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زخم زبان

له
قا

رم
س کند بر مرد    آنچه زخم زبان 

زخم شمشیر جان ستان نکند
مفتخــر  کــه  می کنیــم  زندگــی  کشــوری  در  مــا 

بــه اســامی بــودن اســت، قریــب بــه اتفــاق مردمــش 
مسلمان و حتی اقلیتش هم موحد هستند، مردمش 
بــا ارزش هــای دینــی انســانی، زاده شــده اند و زندگــی 
گوشــت و جانشــان شــده  کرده انــد و ایــن جــزو خــون و 

است. 
این جامعه، انتظار دارد مدیران و مسئوالنش به زینت 
 ارزش هــا مزیــن باشــند و دســت کم در مجامــع عمومــی
و مردمــی و از تریبون هــا و بــا زبــان و رفتــار، پاســدار 
ارزش هــا باشــند؛ امــا ظاهرا سیاســت اجــازه نمی دهد؛ 
گــر ورود در سیاســت بــرای حفظ دیانت باشــد   وگرنــه ا
و به قول شهید بزرگوار، مدرس، سیاست عین دیانت 
شد، آن موقع دیگر پشت تریبون که ایستادیم، گناه 
 از حلقوممــان بیــرون نمی آیــد؛ نــه تهمــت می زنیــم

 و نه دروغ...
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــر پــروژه »نفــوذ«  ــا بیــان اینکــه ب  وزیــر اطالعــات ب
وزارت  داریــم، گفــت:  اطالعاتــی کامــل  اشــراف 
ــازه  ــم اج ــه ه ــت ک ــمندی اس ــور هوش ــات، ت اطالع
اســتفاده کشــور از فضــای بهــاری را می دهــد و هــم 

جلــوی نفــوذ حشــرات را می گیــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر در ادامــه جلســه علنــی روز 
سه شــنبه مجلــس شــورای اســالمی  بررســی ســؤال 
ــوروزی  مشــترک جــواد کریمــی  قدوســی، حســن ن
مــردم  نماینــدگان  حاجی دلیگانــی  حســینعلی  و 
مشــهد، رباط کریــم و شاهین شــهر در دســتور کار 

صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفــت.
ایــن ســؤال دربــاره اقدامــات وزارت اطالعــات در 
در  »نفــوذ«  مصادیــق  بــا  برخــورد  و  جلوگیــری 

بــود. فرهنگــی کشــور  علمــی  و  جامعه هــای 
وزیــر اطالعــات در ایــن خصــوص گفــت: وزارت 
ــل دارد  ــی کام ــوذ« اشــراف اطالعات ــات در »نف اطالع
 و هــر جــا مصداقــی از »نفــوذ« وجــود داشــته باشــد
آن را زیــر ذره بیــن قــرار داده و بــه آن ضربــه زده 
اســت. علــوی تصریــح کــرد: بارهــا رهبــری از نقــش 
وزارت اطالعــات در مقابلــه بــا نفــوذ تقدیــر و قدردانــی 
مقــام  داشــت:  اظهــار  وزیراطالعــات  کرده انــد. 
معظــم رهبــری بارهــا در هشــدارهای هوشــمندانه بــه 
ــروژه  ــوذ، پ ــروژه نف ــد. پ ــوذ اشــاره فرمودن ــروژه نف پ

ــن  ــد در بررســی ای ــده ای اســت و بای ــق و پیچی عمی
ــا، عناصــر ــادی، مقصــد، هــدف، روش ه  مســئله مب

ابزارها و راه ها و انواع نفوذ بررسی شود. 
وی افــزود: عــالوه بــر ایــن، نفوذ شــامل نفوذ ســخت 
ــت.  ــخت افزاری اس ــزاری و س ــوذ نرم اف ــرم و نف و ن
ــراف  ــا اش ــوذ ب ــا نف ــه ب ــه مقابل ــالم اینک ــا اع وی ب
امکان پذیــر  عرصه هــا  ایــن  همــه  در  اطالعاتــی 
اســت، گفــت: سوءاســتفاده از پــروژه نفوذ و اســتفاده 
ــا نفــوذ  ابــزاری از آن در منازعــات سیاســی مقابلــه ب
را بــه انحــراف می کشــاند.وزیر اطالعــات تاکیــد 
کــرد: برخــورد ســطحی بــا هشــدارهای مقــام معظــم 
رهبــری دربــاره نفــوذ جفــای بــه ایــن هشدارهاســت. 
ــردن  ــن ب ــر ذره بی ــا زی ــد ب ــوذ بای ــا نف ــورد ب در برخ
ــود دارد  ــا وج ــوذ در آن ه ــال نف ــه احتم ــری ک  عناص

اقدامات دقیق انجام داد.

رحمانــی فضلــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
خبرگــزاری فــارس کــه پرســید بعضــی رســانه ها 
از مــوج تغییــر 250 فرمانــدار تــا زمــان برگــزاری 
انتخابــات خبــر می دهنــد، آیــا ایــن موضــوع صحــت 
دارد، گفــت:  مــا یــک موجــی داشــتیم، آن هــم 
مربــوط بــه بازنشســته ها بــوده کــه مجلــس تصویــب 
کــرد و ایــن بازنشســته ها طبــق ایــن قانــون بایــد از 
مســئولیت خــود کنــار گذاشــته می شــدند کــه حــدود 
60 نفــر بازنشســته بودنــد و قانــون اجــازه ادامــه 
فعالیــت نمی دهــد. این هــا را در دســتور تعویــض 
قــرار دادیــم و در حــال انجــام اســت. برخــی هــم در 
ارزیابی هایمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تغییــر 
ــه 100  ــه  هیچ وجــه ب ــراد ب ــن اف ــا تعــداد ای ــد؛ ام کنن

ــر برســد. ــه 250 نف ــد ب ــه بخواه ــر نرســیده ک نف

در موضــوع اقتصــاد مقاومتــی به ویــژه در 3 اســتانی 
ــی پیگیــری طرح هــای اقتصــاد  ــی متول کــه جنابعال
ــد  ــه می بینی ــت را چگون ــتید، وضعی ــی هس مقاومت
ــه  ــتان ها ب ــن اس ــردم ای ــرای م ــه ای ب ــه نتیج و چ

ــراه داشــته اســت؟ هم
رحمانی فضلــی در پاســخ بــه ایــن ســوال بیــان کــرد: 
اعتقــاد دارم بــا نظــام برنامه ریــزی کالن بخشــی 
متمرکــز نمی توانیــم کشــور را اداره کنیــم. ایــن را االن 
نمی گویــم؛ بلکــه از زمانــی کــه نماینــده دوره چهــارم 

ــم.  ــودم، می گفت ــس ب مجل
علــت آن ایــن اســت کــه ظرفیت هــا و پتانســیل هایی 
کــه در مناطــق مختلــف داریــم، خیلــی زیــاد اســت 
ــن  ــتفاده از ای ــازه اس ــزی اج ــام برنامه ری ــن نظ و ای
بحثــش کارشناســی  نمی دهــد کــه  را   امکانــات 

و مفصل است.
در ایــن دولــت آقــای روحانــی کــه بنــده را بــه  عنــوان 
وزیــر کشــور انتخــاب کــرد، یکــی از دالیــل اصلــی اش 
همیــن نــگاه توســعه ای بنــده بــود. مــا کــه بــه 
وزارت کشــور رفتیــم، مبتنــی بــر ایــن نــگاه ســاختار 
 وزارت کشــور را عــوض کردیــم و ســپس اســتانداران 
ــا  ــل ب ــا تعام ــد ب ــد و فرآین ــن رون ــا ای را متناســب ب
ــی روح  ــه طــور کل ــم. ب ــی کردی ــت معرف ــت دول هیئ
ــت. ــعه گرایی اس ــتانداران روح توس ــه اس ــب هم غال

وکیــل مدافــع محمــد رویانیــان، رئیــس ســابق ســتاد 
ــتاد  ــده س ــت پرون ــن وضعی ــاره آخری ــوخت، درب س
ســوخت می گویــد: »بــه همــراه موکلــم هفتــه گذشــته 
در شــعبه بازپرســی دادســرای کارکنــان دولــت حضــور 
ــم. ــه کردی ــدی را ارائ ــدارک جدی ــناد و م ــه و اس یافت
ــه زودی  ــت و ب ــف اس ــن تکلی ــرف تعیی ــده در ش پرون

ــرد.« ــم می گی ــرس تصمی بازپ
بــه گــزارش تســنیم، »ســاالر کوهیــار«، وکیــل مدافــع 

محمــد رویانیــان، رئیــس ســابق ســتاد ســوخت 
دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده ســتاد ســوخت 
 اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته، جلســه بازپرســی داشــتیم

ــرده  ــه ک ــی ارائ ــه کارشناس ــری ک ــه نظ ــخ ب و در پاس
 و ایراداتــی را گرفتــه بــود، اســناد و مــدارک خــود 
ــتیم  ــرس هس ــر بازپ ــر نظ ــم و منتظ ــم کردی  را تقدی

و امیدواریم، قرار منع تعقیب صادر شود.
وکیــل مدافــع رویانیــان بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه 
ــا  ــه ب ــت: در رابط ــت، گف ــور داش ــز حض ــش نی موکل
مســائل شــخصی مطــرح در ایــن پرونــده، هیــچ دلیــل 

ــدارد و رد شــده اســت.  و مدرکــی وجــود ن
هم اکنــون موضــوع مــورد بحــث، » تصــرف غیرقانونی« 
ــه  ــع ســتاد ســوخت ب ــد چــرا از مناب اســت و می گوین
 ورزش کمــک شــده اســت کــه اســناد و مــدارک خــود 
اینکــه همــه پرداخت هــا  ارائــه کردیــم؛ ضمــن  را 
مصوبــه دولــت را داشــته و معتقدیــم هیــچ اتهامــی  در 
ــا  ــه مــوکل وارد نیســت و ان شــاء هللا ب ــده ب ــن پرون ای
توجــه بــه اســناد ارائــه شــده، قــرار منــع تعقیــب صــادر 

