــن س ــو رفت ــد ل ــت؛ همانن ــرا داش ــه هم را ب

ــات.  ــختی امتحان ــه س ــوزان ب ــات دانش آم اعتراض
اعتــراض  از  متعــددی  صفحه هــای  و  گــروه  کانــال، 
شــد  راه انــدازی  مجــازی  شــبکه های  در  دانش آمــوزان 

آن جــا  در  دانش آمــوزان  تجمعــات  کــه 
می شــد.  ســاماندهی 

جــدا از کانال هــا و گروه هایــی کــه بــرای 
ــدازی  ــی راه ان ــات نهای ــه امتحان ــراض ب اعت
عنــوان  بــا  نیــز  کانال هایــی  شــده اند، 
فــروش ســواالت امتحانــات نهایــی در ایــن 
ــی  ــه مدع ــد ک ــم می خورن ــه چش ــان ب می
دو  نهایــی  امتحانــات  ســواالت  هســتند 
ــه دســت  ســاعت پیــش از آغــاز امتحــان ب

می رســد.  آنــان 
ــا  ــی را ب ــات نهای ــواالت امتحان ــه س ــی ک ــال و صفحه های کان
ــانند و  ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــم ۲۰۰ ه ــت ک ــغ دس مبل
داوطلبانــی کــه تمایــل بــه خریــد ســواالت لــو رفتــه دارنــد باید با 

ریختــن مبلــغ از طریــق کارت هــای شــتاب اقــدام کننــد. در ایــن 
ارتبــاط عبدالرســول عمــادی، رییــس ســنجش وزارت آمــوزش 
ــد  ــب می کن ــن ســواالت را تکذی ــو رفت ــه شــدت ل ــرورش ب  و پ
و بــه خبرنــگار مهــر می گویــد: ایــن کانال هــا و صفحــات کامــال 
شــیادی اســت و از شــرایط زمــان امتحانــات دانش آمــوزان 
امتحانــات  می کننــد.  سوءاســتفاده 
برخــوردار  بســیاری  امنیــت  از ضریــب 
هســتند و احتمــال لــو رفتــن ســواالت 
ــی،  ــول پاپای ــن رس ــت. همچنی ــر اس صف
و  آمــوزش  وزارت  اطالع رســانی  معــاون 
دانش آمــوزان  بــه  می گویــد:  پــرورش 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــه می ش ــا توصی و اولی
ضریــب امنیتــی زیــاد ســواالت نهایــی 
سراســری فریــب شــبکه های ســودجو 
و فرصت طلــب را نخورنــد و بــه وعده هــای کــذب و اخبــار 
ــا توجــه  ــم ب ــرورش ه ــوزش و پ ــد. آم ــاد نکنن ــن اعتم این چنی
ــم از  ــتگاه مه ــن دس ــذاری ای ــان و تاثیرگ ــی مخاطب ــه فراوان ب
طریــق مراجــع ذی ربــط بــا ایــن متخلفــان برخــورد خواهــد کــرد.

فروش تلگرامی سواالت امتحانات نهایی

یــا  غیراســتاندارد  پســوند  بــا  کــه  آلوچه هایــی  و  آلوهــا 
ســرطان زا در تفریحگاه هــا عرضــه می شــود، هــراز چندگاهــی 
می کنــد  بــاز  رســانه ها  بــه  را  بهداشــتی  هشــدارهای   پــای 
ــه  ــا رســتگاری، متخصــص تغذی ــی رود. مین ــا م ــز از یاده و گاه نی
 بــا اشــاره بــه جایــگاه لواشــک و آلوچــه در هــرم غذایــی 

از  خیلــی  می گویــد:  آن هــا  خــواص  و 
ــر و رنگدانه هــای  ــد فیب ــا مانن خــواص میوه ه
آنتی اکســیدانی در لواشــک ها هــم وجــود 
صــورت  بــه  میــوه ای کــه  امــالح  و  دارد 
ــم  ــا ک ــد، نه تنه ــه درمی آی ــا آلوچ ــک ی لواش
تغلیــظ  جوشــاندن،  بــا  بلکــه   نمی شــود، 
ــو  ــد. عض ــش می یاب ــردن، افزای ــک ک و خش
ــول  ــج محص ــه تروی ــتاندارد موسس ــم اس تی
از  مشــکل  امــا  می کنــد:  اضافــه  ســالم 

آنجایــی شــروع می شــود کــه ایــن مــاده غذایــی خوشــمزه 
بســیار غیربهداشــتی تهیــه می شــود. متاســفانه کارگاه هــای 
 تولیــد تمــر هنــدی و لواشــک های غیرمجــاز امــکان بازدیــد 
ــد و فقــط بعــد از شناســایی  ــرای کارشناســان فراهــم نمی کنن را ب

ــا  ــه را در آن ج ــق فاجع ــوان عم ــاز می ت ــای غیرمج ــن کارگاه ه ای
ــه  ــش ب ــا حرف های ــا را ب ــه م ــتگاری در ادام ــرد. رس ــاهده ک مش
 یکــی از ایــن کارگاه هــای غیراســتاندارد و غیربهداشــتی  بــرد 
 و ادامــه داد: در ایــن کارگاه بــا ظــرف پــر از خرمــای ترشــیده 
ــای  ــن میوه ه ــه ای ــی ک ــازن بزرگ ــدم و مخ ــه رو ش ــرم زده روب و ک
ــه  ــرم زده ب ــیده و ک ــای ترش ــد و خرماه فاس
داخــل آن ریختــه می شــد؛ ســپس آب داخــل 
ــن  ــد و ای ــی می ش ــر و خال ــازن پ ــن مخ ای
ــر  ــه دلیــل وزن ســبک ب ــد کــه ب کرم هــا بودن
ــد و از آن خــارج می شــدند.  روی آب می آمدن
ــر  ــه ظاه ــای ب ــه خرماه ــن مرحل ــد از ای بع
شسته شــده وارد تونل هایــی می شــدند کــه 
حجــم غیراســتانداردی اسیدســیتریک بــه 
ــزه  ــه م ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــه می ش ــا اضاف آن ه
ــد  ــا تایی ــد. وی ب ــل کن ــرش تبدی ــه مزه ای ت ــا را ب شــیرین خرماه
ــد:  ــوالت می افزای ــن محص ــی از ای ــرش در بعض ــگ ف ــود رن وج
ــه  ــه صــورت بی روی ــن محصــوالت را مخصوصــا ب ــه ای کســانی ک

ــتند. ــدی هس ــیب های ج ــرض آس ــد، در مع ــرف می کنن مص

لواشک هایی به رنگ فرش و طعم اسیدسیتریک
 آیا کمپین های اجتماعی 

در اجرای قانون تاثیرگذارند؟
ــیاری  ــی بس ــای اجتماع ــا و تالش ه ــا کمپین ه ــن روزه ای
ــرد؛  ــکل می گی ــی  ش ــه مردم ــار قانونمداران ــوع رفت در موض
نظایــر  و  برانیــم«  ماننــد »بیــن خطــوط  کمپین هایــی 
ــار  ــرای رفت ــی ب ــل عموم ــی می ــد نوع ــر می رس ــه نظ آن. ب
میــل  ایــن  اســت.  شــکل گیری  حــال  در  قانونمدارانــه 
ــان همــان مردمــی ایجــاد شــده اســت  ــا در می عمومــی ام
کــه بیــش از آنکــه رفتارشــان نیــاز بــه اصــالح داشــته 
باشــد، بــه تغییــر در باورهــا نیــاز دارنــد. تاییــد نظــری 
ــد  ــا فاق ــی غالب ــوی مردم ــی از س ــدار اجتماع ــار قانونم رفت
پارادوکســیکال  اجتماعــی  پدیــده  یــک  قانون بــاوری، 
ــی  ــای فرهنگ ــه در پس زمینه ه ــده، ریش ــن پدی ــت و ای اس
ایرانیــان دارد. هویــت فرهنگــی فعلــی مــا  و تاریخــی 