می شــود.
کوهیــار، شــاکی ایــن پرونــده را ســتاد ســوخت خوانــد 
و افــزود: در بخشــی از ایــن پرونــده، بازپــرس بــا مــا 
ــه آن ایــراد گرفــت  ــود؛ امــا دادســتان ب هــم عقیــده ب
و مــا اســناد و مــدارک قانونــی و محکمه پســند خــود 

ــد  ــده بای ــن پرون ــه در ای ــن اینک ــم. ضم ــه کردی را ارائ
ــوخت  ــتاد س ــوکل در س ــاس م ــئولیت حس ــه مس  ب
ــه 400  ــان ب ــن از 100 توم ــه قیمــت بنزی ــی  ک و روزهای
تومــان و ســپس 700 تومــان افزایــش یافــت، توجــه 

داشــته باشــیم.
وکیــل مدافــع رویانیــان اضافــه کــرد: مــوکل در زمانــی 
ــده داشــت،  ــر عه ــه مســئولیت ســتاد ســوخت را ب ک
در  بــروز تشــنج  از  و  زیــادی کشــید  زحمت هــای 
جامعــه بــه ســبب گرانــی بنزیــن و گازوئیــل جلوگیــری 
مدیریــت کــرد؛  کشــور  در  را  ســوخت  مســئله  و 
ــبت داده  ــه او نس ــائلی ب ــروز مس ــفانه ام ــا متاس ام

می شــود کــه درســت نیســت.
ــه  ــن اینک ــح داد: ضم ــتری توضی ــل دادگس ــن وکی ای
 احتمــال دارد هــر مدیــری در روزهــای مســئولیت 
و مدیریــت خــود، دچــار اشــتباهاتی شــود؛ امــا بایــد 
ــوخت در  ــتاد س ــوکل در س ــئولیت م ــم کار و مس حج
ــل  ــن و گازوئی ــت بنزی ــاره قیم ــه یک ب ــه ب آن دوران ک
ــر شــد را در نظــر داشــت و اینکــه مــوکل  چندیــن براب
بــا مدیریــت درســت خــود، اجــازه نــداد بحرانــی بــرای 

جامعــه بــه وجــود آیــد.
ــناد  ــه اس ــه ب ــا توج ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــار اب  کوهی
 و مــدارک ارائــه شــده، در ایــن پرونــده بــرای موکلــش

قرار منع تعقیب صادر شود.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل تبلیغــات دفاعــی 
ــتیبانی  ــاع و پش ــر دف ــان، وزی ــین دهق ــردار حس ــاع س وزارت دف
نیروهــای مســلح در همایــش فصلــی مدیــران ارشــد وزارت دفــاع 
گفــت: در برنامــه چهــار ســاله ایــن وزارتخانــه بــه آمایــش صنایــع 
ــای  ــا واحده ــن مبن ــر همی ــی توجــه جــدی شــده اســت؛ ب دفاع
ــل  ــهرها منتق ــود را از ش ــی خ ــازمان های صنعت ــه س ــی هم اجرای
کردیــم و تــالش شــد بــه ســمت قطــب صنعتــی و فناورانــه حرکــت 
ــه  ــا از موازی کاری هــا خــودداری شــود. هیــچ گــره فناوران کنیــم ت

در تولیــد صنایــع دفاعــی نداریــم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در به روزســازی و نوســازی صنایــع 
توفیقــات خوبــی داشــته ایم، افــزود: صنایــع دفاعــی را بــه شــبکه 
گســترده در ســطح ملــی تبدیــل کرده ایــم و ظرفیــت بخش هــای 

ــم.  ــش داده ای ــر افزای ــا ده براب ــی را ت صنعت
وزیــر دفــاع گفــت: از دیگــر برنامه هــای مــا ایــن بــود کــه 
ــون  ــود و هم اکن ــم ش ــاع حاک ــر اداره وزارت دف ــتی ب ــق درس منط
ســازمان ها بــر مبنــای ارکانشــان هدایــت می شــوند. وی بــا اشــاره 
بــه اهمیــت تعامــل بــا کشــورهای مختلــف جهــان در حــوزه دفاعــی 
توانســته ایم  دفاعــی  دیپلماســی  فعال ســازی  بــا  داد:  ادامــه 
گام هــای بلنــدی در ایــن حــوزه برداریــم و امــروز همــکاری دفاعــی 

ــم. ــان داری ــف جه ــا کشــورهای مختل ــی ب خوب

جانشــین فرمانــده کل ســپاه گفــت: یکــی از اقدامــات مرکــز مــواد 
پیشــرفته و نانوفنــاوری دانشــگاه امــام حســین)ع(، دســتیابی بــه 
مــواد رادارگریــز در حــوزه موشــکی اســت. ســردار حســین ســالمی 
ــز  ــاح مرک ــده کل ســپاه، در حاشــیه مراســم افتت  جانشــین فرمان
مــواد پیشــرفته و نانوفنــاوری دانشــگاه جامــع امــام حســین اظهــار 
ــزات  ــتم ها تجهی ــده ای در سیس ــش تعیین کنن ــواد، نق ــت: م داش
ــی  ــور بررس ــه منظ ــز ب ــن مرک ــد و ای ــی  دارن ــالح های نظام  و س
و تجزیــه و تحلیــل دربــاره خــواص مــواد و تاثیــر آن بــر موضوعــات 

دفاعــی تشــکیل شــده اســت. 
ــواد  ــه م ــا در بحــث موشــک ها ب ــال م ــوان مث ــه عن ــزود: ب وی اف
ــی  ــز بررس ــن مرک ــف ای ــی از وظای ــه یک ــم ک ــاز داری ــز نی رادارگری
اســت.  الکترومغناطیســی سیســتم های تســلیحاتی  خــواص 
ــواد  ــه م ــتیابی ب ــرد: دس ــد ک ــپاه تاکی ــده کل س ــین فرمان جانش
ترکیبــی و کامپوزیتــی بــرای کاهــش حجــم و ســطح بــرای 
تجهیــزات هــوا فضــا و ســالح های زمینــی، از دیگــر اقدامــات ایــن 
ــن  ــده کل ســپاه گفــت: در ای ــود. جانشــین فرمان ــز خواهــد ب مرک
مرکــز تــراز جدیــدی از پیشــرفت علــم مــواد نمایــش داده خواهــد 
شــد و امیدواریــم مرجعیــت علمــی  در ایــن کشــور در ایــن حــوزه 
ــری  ــه جهت گی ــرد ک ــالم ک ــان اع ــالمی  در پای ــم. س ــب کنی را کس

ــارس ــی اســت. ف ــز بحــث دفاع ــن مرک ــی ای اصل

در صحن علنی مجلس
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زخم زبان                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــه  ــم و ن ــران می بندی ــه دیگ ــه دروغ ب ــم و ن  می گویی
ــرآن  ــر در ق ــت. مگ ــم داش ــخر خواهی ــه و تمس طعن
ــردم  ــا م ــنا. ب ــاِس ُحْس ــوا لِلّن ــه: قول ــده اســت ک نیام
بــه زبــان خــوش ســخن بگوییــد. )ســوره بقــره، 
ــا مــردم  ــه هــم ب ــا می آمــوزد ک ــه م ــن ب ــه ۸3( ای آی
ــردم  ــع م ــی در جم ــم وقت ــم و ه ــرف بزنی ــوب ح خ
قــرار گرفتیــم، خــوب حــرف بزنیــم. اگــر ایــن آیــه 3 
کلمــه ای و کوتــاه، امــا بلنــد و پرمحتــوا بــرای تابلویــی 
ــد  ــان باش ــورد توجهم ــود و م ــان ش ــر دیدگانم در براب
ــاد از روی  ــان و دروغ و فری ــم زب ــه و زخ ــر طعن دیگ
خشــم و تمســخر و ... معنــا پیــدا نمی کنــد و بــر 
ــت  ــی اس ــا عوامل ــد. این ه ــد ش ــاری نخواه ــان ج زب
کــه باعــث جدایــی و تفرقــه امــت می شــود. خداونــد 
ــن  ــد چنی ــدا می کن ــر ج ــا را از یکدیگ ــه م ــی ک عوامل
 بیــان فرمــوده: 1-تمســخر و اســتهزا بــه یکدیگــر

2-طعنــه و تهمــت زدن 3- تحقیــر یکدیگــر. لــذا ایــن 
ســه عامــل باعــث تفرقــه و رنجــش قلــوب می شــود 

کــه خداونــد هــر ســه را حــرام کــرده اســت.
ــن َقــْوٍم َعَســى  ِذیــَن آَمُنــوا الَ َیْســَخْر َقــوٌم مِّ َهــا الَّ َیــا َأیُّ
ْنُهــْم؛  ای کســانی کــه ایمــان آورده  ــوا َخْیــرًا مِّ َأن َیکُوُن
ایــد، ایمــان شــما تقاضــا نمی کنــد کــه یکدیگــر را زبانی 
یــا عملــی بــه تمســخر و اســتهزا بگیریــد و بــه یکدیگــر 
تهمــت بزنیــد. لــذا هیــچ کســی نبایــد بــر کســی دیگــر 
تهمــت بزنــد، هیــچ قومــی  قــوم دیگــر را نبایــد )ســیاه 
 بــر ســفید، غــالم بــر آقــا، غنــی و ثروتمنــد بــر فقیــر 
 و ناتــوان، حاکــم بــر رعیــت و صاحــب زبــان بــر گنــگ 
و کســی کــه زبانــش لکنــت دارد( مســخره کنــد. چــه 
ــخر  ــورد تمس ــه م ــخصی ک ــن ش ــکان دارد ای ــا ام بس
ــخص  ــر از آن ش ــدا بهت ــزد خ ــه ن ــرار گرفت ــه ق و طعن

طعنه زننــده باشــد. 
متاســفانه مــا در هــر دوره از انتخابــات شــاهد این گونه 
مــوارد بــه وفــور هســتیم. معمــوال چنــد مــاه مانــده بــه 
انتخابــات، هــر گونــه گفتــار و کــرداری مجــاز می شــود 
ــا دیگــران  و هــر کســی هــر چــه بخواهــد می گویــد ت

را بشــکند شــاید کــه خــود تثبیــت شــود.
 ایــن رفتــار و گفتارهــا مــردم را خســته و نگــران 
می کنــد؛ چــون هــر کســی می خواهــد خوبی هــا 
ــد  ــبت ده ــود نس ــان خ ــود و جری ــه خ ــت ب  را در بس