میراثــدار ســنت اجتماعــی و بنیان هــای بــاور حاصــل از 
ــال  ــد س ــه در چهارص ــت ک ــی اس ــی مردم ــل اجتماع تعام
گذشــته در ایــن جغرافیــا در کنــار یکدیگــر زیســته اند. 
ایــن  تغییــرات شــرایط زندگــی و عوامــل محیطــی در 
میــراث  ایــن  در  را  تغییراتــی  همــواره  ســالیان گرچــه 
 ایجــاد کــرده، ولــی الیه هــای عمیق تــری کــه در باورهــا 
 و هنجارهــای ناگفتــه وجــود دارنــد در مقابــل ایــن تغییــرات
اســتواری بیشــتری از خــود بــروز می دهنــد. طبیعــی اســت 
کــه تغییــر شــکل زندگــی، بــه همــان ســرعت تغییــر باورهــا 
را بــه همــراه نــدارد. در نتیجــه تربیتــی کــه عمــده مفاهیــم 
ــی  ــا و باورهــای نســل قبل ــر اســاس هنجاره و اصــول آن ب
اســت، عمــوم مــا هنــوز در حیطــه اعمــال قــدرت خــود )در 
ــه  ــوان یــک »توصیــه« و ن ــه عن ــون ب ــه قان هــر ســطحی( ب
»الــزام« می نگریــم و خــود را محــق می دانیــم کــه قوانیــن 
را بــه خــوب و بــد تقســیم کنیــم و البتــه در راســتای منافــع 
ــم  ــاور نداری ــی ب ــت عموم ــده از خواس ــِق برآم ــه ح ــود؛ ب  خ
و بــا اینکــه شــاید بــه صــورت نظــری قانــون را واجــد فایــده 
بدانیــم، در رفتارهــای خــود التزامــی بــه آن نداریــم؛ در 
ــتبدیم؛  ــان مس ــال قدرتم ــه اعم ــود و در حیط ــودآگاه خ ناخ
از تفســیر و دور زدن هــر قانونــی در جهــت منافعمــان 
ــا  ــی م ــت فرهنگ ــر روی، هوی ــه ه ــتیم. ب ــردان نیس رویگ
ــر روزگار در تحــول و تغییــر اســت. اگــر ایــن تغییــر  ــه جب ب
و تحــول آگاهانــه و از روی انتخــاب باشــد، طبعــا آثــار 
ــه  ــون« ب ــرش »قان ــت. پذی ــد داش ــری خواه ــر و موثرت بهت
ــردی ــل آزادی ف ــی و مکم ــزام آور اجتماع ــرارداد ال ــوان ق  عن
»بــاور«ی اســت کــه »بــروز« رفتــاری آن قانونمداری اســت. 
 تــا زمانــی کــه ایــن »بــاور« در اندیشــه مــردم نهادینــه نشــود

ــر و محــدود  ــی کم اث ــای اجتماع ــا و تالش ه ــواع کمپین ه ان
ــون صرف نظــر از  ــه قان ــرام ب ــد. اگــر احت ــد مان باقــی خواهن
منافــع و ســلیقه شــخصی تبدیــل بــه هنجــار درونــی افــراد 
شــود، نه تنهــا در یــک عرصــه یــا موضــوع خــاص، بلکــه در 
تمامــی تعامــالت اجتماعــی شــاهد قانونمــداری بــدون نیــاز 

بــه توصیــه خواهیــم بــود. آفتــاب

یادداشت

ارایه تسهیالت بانکی به قلیان سراها
ــان  ــان اداره کل ورزش و جوان ــور جوان ــی و ام ــاون فرهنگ مع
اســتان کرمــان گفــت: طــی مذاکــرات انجــام شــده بــا یکــی 
ــل  ــد تبدی ــه عالقه من ــان قلیان ســراهایی ک ــا، صاحب از بانک ه
بــه شــربت خانه یــا قهوه خانــه هســتند را بــه بانــک معرفــی 
ــا ســود 2 درصــد دریافــت کننــد. روح هللا  ــا وام ب می کنیــم ت
ــه  ــه محل ــه ب ــاد محل ــازمان های مردم نه ــزود: س ــدی اف اس
ــد  ــان می خواهن ــد و از آن ــه می کنن ــراها مراجع ــه قلیان س ب
ــوند.  ــل ش ــربت خانه تبدی ــه و ش ــه قهوه خان ــراها ب قلیان س
بــرای صاحبــان ایــن قلیان ســراها دوره آموزشــی نحــوه 

ــم.  ــزار می کنی ــوه برگ ــردن قه درســت ک
ــم  ــدان کنی ــن قلیان هــا را گل ــه اجــرای کمپی ــا اشــاره ب وی ب
در اســتان کرمــان گفــت: دو هفتــه قبــل جشــن 800 نفــره ای 
ــی  ــور علن ــه ط ــراد ب ــه اف ــان ک ــای کرم ــی از پارک ه در یک
قلیــان مصــرف می کننــد، برگــزار کردیــم. برخــی افــراد 
قلیان هــای خــود را می آوردنــد و مــا آن هــا را بــه گلــدان 
ــان  ــه آن ــگان ب ــت رای ــراه اینترن ــه هم ــم و ب ــل می کردی تبدی
ــان اداره  ــور جوان ــی و ام ــاون فرهنگ ــم. مع ــل می دادی تحوی
کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان افــزود: قصــد داریــم در 
ــا دســتگاه های عضــو  ــه صــورت مشــارکتی ب ســال جــاری ب
ــای  ــرای برنامه ه ــه اج ــان ب ــتان کرم ــاماندهی اس ــتاد س س
ــات  ــی بودجــه و امکان ــا هم افزای ــه ب ــم؛ چــرا ک خــود بپردازی
برنامه هــای بهتــری را بــرای جوانــان می توانیــم اجــرا کنیــم.

تاثیر قهوه بر سالمتی
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــوم غذای ــه و عل ــکده تغذی ــس دانش ریی
ــیاری  ــث هوش ــوه باع ــرف قه ــت: مص ــان گف ــکی اصفه پزش
ــا  ــز و اعصــاب می شــود، خســتگی عضــالت و ماهیچه ه مغ
می دهــد.  کاهــش  را  اشــتها  و  می کنــد  برطــرف  را 
محمدحســن انتظــاری بــا بیــان اینکــه بــر اســاس مطالعــات 
ــت  ــن اس ــط روز ممک ــوه در اواس ــیدن قه ــده نوش ــام ش انج
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــش ده ــی در شــب را افزای ــال بی خواب احتم
ــا  ــراد ب ــواب اف ــت خ ــده کیفی ــت آم ــه دس ــج ب ــق نتای طب
مصــرف بی رویــه قهــوه و مشــتقات آن ماننــد نســکافه دچــار 
ــرات  ــواص و مض ــه خ ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــکل می ش مش
ــه خــواص و مضــرات قهــوه اســت ــا شــبیه ب  نســکافه تقریب

ــای  ــام گروه ه ــرای تم ــیاری ب ــد بس ــکافه فوای ــزود: نس اف
ــود ــت نش ــدال رعای ــرف آن اعت ــر در مص ــا اگ ــنی دارد؛ ام  س

مضراتــی هــم دارد. رییــس دانشــکده تغذیــه و علــوم 
ــای  ــه مزیت ه ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش غذای
ــم  ــت و هض ــرک اس ــوه مح ــت: قه ــرد و گف ــاره ک ــوه اش  قه
عصبــی  دردهــای  و  اســت  ادرارآور  می کنــد،  آســان   را 
ــردگی  ــده و ضدافس ــوه ضدعفونی کنن ــد؛ قه ــان می کن را درم
اســت. البتــه بــر اســاس تحقیقــات جدید مصــرف زیــاد قهوه 
ســبب از بیــن رفتــن مینــای دندان هــا می شــود و توصیــه آن 
اســت کــه نوشــیدن قهــوه بــه دو فنجــان قهــوه دم کــرده یــا 

ســه فنجــان قهــوه فــوری )نســکافه( در روز محــدود شــود.

اخبار کوتاه 

ابالغ رای
حل  شورای  شعبه 4۵  رسیدگی:  مرجع     ۹4/۹/۲۹ مورخ  دادنامه: ۱7۱3  شماره  پرونده: 8۵۱/۹4   کالسه 

اختالف اصفهان 

خواهان: جبار خسرویان نشانی، اصفهان، بلوار کشاورز، خ باغ فردوس، روبروی مصالح فروشی رادفر، چوب 

فروشی خسرویان خوانده: علیرضا کاری واال نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ شش میلیون ریال به 

انضمام خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای جبار خسرویان به طرفیت آقای علیرضا کاری واال  به خواسته مطالبه 

مبلغ شش میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره های 43۹3۹3 مورخ ۹4/۱۲/۲۵ به عهده بانک سپه 

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

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

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

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

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 3۱3 و 3۱4 قانون تجارت و ۱۹8، ۵۱۵، ۵۱۹و ۵۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲8۰/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹۲/۱۲/۲۵( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 4۵ شورای حل اختالف اصفهان      64۹8/ م الف

دادنامه
شماره دادنامه: ۲4-۹۵/۰۱/۱7 شماره بایگانی: ۹4-۱8۰۹  خواهان: منصور ترکی  نشانی: اصفهان، خ سروش، 

باالتر شرکت تعاونی مرغ دفتر آهن  خوانده: پروانه حسنی نشانی: فعاًل مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 

شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت چک شماره 76۹۱3۰ مورخ ۹۱/6/3۰ به انضمام مطلق خسارات. گردشکار: 

شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

قاضی شورا در خصوص دعوی آقای منصور ترکی فرزند غالمرضا به طرفیت خانم پروانه حسنی به خواسته 

مطالبه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت جه چک شماره 76۹۱3۰ به سررسید ۹۱/6/3۰ به عهده بانک 

صادرات شعبه خ امام خمینی کوهپایه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات 

پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی شرکت 

نداشته و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون 

به صحت تلقی و مستندًا به مواد 3۱3 و 3۱۰ قانون تجارت و ۱۹8، ۵۱۵، ۵۱۹و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/۵۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و 3۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)۹۱/6/3۰( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱3 شورای حل اختالف اصفهان ـ مریم نباتی     6۵۰3/ م الف

ابالغ رای
به تاریخ: ۹4/۹/۱7 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۱ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 

کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه ۹۰۱/۹4 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان: جبار خسرویان نشانی، اصفهان، بلوار کشاورز، خ باغ 

فردوس، روبروی مصالح فروشی رادفر، چوب فروشی خسرویان  خوانده: محمد بکرانی نشانی مجهول المکان  

خواسته: مطالبه   در خصوص دعوی آقای جبار خسرویان فرزند لطیف به طرفیت آقای محمد بکرانی فرزند 

حسن به خواسته مطالبه وجه به میزان ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موجب به دو فقره چک به شماره 4۹64۲۱ و 4۹64۲۲ 

عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد 

تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص با اشخاص 

ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده 

و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر 

گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت 

به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/

صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 

و مدلول ماده ۱3۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/

اصول اسنادی /تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان 

مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 

اختالف مصوب ۱387/4/۱8 و مواد ۱۲۵7-۱۲۵8-۱۲84-۱۲86-۱۲۲۱-۱۲۲4 قانون مدنی و مواد ۲86-۲4۹-

3۱۰-3۱۱-3۱4 تجارت و مواد ۱۹4-۱۹7-۱۹8-۵۰3-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ ق آ د م و ماده واحده قانون استفساریه 

تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون 

خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱8۰/۰۰۰ 

ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و هزینه نشرآگهی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و 

تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه /وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی 

از تاریخ های سررسید ۹4/۲/۱۰ و ۹4/3/۱۰ تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین 

االجرا محاسبه و تعیین می شود در حد خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف ۲۰ روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۱۱ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان     64۹۹/م الف

ابالغ رای
به تاریخ: ۹4/۱۲/۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 

کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه ۹4۱۱8۱ تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان: محسن جزینی آدرس اصفهان، خیابان بزرگمهر، کوچه 

66 پالک یک، طبقه دوم خوانده: ۱ـ زهرا سادات شرفیاد هرسین ۲ـ سیمین تاج شهبازی نشانی مجهول المکان  

خواسته: مطالبه مبلغ سی و شش میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی  در خصوص دعوی آقای 

محسن جزینی فرزند علی به طرفیت خانم زهرا سادات شرفیاد هرسین و سیمین تاج شهبازی به خواسته 

مطالبه وجه به میزان 36/۰۰۰/۰۰۰ ریال موجب یک فقره چک به شماره ۵84۵3۰ مورخ ۹4/۵/۱ عهده بانک 

قرض الحسنه ایران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد 

تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص با اشخاص 

ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده 

و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر 

گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به 

گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن 

از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 

۱3۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی 

/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 

دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 

۱387/4/۱8 و مواد ۱۲۵7-۱۲۵8-۱۲84-۱۲86-۱۲۲۱-۱۲۲4 قانون مدنی و مواد 3۱4-3۱۱-3۱۰-۲86-۲4۹ 

تجارت و مواد ۱۹4-۱۹7-۱۹8-۵۰3-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ ق آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی 

ماده ۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 

مطالبه خواندگان بصورت تضامنی را به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق 

دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه /وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری 

مستند دعوی از تاریخ های سررسید ۹4/۵/۱ تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین 

االجرا محاسبه و تعیین می شود در حد خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف ۲۰ روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.

قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ـ مریم هاشمی     6۵78/م الف

دادنامه 
 ۹4۰۹۹8۰36۲6۰۰88۹ : پرونده  : ۱3۹۵/۲/۲6 شماره  تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹7۰3۵48۰۰۱7۵ : دادنامه  شماره 

شماره بایگانی شعبه : ۹4۱۲3۱ کالسه پرونده ۹4۰۹۹8۰36۲6۰۰88۹شعبه ۱۲۲دادگاه کیفری دوشهر اصفهان 

شهاب  آقای  شماره ۹۵۰۹۹7۰3۵48۰۰۱7۵شاکی  نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  –مجتمع  سابق  -۱۲۲جزایی 

اصفهان خ دستگرد خ کشاورز  نشانی  به  فرزند حاجی  عادلوند  رضا  علی  آقای  باوکالت  مراد  فرزند  البرزی 

خ دکتر حساب پ7وآقای محسن فرید فرزند اسمعیل به نشانی اصفهان خیابان ارتش کوچه 3۰-چهرازی 

-ساختمان رحیمی طبقه 3واحد 7 ومتهمین ۱-آقای صادق خورشیدی فرزند توفیق به نشانی بندر عباس 

پاالیشگاه نفت ستاره  خلیج فارس شرکت تهران جنوب ۲-آقای مجید باقری طادی فرزند رضا به نشانی 

آقایان  اتهام  در خصوص  داد گاه  رای  بال محل  اتهام صدور چک  آزادی ط۵ پ۱۵  برج  دانشگاه  اصفهان خ 

۱- مجید باقری طادی ۲- صادق خورشیدی فرزند ۱- رضا ۲- توفیق دائر برصدور یک فقره چک بال محل به 

شماره 844878-۹3/۱۲/۲7به مبلغ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰لاير عهده بانک اقتصاد نوین با توجه به شکایت آقای محسن 

فریدبه وکالت از آقای شهاب البرزی ومالحظه اصل چک وگواهی عدم پرداخت آن از بانک مربوطه وبقائ اصول 

مستندات در دست شاکی وعدم دفاع متهمین باوصف ابالغ قانونی وسایر امارات دادگاه بزه انتسابی به متهمین 

رامحرزومسلم دانسته با استناد به مواد 3و7اصالحی قانون صدور چک هر کدام از متهمین  رابه تحمل دو سال 

حبس تعریزی وممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینمایدرای صادره غیابی وظرف ۲۰روز 

پس از ابالغ واقعیدر همین دادگاه قابل واخواهی است.