و بدی ها را به رقبا و جریان مقابل.
 امــروز هــم ایــن روش نامبــارک آغــاز شــده اســت بــا 
ــر  ــه و تحقی ــخر و طعن ــت و تمس ــف تهم ــواع مختل  ان
ــم  ــوده و نمی توانی ــم ب ــا ک ــر موفقیت ه ــا اگ و ... . آی
ــه مــردم بدهیــم، بایــد عذرخواهــی  پاســخ درســتی ب
کــرده یــا بــا طعنــه و تحقیــر و تمســخر افــکار عمومــی 
ــم.  ــاع دهی ــر ارج ــای دیگ ــه ج ــم و ب ــرف کنی  را منح
ــه عهــد دینــی  ــار هــم کــه شــده ب ــرای یک ب بیاییــم ب
خــود و تعهــدی کــه بــه مــردم داریــم، عمــل کنیــم و از 
مــرز حــق نگذریــم؛ حتــی اگــر بــه ضــرر شــخصی مان 

باشــد و جریانــی متضــرر شــود.
ــا  ــت ارزش ه ــا رعای ــردم ب ــی  م ــرای دلگرم ــم ب   بیایی
و اخــالق سیاســی اســالم، بــه گفتــار و رفتارمــان جهت 
ــد.  ــتقبال می کنن ــه اس ــردم چگون ــم م ــم و ببینی دهی
ــانه های  ــایت ها و رس ــانه ها، س ــا، رس ــه تریبون ه اینک
ــد ــی باش ــخنان آنچنان ــر از س ــازی پ ــوب و مج  مکت

ــه دردی  ــال چ ــه ح ــا ب ــد و ت ــه دردی را دوا می کن  چ
را درمــان کــرده اســت جــز اینکــه بــر درد و رنــج مــردم 

ــت؟  افزوده اس
 فکــر نکنیــم اگــر مــا نکنیــم دیگــران می کننــد و مــا 
ــه، مطمئــن باشــیم کســی پیــش  عقــب می افتیــم. ن
ــون  ــل خ ــه حاص ــا ک ــه ارزش ه ــه ب ــت ک ــاده اس افت
ده هــا هــزار شــهید اســت، احتــرام بگــذارد و از آن هــا 

ــد. پاســداری کن
صحبــت از زخــم زبــان زدن و طعنــه و تمســخر اســت؛ 
 عــادت زشــتی کــه خیلی هــا دارنــد و بــا کنایــه 
ــه رخ او  ــل را ب ــرف مقاب ــای ط ــاره نقطه ضعف ه و اش

می کشــند.
ــی اهــل  ــات نوران ــه در روای ــه ســفارش هایی ک از جمل
بیــت علیهم الســالم مشــاهده می کنیــم، داشــتن 
ــتن  ــم زیس ــار ه ــالمت آمیز و در کن ــی مس ــک زندگ ی
 ایــن اســت کــه در آن انســان ها از هــر نــوع پرخــاش

زخــم زبــان زدن و هــر نــوع تعبیــری کــه در شــأن یــک 
ــد. حــال اگــر این هــا از  انســان نیســت، دوری کرده ان

زبــان بزرگ ترهایــی جامعــه درآیــد... .
دارای  و  هســتی  عالــم  ســبد  ســر  گل  انســان، 
ویژگی هــای ممتــازی اســت کــه ایــن ویژگی هــا 
تــا جایــی وجــود دارد کــه زبــان خــوش کاربــرد 
ــان  ــه انس ــه اینک ــد ب ــازی باش ــد نی ــا نبای دارد. قاعدت
 بــرای پیشــبرد اهــداف نفســانی خــود بــه طعنــه زدن 

و زخم زبان زدن متوسل شود. 
بــه قــول آن شــاعر کــه گفــت: جراحــات الّســنان لهــا 
ــی  ــا جــرح الّلســان؛ جراحت های ــام م ــام و ال یلت التی
ــان  ــدن انس ــر ب ــزه و... ب ــیر و نی ــق شمش ــه از طری ک
آشــکار می شــود، التیــام پیــدا می کنــد؛ باالخــره 
ــد و گــذر زمــان  زخــم اســت و مرهــم و دارو می گذارن
التیام بخــش ایــن زخم هاســت؛ امــا زخــم زبــان 
اختالف هــا  و  شــکاف ها  و  اســت   درمان ناپذیــر 
ــک  ــرای ی ــن خطــر بزرگــی ب ــد و ای ــر می کن را عمیق ت

ملــت اســت.
بــه  خواســتاریم  متعــال  ایــزد  درگاه  از  پایــان  در 
ــان از  ــد و آن ــا کن ــی عط ــل سیاس ــا عق ــئوالن م مس
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــند برهان ــای ناپس ــه خصلت ه این گون
ــا رب  ــن ی ــت. آمی ــردم اس ــار م ــای آرزو و انتظ منته

العالمیــن!

عرفان های نوظهور                                 

استاد دانشگاه
حجت االسالم حسن بابایی

امیرالمومنین علی)ع( : 
ــه راه انحــراف  ــر آنک ــد؛ مگ ــد راه رشــد را بیابی ــز نمی توانی  هرگ

را هم نشان دهید. )خطبه 147نهج البالغه(
 هدف های رفتاری و آموزشی

1- آشــنایی جوانــان بــا مکاتــب و اندیشــه های عرفانــی 
ــش  ــگیری از گرای ــور پیش ــه منظ ــدرن ب ــت م ــور و پس نوظه

ناآگاهانــه بــه ایــن نــوع عرفان هــای ســاختگی.
2- ارائــه راهکارهــای مناســب جهــت برخــورد و پیشــگیری از 

اشــاعه فــرق عرفانــی نوظهــور.
ــرای ارضــای فطــرت  ــاز ب ــورد نی ــی مناســب و م 3- جایگزین

ــوان. ــل ج ــرای نس ــو و معناگ حقیقت ج
ــای  ــره انگاره ه ــه پیک ــارت ب ــیب و خس ــری از آس 4- جلوگی

ــه. ــی در جامع دین
انحرافــات معنــوی در جامعــه امــروز  5- آسیب شناســی 

ــران. ای
ــوزه  ــکلی در ح ــی و ش ــیب های محتوای ــگیری از آس 6- پیش

ــی     . معناگرای
ظهــور  و  معنویــت  و  دیــن  بازگشــت   زمینه هــای   

دینــی جنبش هــای 
الــف- ســرخوردگی انســان  از بعضــی ادیــان خرافی ســختگیر 

و تنگ نظــر قــرون وســطایی.
ــد  ــد ص ــن دوره چن ــدد در ای ــری متع ــب بش ــور مكات ب- ظه

ســاله تجــدد.
ج- فشــارهای روحــی و روانــی و رنج هــا و پریشــانی های 

ــی. ــی صنعت حاصــل از زندگ
د- فضای پر تزاحم ناشی از لذت گرایی و مادی گرایی.  

ــب  ــم غی ــاکن عال ــت و روح س ــه روح اوس ــان ب ــت انس هوی
ــه  ــای اصــل خــود و خواهــان بازگشــت ب اســت. انســان جوی
وطــن خویــش در عالــم ملکــوت اســت. از ایــن رو میــل 
ــر او  ــی  دیگ ــردازی عالم ــرای تصویرپ ــم ب ــال و توه ــه خی  ب
 را بــه خلــق آثــاری تخیلــی و رویایــی از دنیایــی مرمــوز

اســرارآمیز و ناشــناخته واداشــته و روح او در ایــن جهــان 
ــی  ــض راض ــادی مح ــای م ــا دنی ــد و ب ــوس نمی گنج محس
 نمی شــود. از ایــن رو، بشــر هیــچ گاه از رویــا جــدا نشــده
ــد ــی نیاب ــمانی و اله ــت آس ــوی معنوی ــه س ــی ب ــر راه  و اگ

هنــر  ماننــد  بشــری  و  زمینــی  پدیده هــای  بعضــی   بــا 
ــا  ــب ی ــم غی ــه ســوی عال ــوی گریزگاهــی ب و ســنت های معن

دســت کم لحظاتــی خاطره انگیــز از آن می جویــد. 
ــالت  ــوان آن را از معض ــه می ت ــور ک ــای نوظه ــی از پدیده ه  یک
ــای  ــت، عرفان ه ــدرن دانس ــای م ــاری دنی ــای رفت و چالش ه
بــا  ابتــدا  نوظهــور اســت. عرفان هــا و فرقه هــای جدیــد 
 تعبیــری فریبنــده از دیــن و بــه عنــوان راهــی شــیرین تر 
ــه خــدا و آرامــش در بیــن مــردم  ــرای رســیدن ب ــر ب و هموارت
ــوی  ــه س ــد ب ــای جدی ــن راه ه ــی همی ــوند؛ ول ــی می ش معرف
جامعه شناســان  ســوی  از  جــدی  خطــر  زنــگ   خداونــد 

و دین شناسان را به صدا درآورده است.
 تعریف عرفان های نوظهور

اســت  شــناخت  معنــی  بــه  لغــوی  معنــای  در   عرفــان 
و عــارف کســی اســت کــه از رهگــذر عرفــان و ســلوک روحانــی 
ــه شــناخت از خــود  ــد و ب ــار می زن حجاب هــای نفســانی را کن
می رســد و از همیــن رو بــه شــناخت خداونــد نائــل می شــود. 
آنچــه امــروزه مــا بــه عنــوان عرفان هــای نوظهــور می شناســیم 
نه تنهــا بدعت هــا و انحرافــات عمیــق بــه وجــود آمــده در 
ــی  ــب عرفان ــا و مکات ــه آیین ه ــل اســت، بلک ــای اصی عرفان ه
ــد. ــر بســیاری از شبه درســتی های اخالقی ان ــی ب ــور مبتن نوظه

 تاریخچه عرفان های نوظهور
ــه  دوران  ــه عطــف ب ــی در دوره ای ک ــد دین جنبش هــای نوپدی
ــه  ــی از ده ــت، یعن ــت مدرنیته اس ــا پس ــه ی ــس از مدرنیت پ
هفتــاد قــرن بیســتم بــه  بعــد در آمریــکا و بالطبــع در 

ــرد.  ــور ک ــرق  ظه ــپس در ش ــی و س ــورهای اروپای کش
در ایــن دهــه، 78 فرقــه بــه وجــود آمــده  اســت کــه امــروزه  
ــای  ــنامه از فرقه ه ــم و شناس ــا اس ــه ب ــه 3000 فرق ــک ب نزدی

ــد.  ــد آمده ان ــور پدی نوظه
بســیاری از ایــن فرقه هــا عرفان هــا و نحله هــای  قدیمــی  
تمدن هــای مختلــف هســتند کــه صرفــا در ایــن زمــان فعلــی 

ــده اند. ــد ش بازتولی
 دسته بندی عرفان های نوظهور

سلسله های دراویش و عرفان های خانقاهی
فرقه هــای چینــی، فراعلــم یــا فراروانشناســی، فرقه هــای 
ــان  ــدی، مدعی ــای هن ــی، فرقه ه ــای آمریکای ــودی، فرقه ه یه

ــیحیت ــای مس ــن، فرقه ه دروغی
ایــن گروه هــا را معرفــی  از  در شــماره بعــدی هــر یــک 

خواهیــم کــرد.

راســتای  در  تــالش  ضــرورت  بــر  رئیس جمهــور 
همکاری هــای  و  مناســبات  توســعه  همه جانبــه 
تهــران و ســارایوو در زمینه هــای مختلــف تاکیــد 
کــرد.  بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
حســن  حجت االســالم  دولــت،  اطالع رســانی 
روحانــی رئیس جمهــوری اســالمی  ایــران دیــروز 
هیئت هــای  مشــترک  نشســت  در  سه شـــنبه 
عالی رتبــه ایــران و بوســنی و هرزگویــن در تهــران 
 گفــت: جمهــوری اســالمی  ایــران، جــزو اولیــن 
ــن  ــه اســتقالل بوســنی و هرزگوی ــود ک کشــورهایی ب
ــان  ــواره خواه ــران هم ــناخت و ته ــمیت ش ــه رس را ب
ــن کشــور اســت.  ــا ای ــی  ب ــط دوســتانه و صمیم رواب

ــران  ــالمی  ای ــوری اس ــدی جمه ــزود: اراده ج وی اف
بــر توســعه همه جانبــه روابــط و همکاری هــا بــا 
ــه  ــروز خرســندیم ک ــن  اســت و ام بوســنی و هرزگوی
ــان  ــط، می ــرک در رواب ــاد تح ــرای ایج ــدی ب اراده ج

ــود دارد. ــور وج ــد دو کش ــئوالن  ارش مس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران همــواره بــه سیاســت 
بــرد در همکاری هــا  بــرد –  رویکــرد  و  گفت وگــو 
معتقــد بــوده اســت، گفــت: زمانــی کــه در مناســبات 
ــن  ــع آن هــا تامی ــد کــه مناف دو طــرف  احســاس کنن

ــط  ــات در رواب ــدت شــاهد ثب ــا بلندم ــگاه ت شــده، آن
خواهیــم بــود؛ چــرا کــه امــروز صلــح و ثبــات نــه در 
ســایه  تــوازن وحشــت، بلکــه در ســایه تــوازن منافــع 
رئیس جمهــور  می شــود.  ایجــاد  ملت هــا  میــان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه تفکــر اســالم افراطــی بــا 
نــدارد، گفــت:  ارتباطــی  هیــچ  حقیقــی  اســالم 
ــش  ــده و داع ــوان القاع ــه عن ــه ب ــت هایی ک تروریس

 دســت بــه جنایــت می زننــد، نه تنهــا بــه اســالم 
ــد.  ــادی ندارن ــم اعتق ــات ه ــدا و معنوی ــه خ ــه ب بلک

ــان اینکــه امــروز بیــش از هــر زمــان  ــا بی ــی ب روحان
جهــان  و  منطقــه  در  را  تروریســم  بــزرگ  خطــر 
نظیــر  کشــورهایی  گفــت:  می کنیــم،  احســاس 
 افغانســتان،  پاکســتان، عــراق و ســوریه در شــرق 
و غــرب ایــران سال هاســت کــه بــا مشــکل تروریســم 

روبــه رو هســتند و مــردم ایــن کشــورها، آواره و تمــدن 
 و محــل زندگــی آنــان نیــز تخریــب شــده اســت.

ــه  ــا ب ــران بن ــالمی  ای ــوری اس ــه داد: جمه وی ادام
درخواســت دولت هــای عــراق و ســوریه بــرای کمــک 
ــچ  ــورها هی ــن  کش ــم در ای ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ب
تردیــدی نکــرده اســت؛ امــا بعضــی کشــورهای غربــی 
ــته اند  ــود داش ــل خ ــه در تحلی ــی ک ــتباه بزرگ ــا اش ب
هنــوز تصــور می کننــد می  تواننــد از تروریســم بــه 
عنــوان ابــزاری در راســتای منافــع خودشــان در 

ــد.  ــتفاده کنن ــه اس منطق
ــه  ــم ب ــروز ه ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــه  ــد مقابل ــدی قص ــور ج ــه ط ــان ب ــد آن ــر می رس نظ
و مبــارزه بــا تروریســم را ندارنــد، گفــت: امــروز 
تروریســم و  افراطی گــری بــه عنــوان دو معضــل 

ــت.  ــان اس ــه جه ــرای هم ــزرگ ب ب
همــه  همــکاری  بــر ضــرورت  باتاکیــد  روحانــی 
ــا تروریســم و افراطی گــری  ــه ب ــرای مقابل کشــورها ب
ــی، حفــظ  ــی جــز تفکــر  اعتدال ــار داشــت: راه حل اظه
مرزهــای جغرافیایــی، احتــرام بــه اســتقالل کشــورها 
و همــکاری همــگان بــرای برقــراری ثبــات و صلــح در 

ــدارد.  ــان  وجــود ن ــه وجه منطق

ــر نماینــدگان نبایــد  دبیــر شــورای نگهبــان گفــت: نظــارت ب
تشــریفاتی باشــد. اگــر نماینــده ای وارد مجلــس شــد، 
ــا اینکــه  ــوده اســت ی بعــد مشــخص شــد فاقــد شــرایط ب
ــت  ــت داد و از موقعی ــرایط را از دس ــن ش ــول دوره، ای  در ط
و قــدرت خــود سوء اســتفاده کــرد، آیــا نبایــد اقدامــی  شــود 
تــا دوره نمایندگــی او بــه پایــان برســد؟ بــه گــزارش کیمیــای 
ــی طــی  ــت هللا جنت ــان، آی ــل از شــورای نگهب ــه نق وطــن، ب
ــر  ــارت ب ــر نظ ــی رؤســای دفات ــش فصل ســخنانی در همای
ــوگواری  ــام س ــت ای ــن گرامیداش ــتان ها، ضم ــات اس انتخاب
حضــرت سیدالشــهدا علیه الســالم بــه آیاتــی از قــران کریــم 
ــد در  ــت: خداون ــرد و گف ــش انســان اشــاره ک ــاره آفرین درب
وجــود انســان، روح خــود را دمیــد و انســانیت او بــه ســبب 
همــان روحــی اســت کــه حضــرت حــق در او دمیــده اســت.
ــارت  ــر نظ ــت ام ــه اهمی ــه ب ــان در ادام ــورای نگهب ــر ش دبی
ــا  ــر ب ــم اگ ــزود: حــال ببینی ــرد و اف ــات اشــاره ک ــر انتخاب ب
بی دقتــی در اجــرای قانــون، فــردی نابــاب و فاقــد صالحیــت 
ــه  ــه در ورود او ب ــانی ک ــه کس ــود، هم ــور ش وارد ارکان کش

قــدرت مؤثــر بوده انــد، در اعمــال او شــریک هســتند و بایــد 
ــداری هوشــمندانه  ــه پای ــا اشــاره ب پاســخگو باشــند. وی ب
ــد  ــزود: بای ــمنان اف ــر دش ــه ای در براب ــام خامن ــرت ام حض
هــر چــه می توانیــم بــرای مقــام معظــم رهبــری دعــا کنیــم 
 کــه این طــور در برابــر اســتکبار جهانــی ایســتاده اســت 
ــد.  ــرار دارن ــی)ره( اص ــام خمین ــای ام ــظ آرمان ه ــه حف و ب
الحمدللــه جوانــان انقالبــی و ملــت همیشــه در صحنــه نیــز 
ــان  ــد. دبیــر شــورای نگهب در همیــن مســیر حرکــت می کنن
در ادامــه بــه ابــالغ سیاســت های کلــی انتخابــات از ســوی 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی  اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن 
ابالغیــه رهنمودهــای خوبــی آمــده اســت؛ از جملــه اینکــه در 
ــاره شــرایط ریاســت  ــر روشــن تر شــدن اصــل 115 درب آن ب
جمهــوری تاکیــد شــده اســت. بایــد شــورای نگهبــان تعریف 
روشــنی از شــرایطی چــون مدیــر و مدبــر، شــجاعت و تقــوی 
ــرح در  ــرایط مص ــی از ش ــد: یک ــادآور ش ــد. وی ی ــه ده ارائ

اصــل 115 »تقــوی« اســت. شــاید بتــوان گفــت ایــن شــرط 
مهم تریــن شــرط اســت و اگــر تقــوی، مافــوق عدالت نباشــد 
مــادون عدالــت نیســت؛ یعنــی داوطلــب ریاســت جمهــوری 
ــدارد و اگــر تقــوی  اگــر فاقــد عدالــت باشــد، تقــوی هــم ن
نداشــته باشــد، نمی توانــد امانتــی را کــه ملــت بــه او ســپرده 
ــد  ــه تأکی ــن ب ــد. وی همچنی ــظ کن ــی حف ــه خوب ــت، ب اس
ــدگان  ــر نماین ــارت ب ــر نظ ــات ب ــی انتخاب ــت های کل سیاس
مجلــس  و گفــت:  پرداخــت  نمایندگــی  دوره  طــول  در 
ــا  ــا آی ــت؛ ام ــدگان داش ــر نماین ــارت ب ــرای نظ ــه ای ب مصوب
طــی ســال های پــس از تصویــب آن، تاکنــون اقدامــی 
ــدگان  ــر نماین ــزود: نظــارت ب ــه اســت؟ وی اف  صــورت گرفت
نبایــد تشــریفاتی باشــد. اگــر نماینــده ای وارد مجلــس شــد، 
ــا اینکــه  ــوده اســت ی بعــد مشــخص شــد فاقــد شــرایط ب
در طــول دوره، ایــن شــرایط را از دســت داد و از موقعیــت و 
ــد اقدامــی  شــود  ــا نبای قــدرت خــود سوء اســتفاده کــرد، آی

ــورای  ــر ش ــد؟! دبی ــان برس ــه پای ــی او ب ــا دوره نمایندگ ت
نگهبــان گفــت: امیــدوارم بــا تأکیــد بــر سیاســت های 
ــر  ــن امــر، شــاهد نظــارت بهتــری ب ــر ای ــات ب ــی انتخاب کل

ــا شــود. ــدگان باشــیم و ســازوکارهای آن مهی نماین
ــا اهتمــام بیشــتر  ــدواری کــرد ب ــراز امی ــان اب جنتــی در پای
ــی  ــت های کل ــت، سیاس ــس و دول ــان، مجل ــورای نگهب ش
انتخابــات بــا تصویــب قوانیــن و مقــرارت مناســب بــه نتایج 

خوبــی برســد.