سید مهدی موسوی –رئیس شعبه ۱۲۲دادگاه کیفری۲ اصفهان .م الف 688۹

دادنامه 
شماره دادنامه :۹۵۰۹۹7۰36۱7۰۰3۱3 تاریخ تنظیم : ۱3۹۵/3/۱ شماره پرونده : ۹4۰۹۹8۰36۱7۰۱۲۵۹ شماره 

بایگانی شعبه : ۹4۱37۹ خواهان عبدالرسول آقاعلیان دستجردی فرزند علی با وکالت آقای سعید مهرابی 

کوشکی فرزند محمد رضا به نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر ومیمه شاهین شهر خعطار فرعی 

8شرقی مجتمع تجاری کوثر طبقه ۲واحد 4 خوانده آقای محمود الهیاری فرزند ایوب به نشانی مجهول المکان 

خواسته ۱-مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲-تامین خواسته 3-مطالبه وجه جک4-مطالبه خسارت دادرسی رای 

دادگاه در خصوص دعوی سعید مهرابی کوشکی به وکالت ازعبد الرسول آقاعلیان دستجردی به طرفیت  آقای  

محمود الهیاری به خواسته مطالبه مبلغ ۲47/۰۰۰/۰۰۰لاير به استناد یک فقره چک به شماره 4۰463۲باسر 

رسید۹4/8/۲۰وگواهی نامه ی عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه 

دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وتصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 

به خواهان می نماید ونظر به اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده وایراد ودفاعی درقبال 

دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته ومستندابه مواد ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹ق 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ومواد3۱۰و3۱3ق تجارت وتبصره الحاقی بهماده ۲ق 

صدور چک حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲47/۰۰۰/۰۰۰بابت اصل خواسته ومبلغ ۱6/۱44/۰۰۰لاير 

به عنولن خسارت دادرسی شامل هزینه های دادرسی ،نشرآگهی ،تعرفه دفتر خدمات قضاییوحق الوکاله وکیل 

در مرحله بدوی طبق تعرفه وهمچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ 

سر رسید لغایت هنگام پرداخت درحق خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف ۲۰روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف ۲۰روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان 

اصفهان می باشد .مهدی حاجیلو رئیس شعبه ۲8دادگاه عمومی حقوقی اصفهان .م الف68۹3

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰۰۲۹۵ تاریخ تنظیم : ۱3۹۵/۲/۱8 شماره پرونده : ۹4۰۹۹8۰3۵۰6۰۰84۲ شماره 

بایگانی شعبه : ۹4۰۹۵۰ کالسه پرونده ۹4۰۹۹8۰3۵۰6۰۰84۲شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰۰۲۹۵خواهان آقای حسن مؤذنی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خ 

توحید شمالی ک 4۵پ۹ کد پستی 8۱736۵46۵۱کد ملی ۱۲۲۹4۹۹48۲تلفن همراه ۰۹۱3۱۰۹۵۱37خوانده 

ابواقاسم اسماعیلی فرزند مرتضی نشانی مجهول المکان خواسته ها ۱-مطالبه خسارت دادرسی ۲-مطالبه 

وجه 3-مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محسن مؤذنی فرزند محمد علی به 

طرفیت ابوالقاسم اسماعیلی فرزند مرتضی به خواسته مبلغ ۲۰7/۰۰۰/۰۰۰لاير به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر 

تادیه با عنایت به محتویات پرونده ورونوشت قرار داد عادی مورخ ۱3۹۲/3/۱۵بین طرفین در خصوص کشت 

سیب زمینی واستشهادیه که اعالم نموده اند جلسه ای تشکیل وسهم خواهان مبلغ 3۵3/۰۰۰/۰۰۰لاير تعیین 

شده واظهارات خواهان که مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰لاير دریافت کرده وبا توجه بااینکه خوانده باوصف ابالغ اخطاریه 

ننموده  ایراد ودفاعی  ونشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده ودرقبال دعوی خواهان وبرائت ذمه خویش 

فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی ومستندابه ماده۱۹8و۵۱۵و۵۲۲ق آیین دادرسی مدنی خوانده به 

بابت اصل خواسته ونیز پرداخت شش میلیون وهشت صدوده  پرداخت مبلغ دویست وهفت میلیون ریال 

هزارلاير بابت خسارات دادرسی ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وتقدیم دادخواست مورخ 

۱3۹4/8/۲8تا هنگام پرداخت بارعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم وحین اجرا حکم 

ابالغ  از  پس  ۲۰روز  مدت  وظرف  غیابی  صادره  رای  می گردد  محکوم  خواهان  در حق  خواهد شد  محاسبه 

 قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از آن ظرف۲۰روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 

می باشد .

رئیس شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی .م الف 68۹۵

دادنامه
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰۰4۰4 تاریخ تنظیم : ۱3۹۵/3/۵ شماره پرونده : ۹4۰۹۹8۰3۵۰6۰۰۹۱8 شماره 

بایگانی شعبه : ۹4۱۰3۲ پرونده کالسه ۹4۰۹۹8۰۰3۵۰6۰۰۹۱8شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰۰4۰4خواهان لیال شهریاری خیرآبادی فرزند بهروز به نشانی اصفهان میدان 

قدس جنب داروخانه جالینوس آپارتمان قدس ط3واحد ۹کدپ843۰4۵3۵۹6همراه ۰۹3۹۹64۲6۱۱خوانده 

آقای سعید اعرابی فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته ها ۱-مطالبه وجه چک ۲-مطالبه تاخیر تادیه 

به طرفیت  بهروز  فرزند  آبادی  لیال شهریاری خیر  دادگاه در خصوص دعوی خانم  رای  دادرسی  3-خسارت 

آقای سعید اعرابی فرزند علی بخواسته مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰لاير وجه چک شماره ۲۰3۰4۵-۱3۹4/۲/۱۱عهده بانک 

صادرات بانضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه باعنایت به جامع محتویات پرونده ورونوشت مصدق وگواهی 

عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه وجود اصول مدارک درید خواهان واینکه وجه چک بایدبه محض ارائه 

کارسازی وپرداخت گرددوخوانده باوصف ابالغ اخطاریه ونشر اگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده ودر قبال دعوی 

خواهان وبرائت ذمه خویش ایراد ودفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی ومستندا به ماده 

ازتاریخ صدور  3۱۰و3۱3قانون آیین دادرسی مدنی خوانده بپرداخت خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم 

چک تازمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم وحین اجرای حکم محاسبه خواهد شد درحق خواهان 

صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی وظرف ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وپس از آن 

ظرف۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد .

رئیس شعبه 6دادگاه عمومی حق.قی اصفخهان سید مجید نبوی م الف 68۹6

دادنامه 
 ۹4۰۹۹8۰3۵8۱۰۰6۲8  : پرونده  شماره   ۱3۹۵/۲/۲8  : تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹7۰3۵48۰۰۱۹6: دادنامه  شماره 

شماره بایگانی شعبه : ۹4۱38۰ کالسه پرونده ۹4۰۹۹8۰3۵8۱۰۰6۲8شعبه ۱۲۲دادگاه کیفری دوشهر اصفهان 

-۱۲۲جزایی سابق-مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰3۵48۰۰۱۹6شکات ۱-جواد محمد زاده 

به نشانی کالنتری ۲6زینبیه ۲-محمد رضاشیروی بهنشانی کالنتری ۲6اصفهان متهمین :محمود عرب فرزند اکبر 

بهنشانی اصفهان خ زینبیه بن بست نوربارن منزل دوم سمت راست ۲سیدمرتضی میر اکبری فرزند سید قاسم 

به نشانی اصفهان خزینبیه ایستگاه یزدان کوچه پروین ۹۵-فرد 3-مهراد نکویی فرزند علی محمد بهنشانی 

اصفهان خ زینبیه بن بست نور باران منزل اول سمت چپ 4- وحید نصیری فرزند مرتضی بهنشانی اصفهان 

زینبیه ایستگاه یزدان کوی پروین 8متری فتح بن بست وحدت پ88و۵-مجید میرزایی به آدرس اصفهان 

خ زینبیه ایستگاه یزدان ۱6متری طالقانی ۱۰متری تختی پ۲76  6و  6-جعفر حسین زاده آدرس مجهول 

المکان 7-محمد طاوسی فرزند علی به نشانی اصفهان خ زینبیه ایستگاه یزدان  بن کاروان  پ ۱۱- 8 آقای 

محمد نکوئی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان - اصفهان خ زینبیه ایستگاه یزدان روبروی ورزشگاه بهمن 

بن بست نورباران پ ۲۰ ، ۹- آقای سید مرتضی نکوئی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان خ زینبیه ایستگاه 

یزدان روبه روی ورزشگاه بهمن بن بست نور باران پ۲۰اتهام ها فراری یاپناه دادن به اشخاص تحت تعقیب 

۲- توهین به مقامات ومامورین 3تمرد نسبت بهماموران حین انجام وظیفه گردشکار : دادگاه پس از تشکیل 