با اشاره به سیاست های کلی انتخابات

آیت هللا جنتی: نظارت بر نمایندگان، نباید تشریفاتی باشد

روحانی:

بعضی کشورهای غربی قصد مبارزه با تروریسم را ندارند
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ــا  ــما ب ــل ش ــی موبای ــد گوش ــت از خری ــگام صحب هن
بــا کارایی هــای  مختلــف  گوشــی های  از  دریایــی 
متفــاوت روبــه رو می شــوید کــه انتخــاب را حّتــی 
بــرای حرفه ای هــا مشــکل می کنــد. بــه اعتقــاد مــردم 
و کارشناســان، بهتریــن خریــد زمانــی اتفــاق می افتــد 
ــات  ــن خدم ــه، بهتری ــن هزین ــا کمتری ــما ب ــه ش  ک
ــه  ــری ب ــا س ــه م ــن بهان ــه همی ــد. ب ــت کنی را دریاف
بــازار موبایــل زدیــم تــا بهترین هــا را در محــدوده 
معرفــی کنیــم.  شــما  بــه  مختلــف  قیمت هــای 
خوانــدن ایــن گــزارش بــرای عالقه منــدان بــه موبایــل 
و فنــاوری خالــی از لطــف نیســت. ضمــن اینکــه مــا 
ــرات و  ــم نظ ــما ه ــه ش ــد ک ــم ش ــحال خواهی خوش
ــد. ــه اشــتراک بگذاری ــا ب ــا م پیشــنهادهای خــود را ب

 بازه قیمتی تا 550 هزار تومان
Max TP-Link neffos C5

انتخــاب در ایــن رده قیمتــی، کار چنــدان آســانی 
ــی ها  ــدام از گوش ــر ک ــوع، ه ــر تن ــالوه ب ــت. ع نیس
ــه ای  ــر هزین ــودش را دارد. اگ ــای خ ــب و مزای معای
ــته اید  ــار گذاش ــل کن ــی موبای ــد گوش ــرای خری ــه ب ک
ــای  ــود انتخاب ه ــا وج ــان اســت، ب ــزار توم ــا 600 ه ت
ــما  ــه ش ــرار دارد، ب ــما ق ــش روی ش ــه پی ــادی ک زی
برنــد TP-Link را پیشــنهاد می کنیــم کــه شــاید 
 Max neffos C5 .ــید ــنیده باش ــش را ش ــر نام  کمت
گوشــی ای اســت کــه شــاید خیلــی طراحــی زیبایــی 
نداشــته باشــد؛ امــا کیفیــت خــوب صفحــه نمایــش 
ــدرت  ــری پرق ــت بات ــه و در نهای ــوب بدن ــس خ جن
رقیبــان  بــه  نســبت  آن  برتری هــای  جملــه  از 

ارزان قیمتــش اســت.

 تا هفتصد هزار تومان
5X Honor

فکــر نمی کنیــم در بــازه 700 هــزار تومــان گوشــی 
مناســب تری از 5X Honor هــوآوی بتــوان پیــدا 
ــه و هــم  کــرد. ایــن گوشــی هــم از نظــر کیفیــت بدن
مشــتریانی  می توانــد  ســخت افزاری،  مشــخصات 
را کــه بــه دنبــال یــک گوشــی خــوب و مقــرون 
 5.5 نمایشــگر  کنــد.  راضــی  هســتند،  به صرفــه 
ــه  ــی، حافظ ــه رم 2 گیگابایت ــی Full HD، حافظ اینچ
داخلــی 16 گیگابایتــی، دوربیــن 13 مگاپیکســلی 
پردازنــده 4 هســته ای 1.5 گیگاهرتــزی، بدنــه فلــزی 
 اســکنر اثــر انگشــت، پشــتیبانی از دو ســیم کارت 
ــای  ــه ویژگی ه ــه از جمل ــه و هم ــبکه LTE، هم و ش
ــوالت  ــا محص ــه ب ــه در مقایس ــت ک 5X Honor اس
ــد بیشــتری دارد. ــر و ارزش خری مشــابه قیمــت کمت

 تا یک میلیون تومان
5X Nexus

کاربرانــی کــه آپدیــت شــدن سیســتم عامــل گوشــی 
اهمیــت زیــادی برایشــان دارد، نبایــد بــه غیــر از 
ــند.  ــری باش ــی دیگ ــد گوش ــر خری ــه فک ــوس ب نکس
ــد  ــان می توانی ــون توم ــرف 1 میلی ــا ص ــا ب ــما تنه ش
گوشــی میــان رده، خوش دســت و بــه روزی تهیــه 
ــل آن  ــتم عام ــدن سیس ــوگل آپدیت ش ــه گ ــد ک کنی
 Nexus ــای ــه مزیت ه ــت. البت ــرده اس ــن ک را تضمی
5X تنهــا در بخــش نرم افــزار خالصــه نمی شــود. 
ــده 6 هســته ای 1.8  دوربیــن 12 مگاپیکســلی، پردازن
 ،USB Type-C ،ــر انگشــت ــزی، اســکنر اث گیگاهرت
ــه  ــریع از جمل ــارژ س ــبکه LTE و ش ــتیبانی از ش پش
امکاناتــی اســت کــه تنهــا بــا 1 میلیــون تومــان 
می توانیــد در گوشــی خــود داشــته باشــید و مطمئــن 

باشــید دســت کم تــا 2 ســال دیگــر از دور خــارج 
نمی شــود.

 تا یک میلیون و پانصد هزار تومان
Huawei P9

هرچنــد بــرای برخــی از کاربــران نــام هــوآوی چنــدان 
ــوآوی ــد ه ــت برن ــد گف ــا بای ــت، ام ــایند نیس  خوش
یکــی از برندهــای محبــوب در جهــان و البتــه در بــازار 
 ایــران اســت. ایــن برنــد، گوشــی هایی باکیفیــت 
ــن  ــد. P9 دوربی ــد می کن ــت تولی ــه خوش قیم و البت
ــیار  ــزی آن بس ــه فل ــه بدن ــاده ای دارد و البت فوق الع
می توانــد  و  اســت  خوش تــراش  و  خوش دســت 

ــرای شــما باشــد.  گوشــی مناســبی ب
اگــر عالقــه ای بــه داشــتن گوشــی بــا صفحــه نمایــش 
 خیلــی بــزرگ نداریــد، بــا حــدود یــک میلیــون 
و پانصــد هــزار تومــان، می توانیــد P9 بخریــد. در ایــن 
ــزرگ  ــش ب ــه نمای ــا صفح ــی ب ــک گوش ــر ی ــازه اگ ب

بخواهیــد میــت 8 هــم گزینــه مناسبیاســت.
 تا دو میلیون تومان

Samsung Galaxy S7
ــی اس  ــری گلکس ــم دار 2016 س ــد، پرچ ــدون تردی ب
سامســونگ را بایــد یکــی از بهتریــن گوشــی های 
ــش  ــل هم رده های ــه مث ــم داری ک ــت؛ پرچ ــازار دانس ب
ــی  ــه  خوب ــرده ب ــت ک ــا ثاب ــدارد، ام ــی ن ــت کم قیم
را  تصاحبــش  بــرای  پــول  پرداخــت   ارزش 

دارد. 
 نمایشــگر خــوب، دوربیــن عالــی، ضــدآب بــودن
باتــری قدرتمنــد و آخریــن نســخه از اندرویــد، فقــط 
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــن گوش ــخصات ای ــی از مش بخش
 فــردی را بــا هــر نیــازی از گوشــی هوشــمند راضی نگه 

می دارد.

 تا دو و نیم میلیون تومان
edge Galaxy S7

ــون  ــا 2.5 میلی ــود را ت ــی خ ــازه قیمت ــه ب ــی ک زمان
ــد  ــی می توانی ــه  راحت ــد، ب ــش می دهی ــان افزای توم
ــن  ــرای ای ــد. ب ــازار بروی ســراغ یکــی از پرچــم داران ب
 بــازه، بــه شــما edge Galaxy S7 دو ســیم کارت 
را پیشــنهاد می کنیــم. دلیــل ایــن پیشــنهاد، کیفیــت 
ــد  ــخت افزاری قدرتمن ــخصات س ــاال و مش ــاخت ب س
ــات  ــن گســتردگی خدم ــن گوشــی اســت. همچنی ای
ــران  ــونگ در ای ــی های سامس ــروش گوش ــس از ف پ
ــم دار  ــن پرچ ــا آخری ــت ت ــت اس ــر عل ــد ب ــز مزی نی
ــان  ــبد خریدم ــر را در س ــال حاض ــونگ در ح سامس

ــم. ــرار دهی ق
 از دو و نیم میلیون تومان به باال

Plus 7 iPhone
بــاالی 2.5 میلیــون تومــان  بــازه قیمتــی  بــرای 
بــاز  بــرای خریــد کامــال  احتمــاال دســت شــما 
ــدون  ــی ب ــج قیمت ــن رن ــا در ای ــنهاد م ــت. پیش اس
ــخصات  ــاید مش ــت. ش ــالس اس ــون 7 پ ــک آیف ش
ــای  ــه رقب ــبت ب ــالس نس ــون 7 پ ــخت افزاری آیف س
ارزان تــر خــود برتــری محسوســی نداشــته باشــد 
امــا دلیــل ایــن پیشــنهاد سیســتم عامــل آن اســت. 
راحتــی کار بــا سیســتم عامــل آی اواس و یکپارچگــی 
ــا  ــده ت ــث ش ــل واچ باع ــد و اپ ــوک، آیپ ــا مک ب آن ب
ــر  ــمند فک ــی هوش ــد در گوش ــتفاده از اندروی ــه اس ب
نکنیــم. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه قیمــت آیفــون 
7 پــالس در حــال حاضــر در بــازار ایــران کاذب اســت 
و اگــر قصــد خریــد داریــد، بهتــر اســت صبــر کنیــد. 
پیش بینــی می شــود تــا یــک تــا دو مــاه آینــده 

ــود. ــر ش ــی منطقی ت ــن گوش ــت ای قیم

بهترین گوشی های بازار به انتخاب کیمیای وطن

زیر پوست بازار موبایل

در حالــی کــه قیمــت میــوه بــرای مشــتریان خارجی 
ــد  ــش از 38 درص ــال بی ــت امس ــه نخس ــی نیم ط
ــه  ــی این گون ــازار داخل ــت، در ب ــه اس ــش یافت کاه
ــوه  ــت می ــبی قیم ــش نس ــم کاه ــت و علی رغ نیس
ــتان  ــل تابس ــال، در فص ــی امس ــای ابتدای در ماه ه

ــت  ــهریورماه قیم ــرداد و ش ــژه م به وی
میــوه نســبت بــه نیمــه نخســت ســال 
ــا 19 درصــدی  ــش 12 ت گذشــته، افزای
را تجربــه کــرده اســت. بــر اســاس 
آمارهــای رســمی منتشرشــده طــی 
شــش ماهــه نخســت امســال بیــش 
ــه 44 کشــور  ــواع میــوه ب ــم ان از 20 قل
جهــان صــادر شــده کــه بــه 221 هــزار 

ــزار و  ــون و 324 ه ــه ارزش 85 میلی ــن ب و 764 ت
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محاســبه ای ســاده  بــه مــا نشــان می دهــد قیمــت 
هــر کیلوگــرم میــوه در نیمــه نخســت امســال حدود 
ــوده اســت  ــرای مشــتریان خارجــی ب 38 ســنت ب
و بــا نگاهــی بــه قیمت هــای انــواع میوه هــای 

ــه نخســت ســال گذشــته  ــی در شــش ماه  صادرات
ــر  ــد ه ــدود 38.50 درص ــه ح ــت ک ــوان دریاف می ت
ــش  ــه ش ــبت ب ــوالت نس ــن محص ــرم از ای کیلوگ
ماهــه نخســت ســال گذشــته ارزان تــر شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه همیــن میوه هــا در 
ــی قیمــت بســیار بیشــتری  ــازار داخل ب
ــن  ــازار در ای ــد آن هــا در ب داشــته و رون
بــازه زمانــی بــه جــز ماه هــای ابتدایــی 
ــت؛  ــوده اس ــش ب ــه افزای ــال رو ب امس
چــرا کــه بــر اســاس آمــار رســمی 
ــه  ــه ب ــزی ک ــک مرک ــده، بان منتشرش
قیمــت  متوســط  هفتگــی  صــورت 
ــی  ــواد خوراک ــی م ــی بعض خرده فروش
در پایتخــت را محاســبه می کنــد، قیمــت انــواع 
میــوه از هفته هــای ابتدایــی ســال 1395 تــا هفتــه 
ــش  ــش و کاه ــان افزای ــد پرنوس ــاه، رون اول تیرم
ــی  ــد قیمت ــا رون ــه عمدت ــرده ک ــه ک ــت را تجرب قیم
مشــابه ســال گذشــته  هفته هــای  بــه  نســبت 

ــت. ــوده اس ــی ب کاهش

ــده  ــال آین ــه س ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف ــاون وزی مع
 واردات بنزیــن بــه طــور کامــل متوقــف خواهــد شــد 
ــوز  ــذ مج ــه اخ ــه الیح ــرای ارائ ــه ای ب ــت: برنام گف
واردات بنزیــن در قالــب بودجــه ســال 96 بــه 
ــن  ــاره آخری ــاس کاظمــی درب ــم. عب ــس نداری مجل

ــران گفــت:  وضعیــت واردات بنزیــن ای
حجــم واردات بنزیــن کشــور کــه در 
ــه 10  ــال روزان ــت امس ــای نخس ماه ه
ــون  ــود، هم اکن ــر ب ــون لیت ــا 12 میلی ت
بــه حــدود 4.5 تــا 5 میلیــون لیتــر در 
روز کاهــش یافتــه اســت. ایــن مقــام 
مســئول بــا بیــان اینکــه از ایــن رو 
ــن کشــور  ــال واردات بنزی ســال 96 عم

ــرف  ــار مص ــرد: آم ــد ک ــد، تاکی ــد ش ــف خواه متوق
ــدود  ــد ح ــود رش ــا وج ــه ب ــد ک ــان می ده ــم نش ه
ــول  ــن، در ط ــرف بنزی ــط مص ــدی متوس 3.9 درص
ــا  ــرف ت ــد مص ــال، رش ــت امس ــه نخس ــت ماه هف
ــد.  ــش یاب ــد کاه ــر از 2 درص ــه کمت ــال ب ــان س پای
ــا توجــه  ــا ب ــه پرسشــی کــه آی کاظمــی در پاســخ ب

ــده  ــال آین ــن س ــد بنزی ــت تولی ــش ظرفی ــه افزای ب
ــذ  ــور اخ ــه منظ ــه ای ب ــت، الیح ــت و وزارت نف دول
ــه 96  ــه بودج ــب الیح ــن در قال ــوز واردات بنزی مج
ــرد  ــد ک ــه خواه ــالمی ارائ ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
ــال  ــاه س ــا خردادم ــه ت ــی ک ــح داد: از آنجای توضی
ــتاره  ــگاه س ــاز اول پاالیش ــا ف 96 قطع
خلیــج فــارس در مــدار بهره بــرداری 
قــرار می گیــرد، ســال آینــده نیــازی بــه 

ــم.  ــن نداری واردات بنزی
اعــالم  بــا  نفــت  وزیــر  معــاون 
اینکــه بــرای ســال 96 الیحــه اخــذ 
الیحــه  از  بنزیــن  واردات  مجــوز 
خواهــد  حــذف  بودجــه  پیشــنهادی 
ــران  ــی ای ــرایط فعل ــرد: در ش ــان ک ــد، خاطرنش ش
ــون  ــی همچ ــای نفت ــتر فرآورده ه ــده بیش صادرکنن
گازوئیــل، گاز مایــع، نفــت ســفید و نفــت کــوره بــوده 
ــف  ــن متوق ــا واردات بنزی ــده نه تنه ــال آین ــه س ک
ــرآورده  ــن ف ــده ای ــه صادرکنن ــی ب ــه حت می شــود ک

نفتــی تبدیــل خواهیــم شــد.

سرنوشت خاکستری کارت های اعتباری سه رنگ
۳۴ روز از آغــاز توزیــع کارت هــای اعتبــاری ســه رنــگ می گــذرد و بعضــی بانک هــا می گوینــد کــه هنــوز دســتورالعملی بــرای اجــرا 

دریافــت نکرده انــد؛ بعضــی شــعب نیــز بــا بی مهــری تمــام، دســت رد بــه ســینه متقاضیــان می زننــد.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
۳واردات بنزین از بودجه ۹۶ حذف شد چهارشنبه  5  آبان ماه  13۹5

ـــمـــاره 283 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی 

خودرو

SE111 پراید
 2۰ میلیون 

و ۹۰۰ هزار تومان

پراید 131
 2۰ میلیون 

و ۶۷۰ هزار تومان

پژو ۴۰5
 3۰ میلیون 

و 8۶۰ هزار تومان

EF۷ سمند
 3۰ میلیون 

و 12۰ هزار تومان

پژوپارس سال
 35 میلیون 

و 32۷ هزار تومان

پژو 2۰۶ تیپ 5
 3۶ میلیون 

و 8۰۰ هزار تومان

قیمت کارخانه ای

معاون چیت چیان پیشنهاد داد:

 اعمال تعرفه جدید 

برای مشترکان پرمصرف برق
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه 
ــرق  رشــد 5 درصــدی مصــرف ب
ایــران بــرای ســال 96، خواســتار 
بــرای  جدیــد  تعرفــه  اعمــال 
ــرق شــد   مشــترکان پرمصــرف ب
ــرق  ــت ب ــاد صنع ــت: اقتص و گف
بــا اصــالح تعرفــه فــروش بــرق 
بــه مــردم بایــد احیــا شــود. هوشــنگ فالحتیــان در کنفرانــس 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــرق ب ــت ب ــی صنع بین الملل
ــور  ــرق کش ــت ب ــردی صنع ــدف راهب ــه«، ه ــرای هم ــرق ب »ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــرو ب اســت، در تشــریح راهبردهــای وزارت نی
چالش هــای صنعــت بــرق گفــت: ایــن راهکارهــا شــامل 
ســاماندهی اقتصــاد بــرق از طریــق اصــالح تعرفه هــای انــرژی 
و انشــعاب و اعمــال تعرفه هــای جدیــد بــرای مصــارف خــارج 
از الگــوی مصــرف، ایجــاد نهــاد تنظیــم مقــررات بــرق، ایجــاد 
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی و خــروج نیروگاه هــای راندمــان 
ــرق کشــور اســت. وی چالش هــای  ــد ب پاییــن از چرخــه تولی
صنعــت بــرق را فــروش انــرژی بــرق بــر اســاس تعرفه هــای 
ــع  ــود مناب ــرق، کمب ــت ب ــای صنع ــت بدهی ه ــی، انباش تکمیل
 مالــی، عــدم ســرمایه گذاری کافــی در طرح هــای توســعه 
ــادرات  ــی از ص ــات ناش ــترکان و مطالب ــی مش ــت بده و انباش
بــرق عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم اقتصــاد برق، ســاماندهی 
شــود و در مســیری قــرار گیــرد تــا فضــای کســب و کار بــرق 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــئول در پای ــام مس ــن مق ــد. ای ــود یاب  بهب
در تاســوعا و عاشــورای حســینی، شــاهد 20 هــزار مــگاوات و در 
روزهــای اخیــر شــاهد 30 هــزار مــگاوات افزایــش بــار بودیــم 
ــوا  ــای ه ــش دم ــه کاه ــه ب ــا توج ــد ب ــرد: بای ــان ک  خاطرنش

علت این جهش مصرف برق بررسی شود.