جلسه دادرسی و برسی محتویات پرونده با استعانت از خداوند قادر متعال کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید .رای دادگاه در خصوص اتهام۱- محمد طاوسی فرزند علی دایربر 

توهین وتمرد نسبت به مامورین انتظامی در حین انجام وظیفه بابه کار بردن چاقودر مقابل مامورین واتهام۲- 

وحید نصیری فرزند مرتضی 3- مرتضی نکویی فرزند علی محمد 4- مجید میرزایی فرزند فتح اله )همگی 

دارای سوابق کیفرآزاد باقید وثیقه (۵محمد نکویی فرزند علی محمد )متواری وفاقدتامین کیفری(همگیدایربر 

توهین وتمرد نسبت به مامورین انتظامی به نامهی جواد محمد زاده ومحمد شیروی بدین توضیح که شخصی 

بنام محمد کریمی به عوامل گشت کالنتری ۲6مراجعه واظهار می دارد که 6نفر قداره به دست که حالت غیر 

عادی داشتند به وی حمله کرده وقصد ضرب وجرح وزورگیری از وی داشته اند که از دست آنها فرار نموده 

است مامورین گشت به همراه شاکی به محل عزیمت نموده ومتهمین را مشاهده می کنند متهمین به مامورین 

توهین می کنند وقصد ضرب وجرح مامور گشت موتوری راداشته اند که مامورین در خواست نیروی کمکی می 

نمایند ومتهمین به داخل منزل علی محمد نکویی که پاتوق آنها بوده فرار می کنند درب منزل را می بندند واز 

پشت بام به مامورین فحاشی وسنگ وآجر پرتاب می کنند کهیکی از آجر ها به سر ستوان دوم جواد محمد 

زاده اصابت نموده ووی به شدت مجروح می شود ومتعاقبا یکی از متهمین به نام محمد طاوسی بادردست 

داشتن چاقو از منزل خارج وبه طرف مامورین حمله می کند که مامورین باشلیک هوایی ودادن ایست موفق به 

کنترل وی نمی شوند وآخر امر یک تیر به پای وی می زنند ولی با وصف نامبرده از محل فرار می کند وبه منزل 

مادر بز رگش که در همان نزدیکی بود پناه بردواز درب پشتی به محل دیگری فرار کردوسایر متهمین از درب 

پشتی منزل علی محمد نکویی یا از پشت بام فرار می کنند ونهایتا باحکم مقام قضایی واذن ورود به مخفی 

گاه بعضی از متهمین دستگیر شده اند ومحمد نکویی تا کنون دستگیر نشده وفراری می باشد بنابراین باتوجه 

بهشکایت مامورین انتظامی وگواهی پزشکی قانونی جواد محمد زاده به شرح برگه ۵۰پرونده وگزارش ضابطین 

دادسرا  از  انجام شده وکیفر خواست صادره  از دست متهم محمد طاوسی وتحقیقات  قضایی وکشف چاقو 

واینکه محمد طاوسی علیرغم اصلبت تیر به پایش ومجروحیت پایش از محل گریخته وبعد از ۲روز دستگیر 

شده ومتواری شدن محمد نکویی وسوابق کیفری متهمین واقرار تلویحی آنها به تجمع در منزل علی محمد 

نکویی وتمرد ومقاومت در مقابل مامورین ودفاعیات بال وجه آنهاوسایر قراین وامارات،دادگاه بزههای انتسابی به 

متهمین را محرز ومسلم دانسته بااستنادبه مواد 6۰7و6۰۹قانون تعزیرات ورعایت ماده۱34ق مجازات اسالمی 

بلحاظ تعددجرائم ارتکابی متهم ردیف اول رابه تحمل دوسال حبس بجهت تمرد به مامورین با به کاربردن چاقو 

وتحمل 74ضربه شالق تعزیری بجهت توهین به مامورین ومتهمین ردیف ۲الی ۵راهر کدام به تحمل 6ماه 

حبس بجهت تمرد بع مامورین وتحمل 74ضربه شالق بجهت توهین بهمامورین محکوم می نماید ودر مورد 

جراحت وارده بهسرمامور انتظامی بلحاظ عدم شناسایی ضارب قرار منع تعقیب صادر شده ولیکن قرارصادرهاز 

دادسراقابل اعتراض می باشد ودر خصوص اتهام سید مرتضی میر اکبری ومهردادنکوییفرزند علی محمد وجعفر 

حسین زادهفرزند حیدر دایر برتوهین وتمرد نسبت به مامورین انتظامی واتهام محمود عرب فرزند اکبر دایر 

بر مساعدت در فرار ی دادن محمد طاوسی باتوجه به دفاعیات متهمین وانکار شدیدآنها وعدم کفایت عدله 

اثباتی وعدم احراز بزه های مذکور از ناحیه ی متهمین واستنادابهاصل 37قانوناساسی وماده ۱۲۰قانون مجازات 

اسالمی وماده4ق آیین دادرسی کیفری رای بربائت متهمین یاد شده صادرواعالم می نماید رای صادره نسبت به 

مرتضی ومحمد نکویی فرزندان علی محمد غیابی وظرف مدت ۲۰روز پس از ابالغ درهمین دادگاه قابل واخواهی 

 است ونسبت به سایرمتهمین حضوری وظرف ۲۰روز پس از ابالغ در محاکم تجدیدنظر اصفهان قابل اعتراض

 است.

رئیس شعبه۱۲۲دادگاه کیفری ۲اصفهان سید مهدی موسوی .م الف 6888س



 بهترین و بدترین مواد غذایی 
هنگام سحر

ــواد  ــه م ــه از چ ــان، اینک ــارک رمض ــاه مب ــول م در ط
غذایــی هنــگام ســحر یــا قبــل از ســپیده دم اســتفاده 
می کنیــم بســیار مهــم اســت. مــا در اینجــا مــواد 
 غذایــی ای را کــه بایــد از خــوردن آن هــا اجتنــاب کنید یا 

بیشتر مصرف کنید، نام برده ایم.
 خرمــا میــوه ای کوچــک حــاوی 
قنــد، فیبــر و مــواد مغــذی 
انــرژی  علــت  بــه  و  اســت 
زیــادی کــه دارد مصــرف آن 
ــه  ــیار توصی ــحر بس ــگام س هن

شده است. 
حضــرت محمــد)ص( نیــز 
فرموده انــد: خرمــا بهتریــن تغذیــه هنــگام ســحر 

اســت.
 در  مــواد غذایــی چــون جــو  
گنــدم ، عــدس ، غــات و 
ــادی  ــای زی ...کربوهیدرات ه
وجــود دارد کــه خــوردن ایــن 
هنــگام  بــه  غذاهــا  نــوع 
ــه  ــود ک ــث می ش ــحر باع س
ســیری  احســاس  شــما 

بیشتری در طول روز داشته باشید.
ســایر  و  مــوز  خــوردن   
از  غنــی  کــه  میوه هایــی 
فیبــر  و  کربوهیدرات هــا 
توصیــه  بســیار  هســتند، 
همچنیــن  مــوز  می شــود. 
منبــع خوبــی از پتاســیم و 
ســایر مــواد مغــذی ضــروری 

است.
ــار،  ــول افط ــا در ط ــادی آب نه تنه ــدار زی  نوشــیدن مق
بلکــه هنــگام ســحر باعــث می شــود کــه آب زیــادی را 

در بــدن ذخیــره کنیــد.
ــر  ــا فیب ــی ب ــوردن غذاهای خ  
 زیــاد ماننــد غــات، حبوبــات
گنــدم  ســبوس،  انجیــر، 
ســیب زمینی   ســبوس دار، 
ســبزیجات و تقریبــا تمــام 
خصــوص  )بــه  میوه هــا 
زردآلــو و آلــو( بــه علــت آنکه 
ــرد  ــام پذی ــه آرامی انج ــذا ب ــم غ ــود هض ــث می ش باع

توصیه می شود.
غذاهــای  خــوردن  از   
غذاهــای  و  ســرخ کردنی 
شــده  ســرخ  و  چــرب 
اجتنــاب  ســحر  هنــگام 
کنیــد؛ چــرا کــه خــوردن 
ایــن نــوع غذاهــا احســاس 
ــدن و  ــل ش ــی و ش بی حال
پــف کــردن را بــه بــدن می دهــد؛ بهتــر اســت از 

غذاهای آب پز بیشتر استفاده شود.
نوشــیدنی های  از خــوردن   
کافئیــن دار هنــگام ســحر 
اجتنــاب کنیــد؛ چــرا کــه یک 
ادرارآور  غذایــی  مــاده 
ــث  ــه باع ــد؛ درنتیج می باش
از دســت دادن ســریع آب 
بــدن و در نهایــت کم آبــی 

بدن می شود.
ــی از  ــای غن ــوردن غذاه  خ
پروتئیــن ماننــد تخم مــرغ 
نیــز  یــا گوشــت  ماســت 
می شــود؛  توصیــه  بســیار 
ــتقامت  ــث اس ــه باع ــرا ک چ

بیشتر بدن خواهد شد.
 از خــوردن انــواع شــیرینی ها 
و  شــکات  بیســکویت،  کیــک،  ماننــد 
ــرا  ــد؛ چ ــاب کنی ...اجتن
ــی  ــواد غذای ــن م ــه ای ک
کــه  می شــود  باعــث 
ی  ت هــا ا ر هید بو کر
تولیــد شــده در بــدن 

بسیار سریع بسوزند.