 مجوز واحدهای تولیدی غیرفعال 

در اصفهان باطل می شود
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
 گفــت: مجــوز واحدهــای صنعتــی و تولیــدی غیرفعــال 
ــس از  ــی پ ــد مســتقر در نواحــی و شــهرک های صنعت و راک
ــه دســتورالعمل ها و قوانیــن  ــا توجــه ب ــد و بررســی و ب بازدی
ــدن  ــت، مع ــی ســازمان صنع ــط عموم ــل می شــود. رواب  باط
و تجــارت اســتان اصفهــان روز سه شــنبه بــه نقــل از اســرافیل 
ــدون  ــی ب ــدی و صنعت ــزود: اگــر واحدهــای تولی ــه اف احمدی
دالیــل قانونــی راکــد و غیرفعــال باشــد و در آن هــا عملیــات 
احــداث و اجرایــی انجــام نشــود، اقدام هــای الزم بــرای 
ــش از  ــان بی ــرد. از می ــورت می گی ــا ص ــوز آن ه ــال مج ابط
ــان، حــدود  ــدی اســتان اصفه ــی و تولی  9 هــزار واحــد صنعت
4 هــزار و 800 واحــد در شــهرک های صنعتــی مســتقر شــده 
ــد  ــزار واح ــدود 3 ه ــا ح ــک از آن ه ــع کوچ ــهم صنای ــه س ک
اســت. رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــازمان  ــان س ــورای معاون ــه ش ــن در جلس ــان همچنی اصفه
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان افــزود: بــا توجــه 
بــه اهمیــت آمــوزش بــرای ارتقــای ســطح آگاهــی و دانــش 
کارکنــان و کارگــران واحدهــای تولیــدی، وزارت صنعــت 
 تشــکیل معاونــت مســتقلی را بــا عنــوان آمــوزش، پژوهــش 
ــرار  ــود ق ــردن در دســتور کار خ ــی ک ــت اجرای ــاوری جه و فن
ــوزش  ــث آم ــر بح ــالوه ب ــت ع ــن معاون ــزود: ای داد. وی اف
 و تحقیــق، مجــوز واحدهــای تحقیــق و توســعه، فنــی 
صــادر  بررســی  از  پــس  را  دانش بنیــان  و  مهندســی   و 
کــرده و بــر عملکــرد آن هــا نظــارت می کنــد. احمدیــه با اشــاره 
ــه اینکــه در ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها   ب
اداره آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری زیــر نظــارت رئیس هــای 
 ســازمان انجــام وظیفــه می کننــد، تاکیــد کــرد: نــوآوری 
ــیدن  ــرای رس ــت و ب ــدار اس ــعه پای ــوزش از ارکان توس و آم
بــه رشــد و توســعه بایــد بــه آمــوزش توجــه ویــژه ای شــود.

استقبال عراقی ها از مرغ ایرانی
مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی گفــت: بــا توجــه بــه 
نزدیــک بــودن اربعیــن حســینی و زیــاد شــدن زائــر، اســتقبال 
ــه  ــش یافت ــراق افزای ــوی ع ــی از س ــرغ ایران ــد م ــرای خری ب
ــرای  ــزان صــادرات ب ــزود: می ــه اف اســت. عظیم حجــت در ادام
مرغ هــای ســایز )مرغ هــای بــا ســایز یکســان و در حــدود 1.5 
کیلوگــرم( در چنــد مــاه نخســت ســال جــاری بــه طــور متوســط 
ــه بازارهــای هــدف صــادر شــده اســت.  ــن ب ــزار ت ــه 8 ه روزان
ــد  ــل تولی ــده را در مح ــرغ زن ــرخ م ــط ن ــاره متوس ــت درب  حج
ــار  ــرد و اظه ــالم ک ــان اع ــزار و 500 توم ــا 4 ه ــزار و 400 ت 4 ه
ــده 6 هــزار  ــرای مصرف کنن ــرخ مــرغ آمــاده طبــخ ب داشــت: ن
ــا  ــود ت ــی می ش ــت و پیش بین ــان اس ــزار توم ــا 7 ه و 800 ت
دو هفتــه آینــده، دامنــه قیمت هــا تغییــر محسوســی نداشــته 
مرغــداران گوشــتی  اتحادیــه  هیئت مدیــره  عضــو  باشــد. 
ــه مصــرف  ــه هزین ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ــان تصری در پای
ســوخت در فصــول ســرد ســال بــرای تولیدکننــدگان ایــن 
صنعــت موجــب ضرردهــی آن هــا می شــود، در خــالل یــک مــاه 
ــته ایم و  ــور داش ــطح کش ــیاری در س ــزی بس ــته جوجه ری گذش
ــع  ــه نف ــم ب ــی، ه ــای فعل ــه قیمت ه ــت ک ــوان داش ــد عن بای

ــت. ــتریان اس ــم مش ــدگان و ه مصرف کنن

استاندارد نان سنتی در حد حرف
ــاری شــدن  در حالــی رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد از اجب
ــون  ــر داده کــه تاکن ــان ســنتی خب ــرای ن دریافــت اســتاندارد ب
ــه  ــن خصــوص ب ــا دســتورالعملی در ای ــه بخشــنامه ی هیچ گون
ــه نشــده اســت. بیست وششــم  ــان ســنتی ارائ ــه نانوای اتحادی
مهرمــاه ســال جــاری بــود کــه نیــره پیروزبخــت، رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد، از اجبــاری شــدن دریافــت اســتاندارد 
ــه  ــدون هیچ گون ــه ب ــی ک ــر داد. موضوع ــان ســنتی خب ــرای ن ب
جزئیاتــی رســانه ای شــد و تاکنــون در ایــن خصــوص نــه 
ــنتی  ــان س ــه نانوای ــه اتحادی ــتورالعملی ب ــه دس ــنامه و ن بخش
ابــالغ شــده اســت. قاســم زراعــت کار، رئیــس اتحادیــه نانوایان 
ــان  ــرای ن ــات دریافــت اســتاندارد ب ســنتی، درخصــوص جزئی
ســنتی کــه خبــر آن توســط رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــن  ــه دســتورالعملی در ای ــون هیچ گون اعــالم شــد، گفــت: تاکن

ــه مــا اعــالم نشــده اســت. خصــوص ب

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

 کشور در حوزه کشاورزی 

در شرایطی ناپایدار و بحرانی قرار دارد
رئیــس کمیســیون کشــاورزی

اتــاق  زیســت  محیــط  و  آب 
بازرگانــی اصفهــان گفــت: کشــور 
منابــع  و  در حــوزه کشــاورزی 
 طبیعــی در شــرایطی ناپایــدار 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــی اس و بحران
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم رواب
کمیســیون  نشســت  در  قلمــکاری  حمیدرضــا  اصفهــان، 
کشــاورزی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا 
اتــاق اصفهــان تصریــح کــرد:  وی در ســالن اجتماعــات 
تاالب هــای کشــور، یکــی پــس از دیگــری خشــکیده اند یــا در 
ــودی  ــه ناب ــی رو ب ــع آب زیرزمین ــودی هســتند؛ مناب حــال ناب
ــال در  ــر س ــا در ه ــکنی چاه ه ــر کف ش ــت و 1200 کیلومت اس
تعقیــب آب زیرزمینــی در حــال نابــودی، فاجعــه فرونشســت 
ــر کشــور  ــوش را گریبانگی ــه خام ــا زلزل سراســری دشــت ها ی
ــدار  ــرد: در شــرایط توســعه ناپای ــح ک ــرده اســت. وی تصری  ک
و ناپایــداری وضعیــت توســعه  کنونــی، ســند تفصیلــی برنامــه 
ششــم در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــه جــای تــداوم 
ــای  ــری از رویه ه ــرد جلوگی ــد رویک ــاری، می بای ــای ج رونده
بحران ســاز را در پیــش بگیــرد. قلمــکاری از تشــکیل کارگــروه 
ویــژه نقــد و بررســی کارشناســانه ســند برنامــه ششــم توســعه 
ــاق  ــت ات ــط زیس ــاروزی، آب و محی ــیون کش ــط کمیس توس
تعادل بخشــی  گفــت:  و  داد  خبــر  اصفهــان  بازرگانــی 
آب خوان هــا و منابــع آب، متوقــف کــردن رونــد لگام گســیخته 
ــه  ــوری برنام ــت مح ــد اولوی ــع آب، بای ــر مناب ــا ب بارگذاری ه

ششم و سند تفصیلی برنامه باشد.