ماه رمضان 

 اسرار »صندلی مرگ« 
در خانه زن شوهردار

ماجــرای پرونــده »صندلــی مــرگ« از 5 مــرداد ســال 91 
هنگامــی  در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت کــه مامــوران 
گشــت کانتــری فردوســی مشــهد هنــگام انجــام وظیفه 
در حــوزه اســتحفاظی خــود یــک دســتگاه پیــکان 
ســفیدرنگ را مشــاهده کردنــد کــه شیشــه های آن 
شکســته و امــوال داخلــش بــه ســرقت رفتــه بــود؛ امــا 
آنچــه ایــن پرونــده را وارد مرحلــه جدیــدی کــرد ایــن بود 
کــه بــوی تعفــن شــدیدی از داخــل خــودرو بــه مشــام 

ــود. ــن نب ــک جســم متعف ــری از ی ــی اث می رســید، ول
ــری  ــه کانت ــردی ب ــرا، ف ــن ماج ــد از ای حــدود 2 روز بع
کاظــم آبــاد مشــهد مراجعــه کــرد و از مفقــود شــدن برادر 
ــخص  ــزارش مش ــن گ ــا ای ــر داد. ب ــوارش خب پیکان س
ــه فــرد گمشــده اســت  شــد خــودروی مذکــور متعلــق ب
ــه  ــی از خان ــد مسافرکش ــه قص ــح ب ــاعت 8 صب ــه س ک
خــارج شــده و دیگــر بازنگشــته اســت. بــا ارســال 
گــزارش بــه اداره جنایــی پلیــس آگاهــی خراســان 
ــا پیگیــری ســرنخ های  رضــوی، تحقیقــات کارآگاهــان ب
ــن  ــی آخری ــا بررس ــان ب ــد و کارآگاه ــاز ش ــود آغ موج
ــا زن  ــه وی ب ــد ک ــوار دریافتن ــرد پیکان س ــات م مکالم
ــی مشــهد تمــاس  ــوار شــهید قرن ــی در اطــراف بول جوان
گرفتــه اســت؛ بنابرایــن گروهــی از کارآگاهــان بــا صــدور 
ــه ای شــدند  دســتوری از ســوی مقــام قضایــی وارد خان

ــت.  ــکونت داش ــا س ــوان در آن ج ــه زن ج ک
آثــاری از خــون و کشــف گوشــی تلفنــی کــه بــا آن 
ــود،  ــده ب ــرار ش ــده برق ــرد گمش ــا ف ــاس ب ــن تم آخری
احتمــال جنایــت را قــوت بخشــید و بدیــن ترتیــب زوج 
ــام  ــه اته ــتند ب ــور داش ــکان حض ــن م ــه در ای ــی ک جوان

ــدند. ــتگیر ش ــل دس ــکاب قت ارت
»مریــم« زن 31 ســاله ای کــه خــود را همســر صیغــه ای 
ایــن  راز  بازجویی هــا  در  می کــرد،  معرفــی  »ع-ک« 
جنایــت هولنــاک را فــاش کــرد و گفــت: چنــد مــاه قبــل 
بــه عنــوان مســافر ســوار پیــکان ســفیدرنگ فــردی بــه 
نــام »م« شــدم. در بیــن راه او از مــن خواســت تــا مــرا به 
عقــد موقــت خــودش درآورد؛ ولــی مــن قبــول نکــردم! 
ــا  ــار ب ــد ب ــت و چن ــرا گرف ــن م ــماره تلف ــپس ش او س
یکدیگــر در این بــاره بــه طــور تلفنــی صحبــت کردیــم. تــا 
اینکــه »م« روز حادثــه چنــد بــار بــا مــن تمــاس گرفــت 
 و قصــد داشــت بــه خانــه ام بیایــد. آن روز همســرم 
)ع- ک( هــم در منــزل بــود و زمانــی کــه متوجــه تمــاس 
و خواســته »م« شــد از مــن خواســت تــا بــا او در خانــه 
قــرار بگــذارم. مــن هــم همیــن کار را کــردم. حــدود ظهــر 
ــود  ــاق ب ــرم در ات ــد. همس ــه ش ــه »م« وارد خان ــود ک  ب
ــم؛ در  ــی بودی و مــن و یکــی از دوســتانم داخــل پذیرای
ایــن هنــگام »ع« از اتــاق بیــرون آمــد و درگیــری شــروع 
ــا  ــتیم. »ع« ب ــای او را بس ــت و پ ــری دس ــد. 3 نف ش
ســیم بــرق و ســیم اتــو »م« را کتــک مــی زد، حتــی بــا 
ــد شــد  ــال »م« ب ــه ح ــا اینک ــرد ت ــدن او را داغ ک ــو ب ات
ــی بســتیم. »ع« داخــل  ــه صندل ــاب ب ــا طن ــا او را ب و م
ــا  ــرد و ب ــذی فروک ــتمال کاغ ــه دس ــد تک ــش چن دهان
 دســتمال دهانــش را بســتیم و او را در اتــاق حبــس

 کردیم.
ــی  ــی ادامــه داد: پــس از مدت ــده جنای متهــم ایــن پرون
ــواد  ــد م ــرای خری ــود ب ــه از دوســتانم ب »ع« و آن زن ک
مخــدر بیــرون رفتنــد؛ امــا بــرای آنکــه مــن در خانــه تنهــا 
می مانــدم، »ع« بــا پســر عمویــش »ر« تمــاس گرفــت 
ــد و مراقــب »م« باشــد. وقتــی »ر«  ــزد مــن بیای کــه ن
رســید، »م« دســتانش را بــاز کــرده بــود و قصــد داشــت 
طنــاب پاهایــش را نیــز بــاز کنــد کــه بــا مــن درگیــر شــد 
و در ایــن هنــگام »ر« دســتمال کاغذی هــا را در دهانــش 
فــرو بــرد و دوبــاره بــا دســتمال بســت. پــس از آن وقتی 

بــا »ع« تمــاس گرفتــم کــه »م« تمــام کــرده بــود. 
ــی  ــود. وقت ــه ب ــل خان ــد داخ ــه داد: 2 روز جس وی ادام
بــوی تعفــن گرفــت، آن را داخــل صنــدوق عقــب پیــکان 
گذاشــتیم و داخــل چاهــی در جــاده قدیــم قوچــان 
انداختیــم و خــودرو را نیــز در همــان منطقــه رهــا کردیــم.

در پــی اعترافــات ایــن زن، »ع« نیــز اظهــارات او را تاییــد 
ــن  ــا ای ــط ب ــل مرتب ــر عوام ــب دیگ ــن ترتی ــرد و بدی ک
پرونــده جنایــی نیــز دســتگیر شــدند و در خــرداد ســال 
ــی  ــرس مصطف ــت را در حضــور بازپ ــه جنای 1393 صحن

ــد.  ــزاده بازســازی کردن علی
بــا تکمیــل تحقیقــات و صــدور کیفرخواســت، ایــن 
پرونــده بــه شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک خراســان 
ــی  ــر »صندل ــت ب ــان جنای ــد و عام ــال ش ــوی ارس رض
مــرگ« طــی چندیــن جلســه بــه ریاســت قاضــی 
ــورد  ــار( م ــده ای )مستش ــی بن ــزاده و قاض ــی علی مجتب
محاکمــه قــرار گرفتند.اگرچــه هــر کــدام از متهمــان ایــن 
 پرونــده ســعی داشــتند ارتــکاب ایــن جنایــت هولنــاک 
را بــه دیگــری نســبت دهنــد؛ امــا قضــات باتجربــه دادگاه 
ــا طــرح ســواالت تخصصــی و اســتناد دقیــق  کیفــری ب
ــه و مراحــل  ــان در جلســات محاکم ــارات متهم ــه اظه ب
ــا توجــه  ــان را ب ــی از ســوی متهم ــزه ارتکاب بازپرســی، ب
ــرز  ــی مح ــد دادرس ــان در رون ــای آن ــه تناقض گویی ه ب
دانســتند و بدیــن ترتیــب رای خــود را دربــاره ایــن 

ــد. ــی صــادر کردن ــده جنای پرون
ــوی  ــل ق ــدارک و دالی ــا م ــه ب ــاس رای دادگاه ک ــر اس ب
از محتویــات پرونــده صــادر شــده اســت، »ع.ک« 
و »ر.ک« بــه اتهــام مشــارکت در قتــل عمــدی بــه 
قصــاص نفــس و مریــم 31 ســاله نیــز بــه اتهــام 
معاونــت در قتــل بــه تحمــل 25 ســال زنــدان محکــوم 
شــده اند. همچنیــن »ع-ک« و مریــم در حالــی بــه 
اتهــام مشــارکت در آدم ربایــی هــر کــدام بــه تحمــل 15 
ســال زنــدان محکــوم شــده اند کــه مریــم و یکــی دیگــر 
ــام  ــه اته ــز ب ــف-ح« نی ــام »ال ــه ن ــده ب از متهمــان پرون
مخفــی کــردن جســد مقتــول بــه تحمــل 2 ســال زنــدان 
محکــوم شــده اند.بنا بــر ایــن گــزارش، رای صــادره 
ــان  ــک خراس ــری ی ــم دادگاه کیف ــعبه پنج ــوی ش از س
رضــوی قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم دیــوان عالی 

ــت. ــور اس کش

حوادث دوشنبه 17 خرداد ماه 1395

شاه کلید
جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکے آمد و گفت: 

ســـه قفــل در زندگــے ام وجــود دارد و ســـه کلیــد از شــما 
مےخواهــم.

قفــل اول این اســت کــــه دوســت دارم یک ازدواج ســالم 
ــته باشم.  داش

قفل دوم اینکــه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
قفل سوم اینکــه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ فرمود:
برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.
برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. 
جوان عرض کرد: سـه قفل با یک کلید؟! 

شیخ فرمود : نماز اول وقت »شاه کلید« است!

حکایت های کوتاه 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 171 ســـــال دوم              ݡسݒ

 امام رضا)سالم اهلل علیه( :

زیارت قبر پدرم، موسی بن جعفر)ع(، مانند زیارت قبر 

حسین)ع( است.

وسایل الشیعه ج14 ، ص547 - کامل الزیارات ، ص 300

-«  حدیث روز   »-

ــال شــباهت  ــا پریودنت ــه ی جراحــی لث
بــا هــرس کــردن درخــت  خــاص 
مشــابه  حالــت  ایــن  در  دارد. 
هــرس کــردن شــاخه های اضافــی 
خشــک شــده و دارای مشــکل بــه 
درخــت رشــد  بــه  کمــک   منظــور 
بخش هایــی از لثــه کــه دارای مشــکل 
هســتند، در عمــل جراحــی لثــه حــذف 
یــا ترمیــم می شــوند و بــه ایــن ترتیــب 
ــزای  ــایر اج ــب س ــد مناس ــکان رش ام

ــاز  ــر ایــن در بعضــی مواقــع نی ــه فراهــم می گــردد. عــاوه ب لث
ــد در محــل آســیب دیده وجــود دارد. در  ــد بافــت جدی ــه پیون ب
ــک  ــی دندان پزش ــدف اصل ــا ه ــات دندان ه ــه نج ــی لث جراح
اســت؛ امــا ایجــاد تــوازن در اثربخشــی روش درمانــی بــا هزینــه 
آن می توانــد بــه تعییــن حالــت مناســب جهــت حــل مشــکل 
بیمــار کمــک کنــد. در ایــن حالــت فــرد ممکــن اســت از ســطح 
ــد  ــوردار نباش ــه برخ ــی لث ــل جراح ــرای عم ــی ب ــامتی کاف س
و ایــن مســایل نیــز می توانــد عامل هــای تعیین کننــده در 

انتخــاب روش درمانــی جراحــی لثــه باشــد.
دالیل جراحی لثه

• ســیگار کشــیدن: ســیگار کشــیدن یکــی از دالیلــی اســت کــه 
ــدا  ــاز پی ــه نی ــه جراحــی لث ــرد ب ممکــن اســت باعــث شــود ف
کنــد. اگــر نیــاز بــه یــک دلیــل دیگــر بــرای تــرک ســیگار داریــد 
 بایــد بدانیــد کــه ســیگار کشــیدن یکــی از مهم تریــن فاکتورهــای 
ریســک تاثیرگــذار بــر ابتــا بــه بیماری هــای لثــه اســت. 
ــان  ــال درم ــد احتم ــیدن می توان ــیگار کش ــن، س ــر ای ــاوه ب ع

ــرد.  ــن بب ــاری را از بی ــز بیم موفقیت آمی
• تغییــرات هورمونــی در بیــن خانم هــا: گاهــی تغییــرات 

بــه  فــرد  می شــود  باعــث  هورمونــی 
ــرات  ــد. تغیی ــدا کن ــاز پی ــه نی جراحــی لث
شــدن  حســاس تر  باعــث  هورمونــی 
لثه هــا و افزایــش احتمــال ابتــا بــه 

می شــوند.  ژنژیویــت 
دیابــت  بــه  مبتــا  افــراد  دیابــت:   •
در معــرض ریســک بیشــتر تشــکیل 
عفونت هــا هســتند کــه ایــن شــرایط 
شــامل ابتــا بــه بیمــاری لثــه اســت 
ایــن  بــرای درمــان  و ممکــن اســت 

باشــد.  لثــه  جراحــی  بــه  نیــاز  بیماری هــا 
ــی  ــه بیماری های ــا ب ــا: ابت ــان آن ه ــا و درم ــایر بیماری ه • س
مثــل ایــدز و درمــان آن هــا می توانــد تاثیــر منفــی بــر ســامت 
لثه هــا داشــته باشــد. ایــن شــرایط در درمــان بیمــاری ســرطان 

ــود.  ــاهده می ش ــز مش نی
ــز شــده توســط  ــم از داروهــای تجوی • مصــرف دارو: صدهــا قل
ــا  ــا از داروخانه ه ــه آن ه ــکان تهی ــه ام ــی ک ــکان و داروهای پزش
ــد ترشــح  ــدون نســخه پزشــک وجــود دارد، در عمــل می توانن ب
بــزاق در دهــان را کاهــش دهنــد. بــزاق نقــش حفاظــت از دهــان 
را بــر عهــده دارد. بــدون ترشــح بــزاق بــه مقــدار کافــی، دهــان 
فــرد مســتعد ابتــا بــه عفونت هایــی مثــل بیمــاری لثــه خواهــد 
شــد. عــاوه بــر ایــن مصــرف بعضــی داروهــا می توانــد باعــث 
رشــد غیرعــادی بافــت لثــه شــود و بــه ایــن ترتیــب تمیــز کــردن 

دندان هــا و لثه هــا دشــوار می شــود. 
• اســتعداد ژنتیــک: بعضــی افــراد بــه صــورت ژنتیــک مســتعد 
ــه  ــه هســتند و بیشــتر از ســایرین ب ــای لث ــه بیماری ه ــا ب ابت
ایــن بیماری هــا مبتــا می شــوند و نیــاز بــه جراحلــی لثــه پیــدا 

می کننــد.

از  نقــل  بــه  ایســنا  بــه گــزارش 
دیلــی میــل، پــس از گذشــت زمــان 
خــود  می توانــد  زمیــن   مســلما 
نشــانه ای  هرگونــه  و  بازســازی  را 
پــاک کنــد؛  را  انســان  وجــود  از 
 Mind Warehouse امــا شــرکت
ارایــه پاســخ های دقیق تــری  بــه 
رویــداد  ایــن  جزییــات  دربــاره 
ــه  ــد چ ــان می ده ــه نش ــه ک پرداخت
خواهــد  زمانــی  چــه  در  اتفاقــی 

افتــاد.
بــر ایــن اســاس، چنــد ســاعت پــس از ناپدیــد شــدن 
ــوش  ــن خام ــای روی زمی ــتر چراغ ه ــان ها، بیش انس
خواهنــد شــد؛ زیــرا بیشــتر نیروگاه هــای بــرق قــادر 
ــای  ــه نیروگاه ه ــود. اگرچ ــد ب ــه کار نخواهن ــه ادام ب

ــد داد. ــه خواهن ــه کار خــود ادام ــی ب آبی برق
10 روز بعــد، حیوانــات خانگــی و اهلــی خواهنــد مــرد 
ــد  ــود خواهن ــه وج ــزرگ ب ــگ های ب ــی از س و گروه

ــد. ــات دیگــر را شــکار می کنن ــه حیوان ــد ک آم
نیروگاه هــای  در  بعــد، آب ســردکننده  یــک مــاه 
ــد باعــث  ــه می توان ــر خواهــد شــد ک هســته ای تبخی
فجایعــی در ســطح چرنوبیــل در سراســر جهــان 
ــاری  ــداد فاجعه ب ــل رخ ــه اتمی چرنوبی ــود. )حادث ش
اردیبهشــت 1۳۶۵ )۲۶ آوریــل  بــود کــه در روز ۶ 
1۹۸۶( در نیــروگاه چرنوبیــل در اوکرایــن رخ داد. 
ــروگاه  ــماره ۴ نی ــور ش ــوزی در راکت ــار و آتش س انفج
چرنوبیــل باعــث پخــش مــواد رادیواکتیــو در بخــش 

ــد(. ــا ش ــوروی و اروپ ــرب ش ــی از غ بزرگ

ــا  ــد، ماهواره ه ــال بع ــک س ی
ــرد. ــد ک ــقوط خواهن س

پوشــش  بعــد،  ســال   ۲۵
جهــان  سراســر   گیاهــی 
ــهرها  ــی ش ــه و بعض را فراگرفت
در زیــر ماســه مدفــون خواهنــد 

شــد.
بعــد ســال   ۳00 
فلــزی  ســاختمان های 

دلیــل  بــه  برج هــا  و  پل هــا 
ــد.  ــیدن می کنن ــم پاش ــه از ه ــروع ب ــایش ش فرس
ــرج ایفــل و تمــام ســاختارهای نمادیــن  از ایــن رو ب

ــت. ــد رف ــن خواهن ــری از بی بش
ــا شــاهد حضــور  ــد، تنه ــزار ســال بع ــت 10 ه در نهای
انســان بــر روی زمیــن، چیزهایــی خواهــد بــود کــه بــا 
ســنگ ســاخته شــده اند؛ یعنــی اهــرام مصــر، دیــوار 

بــزرگ چیــن و کوهســتان راشــمور.
چنــدی پیــش فیزیکدانــان نجومــی  دانشــگاه کلمبیــا 
توضیــح داده بودنــد کــه حتــی اگــر زمیــن از رویــداد 
هســته ای  عظیــم  انفجــار  یــک  ماننــد  مخربــی 
ــون  ــر از ۵00 میلی ــا کمت ــان ها ت ــد، انس ــاب کن اجتن
ــد  ــی خواهن ــن ســیاره زندگ ــر روی ای ــده ب ســال آین

ــرد. ک
 دانشــمندان گســترش غیرقابــل کنتــرل خورشــید 
را مســئول نابــودی احتمالــی بشــر خوانده انــد. رشــد 
ــدن  ــکونت ش ــل س ــه غیرقاب ــر ب ــتاره منج ــن س ای
ــوده ســوخته  ــک ت ــه ی ــن خواهــد شــد و آن را ب  زمی

و بی جان سنگی تبدیل خواهد کرد.

در نبود انسان چه اتفاقی برای زمین خواهد افتاد؟جراحی لثه چیست؟

جدول سودوکو - شماره 17پاسخ جدول شماره 16 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

کــه  اســت   ۹x۹ جــدول  یــک  ســودوکو،  متــداول  نــوع 
تقســیم   ۳x۳ کوچک تــر  جــدول   ۹ بــه  هــم  جــدول  کل 

 . ســت ه ا شد
در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:
- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 

تکــرار قــرار گیــرد.
- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 

تکــرار قــرار گیــرد.
- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 

ــرد. بــدون تکــرار قــرار گی

نماز شکر خلبان ایرا�ن پس از فرود اضطراری

خلبان هواپیما�ی که در آسمان ارومیه دچار نقص ف�ن شده بود، 

ن در فرودگاه این شهر، نماز شکر به جا  پس از فرود موفقیت آم�ی

آورد.

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

33   ْC

28   ْC

36   ْC

37   ْC

18   ْC

19   ْC

25   ْC

24   ْC

درویش تهیدست 
درویشــی تهیدســت از کنــار بــاغ کریــم خــان زنــد عبــور می کــرد. 
چشــمش بــه شــاه افتــاد و بــا دســت اشــاره ای بــه او کــرد. کریــم خــان 
دســتور داد درویــش را بــه داخــل بــاغ آوردنــد و گفــت: ایــن اشــاره  های 
تــو بــرای چــه بــود؟ درویــش گفــت: نــام مــن کریــم اســت و نــام تــو 
هــم کریــم و خــدا هــم کریــم. آن کریــم بــه تــو چقــدر داده اســت و بــه 
مــن چــه داده؟ کریــم خــان در حــال کشــیدن قلیــان بــود؛ گفــت: چــه 

ــس اســت! ــرا ب ــان م ــن قلی ــت: همی ــش گف ــی؟ دروی می خواه
ــدار  ــت. خری ــرد و فروخ ــازار ب ــه ب ــان را ب ــش قلی ــد دروی ــد روز بع چن
ــرود و تحفــه ای  ــزد کریــم خــان ب ــود کــه می خواســت ن قلیــان کســی ب
ــان  ــرد و قلی ــکه ک ــر از س ــش را پ ــب دروی ــس جی ــرد. پ ــرای او بب  ب
را نــزد کریــم خــان بــرد! روزگاری ســپری شــد. درویــش جهــت تشــکر 

نــزد خــان رفــت .
ــم  ــه کری ــاره ای ب ــت اش ــا دس ــاد و ب ــان افت ــه قلی ــمش ب ــان چش ناگه
خــان زنــد کــرد و گفــت: نــه مــن کریمــم نــه تــو؛ کریــم فقــط خداســت 
 کــه جیــب مــرا پــر از پــول کــرد و قلیــان تــو هــم ســر جایــش 

هست ... .

رنج یا موهبت 
ــا وجــود رنج هــای متعــدد و بیمــاری اش عمیقــا  آهنگــری ب
بــه خــدا عشــق می ورزیــد. روزری یکــی از دوســتانش 
ــه  ــو چگون ــید: ت ــت از او پرس ــدا نداش ــه خ ــادی ب ــه اعتق ک
ــد  ــت می کن ــاری نصیب ــج و بیم ــه رن ــی را ک ــی خدای می توان

ــی؟ ــته باش ــت داش دوس
ــم  ــه می خواه ــی ک ــت: وقت ــر آورد و گف ــه زی ــر ب ــر س آهنگ
ــرار  ــوره ق ــن را در ک ــه آه ــک تک ــازم، ی ــی بس ــیله آهن وس
و  می گــذارم  ســندان  روی  را  آن  ســپس  می دهــم. 
ــورت  ــه ص ــر ب ــد. اگ ــواه درآی ــکل دلخ ــه ش ــا ب ــم ت می کوب
ــد  ــدی خواه ــیله مفی ــه وس ــم ک ــد، می دان ــم درآم دلخواه
بــود؛ اگــر نــه، آن را کنــار می گــذارم. همیــن موضــوع 
ــم  ــا کن ــه درگاه خــدا دع ــه همیشــه ب باعــث شــده اســت ک
 کــه خدایــا، مــرا در کوره هــای رنــج قــرار ده، امــا کنــار 

نگذار.