 حضور برندهای سالمت 

در نمایشگاه صنایع منتخب غذایی اصفهان
ــر  ــب و برت ــع منتخ ــی صنای ــگاه اختصاص ــومین نمایش س
ــخ  ــان در تاری ــی، آشــامیدنی و بهداشــتی اســتان اصفه غذای
5 آبان مــاه بــا برگــزاری مراســم رســمی افتتاحیــه بــا حضــور 
مســئوالن، مدیــران و متخصصــان و صاحبــان صنایــع اســتان 
ــتان  ــل شهرس ــار پ ــان در کن ــگاه های اصفه ــل نمایش در مح
آغــاز خواهــد شــد. بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت 
مــدت  در  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
چهــار روز برگــزاری ایــن نمایشــگاه کــه تــا 8 آبان مــاه ادامــه 
 دارد، تعــداد 42 مشــارکت کننده از واحدهــای برتــر تولیــد 
ــتی  ــامیدنی و بهداش ــی، آش ــوالت غذای ــته بندی محص و بس
منتخــب اســتان اصفهــان کــه دارای نشــان ایمنــی و ســالمت 
هســتند، در ســالن شــیخ بهایــی بــه متــراژ 3000 متــر مربــع 
محصــوالت و خدمــات خــود را بــه نمایــش می گذارنــد. 
همچنیــن ایــن نمایشــگاه از همراهــی و حضــور ســازمان های 
انجمــن  انجمــن کارفرمایــان،  ماننــد  مردم نهــاد مرتبــط 
ــذا ــن غ ــتی، انجم ــی و بهداش ــع غذای ــی صنای ــئوالن فن  مس

صنعــت و ســالمت و انجمــن دوســتان قلــب، انجمــن 
ــد  ــز بهره من ــان نی ــت و ســازمان ورزش شــهرداری اصفه دیاب
ــاز  ــا امتی ــای ب ــال واحده ــگاه امس ــود. در نمایش ــد ب خواه
ــه ای  ــی تغذی ــانگر رنگ ــه نش ــی ک ــر و واحدهای PRPs باالت
ــز  ــد، نی ــود درج کرده ان ــوالت خ ــب محص ــر روی برچس را ب
حضــور خواهنــد یافــت. ایــن نمایشــگاه همزمــان بــا اولیــن 
ــا  نمایشــگاه خودروهــا و موتورســیکلت های کالســیک از 5 ت
ــور  ــان حض ــا 21، میزب ــد 15 ت ــاعات بازدی ــاه در س 8 آبان م

ــود. ــد ب ــر خواه ــان ام ــدان و متخصص ــوم عالقه من عم

معاون استاندار کرمان:

دولت عمال از نقدینگی برخوردار نیست
معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتانداری کرمــان گفــت: 
تحریم هــا دســت و پــای کشــور را بســته؛ بــه طــوری کــه عمــال 
نقدینگــی ای کــه بایــد در کشــور وجــود داشــته باشــد، وجــود 
نــدارد و دولــت از آن برخــوردار نیســت. ابوالقاســم ســیف اللهی 
در همایــش بررســی اســناد خزانــه اســالمی و اوراق مشــارکت 
ــن  ــی بی ــی خوب ــرد: هماهنگ ــار ک ــه 95 اظه ــون بودج در قان
مجموعــه دولــت و ســایر نهادهــا و دســتگاه های اســتان وجــود 
دارد؛ بــه گونــه ای کــه در بخش هــای مختلــف، همــه دســت بــه 
دســت یکدیگــر داده انــد تــا اســتان در مســیر توســعه حرکــت 
کنــد. وی افــزود: در بعضــی اســتان ها اختالفاتــی وجــود دارد 
ــن  ــه ای ــت ک ــان نیس ــتان کرم ــد اس ــا مانن ــی آن ه ــا همدل ی
ــی  ــتگاه های اجرای ــران دس ــی از مدی ــده برخ ــث ش ــر باع  ام
و یــا مســئوالن حــوزه دولــت دســت روی دســت بگذارنــد و از 
شــرایط امــروز اســتفاده نکننــد. وی بــا اشــاره بــه راهکارهایــی 
کــه در ایــن وضعیــت می تــوان انجــام داد، بیــان کــرد: یــک راه 
ایــن اســت کــه منتظــر تخصیــص اعتبــار و نقدینگــی باشــیم 
و راه دیگــر اســتفاده از روش هــای مختلــف برنامه هــای 
توســعه ای و عمرانــی اســت کــه بــا آن، کارهــا را پیــش ببریــم.

 تولید ساالنه 4 میلیون گل شاخه بریده 

در چهارمحال و بختیاری
ــا اشــاره  ــاری ب ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی ــر کل جه مدی
بــه تولیــد ســاالنه حــدود 4 میلیــون گل شــاخه بریــده در 
 اســتان گفــت: ایــن گل بــا وجــود اینکــه کمتــر شــناخته شــده
خوشــبختانه در داخــل اســتان و کشــور بــازار خوبــی دارد؛ ولــی 
ــه  ــن گل ب ــادرات ای ــرای ص ــوب ب ــرایط الزم و مطل ــون ش تاکن
خــارج از کشــور فراهــم نشــده اســت. ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره 
بــه اینکــه در ســال زراعــی 94 – 95 مجمــوع تولیــدات بخــش 
ــرد:  ــار ک ــوده، اظه ــن ب ــزار ت ــون و 300 ه ــک میلی ــاورزی ی کش
ــدات  ــه تولی ــوط ب ــن مرب ــزار ت ــدود 800 ه ــزان، ح ــن می از ای
ــوده  ــی ب ــدات دام ــه تولی ــوط ب ــن مرب ــزار ت ــی و 250 ه زراع
ــای  ــی از فرصت ه ــوالت باغ ــد محص ــزود: تولی ــت. وی اف اس
بســیار مناســب ایــن اســتان اســت کــه در ســال زراعــی گذشــته 
 180 هــزار تــن محصوالتــی همچــون گــردو، بــادام، هلــو، انگــور 
و ســیب درختــی تولیــد شــده اســت. غریــب گفــت: این اســتان 
ــاورزی ــش کش ــت بخ ــوالت باکیفی ــادرات محص ــوزه ص  در ح
ــا کشــور و دنیاســت. شــرایط پــرورش و خــاک  قابــل رقابــت ب
ــوالت  ــد محص ــل تولی ــوب، از دالی ــوای مطل ــب و آب و ه مناس

باکیفیــت و ســالم اســتان اســت.

واردات بنزین از بودجه ۹۶ حذف شدگرانی میوه برای ایرانی ها، ارزانی برای خارجی ها
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حتما بخوانید!
شایعات درباره واکسن آنفلوآنزا...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــان  ــهرداری اصفه ــارکت های ش ــرمایه گذاری و مش ــاور س  مش
ــال  ــگاران در س ــا خبرن ــود ب ــری خ ــت خب ــن نشس در دومی
ــال  ــه اول امس ــش ماه ــه در ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ج
ــور  ــان در ام ــارد توم ــه ارزش 520 میلی ــروژه ب ــرارداد 63 پ ق
ــد  ــان منعق ســرمایه گذاری و مشــارکت های شــهرداری اصفه
شــده اســت، گفــت: در حــوزه بین الملــل رفت وآمدهــای 

ــی  ــرات خوب ــه، مذاک ــن زمین ــاده و در ای ــاق افت ــادی اتف زی
انجــام شــده کــه هنــوز بــه مرحلــه قــرارداد نرســیده اســت. 
ــهرداری  ــت ش ــون اولوی ــه داد: اکن ــام نژاد ادام ــی حس مرتض
هرگونــه اقــدام اعــم از افتتــاح یــا توســعه هــر پــروژه از طریــق 

مشــارکتی اســت.
 پایان کار شهرک سالمت

اینکــه شــهرداری رســالت خدمت رســانی  بیــان  بــا  وی 
ــبختانه  ــزود: خوش ــده دارد، اف ــر عه ــهری را ب ــت ش و مدیری
ــرای  ــت و ب ــته اس ــود نداش ــهرداری رک ــرمایه گذاری در ش س
هــر پــروژه ای کــه فراخــوان می زنیــم، افــراد متعــددی 
اســتقبال می کننــد. وی درخصــوص ســؤال خبرنــگاران 
ــروژه  ــن پ ــار کــرد: ای ــاره وضعیــت شــهرک ســامت اظه درب
موافقــت اصولــی و نــوع ساخت وســاز را طــی کــرده و مجــوز 
درنهایــت صــادر شــده و نظــارت مســتمر شــهرداری منطقــه 
را دارد. همچنیــن جلســات پیگیــری بــه صــورت ماهیانــه بــا 

ــود.  ــزار می ش ــز برگ ــان نی ــهردار اصفه ــور ش حض
ــان ســال فــاز  ــا پای حســام نژاد ضمــن امیــدواری از اینکــه ت
ــا  ــرد: ب ــد ک ــد، تأکی ــرداری برس ــه بهره ب ــهرک ب ــن ش اول ای
بــه نتیجــه رســیدن شــهرک ســامت، تحولــی در گردشــگری 
ســامت شــهر اصفهــان خواهیــم داشــت. وی گفت: ســعی در 

جلــب هــر چــه بیشــتر نظــر ســرمایه گذاران بخــش خصوصی 
 داریــم؛ چــرا  کــه ســرعت پیشــرفت شــهر را بیشــتر می کنــد 

و بعضی پروژه ها، راهی به جز مشارکت ندارد.
 در 6 ماه، بیش از 60 پروژه

حســام نژاد ادامــه داد: قراردادهایــی بالــغ بــر 12 هــزار میلیــارد 
هــم از گذشــته بــه امســال منتقــل شــدند. در مجمــوع رقمــی 
ــف در  ــروژه در مراحــل مختل ــان پ ــارد توم حــدود 1720 میلی

دســت اجــرا داریــم.
ــان  ــامت و مبلم ــهرک س ــد ش ــی مانن ــت: پروژه های وی گف
ــان  ــارد توم ــش از 100 میلی ــه بی ــاال ک ــاغ ب ــهری در چهارب ش
ــد  ــر مانن ــای کوچک ت ــا مقیاس ه ــت ت ــته اس ــه داش هزین
ــهر  ــارکتی ش ــای مش ــن پروژه ه ــارک در بی ــرا و پ فرهنگس

وجــود دارد. 
ــرای ترامــوا هســتیم  ــا بیــان اینکــه در حــال مذاکــره ب وی ب
ــح  ــه دیگــر طرح هــای امــور ســرمایه گذاری اشــاره و تصری ب
ــزار  ــه بیشــتر از 2 ه ــروژه ســاماندهی مشــاغل ک ــرد: در پ ک
میلیــارد تومــان هزینــه دربــردارد، تفاهم نامــه ای مبادلــه شــده 

کــه در حــال انعقــاد قــرارداد نهایــی هســتیم.
 دخل و خرج شهرداری

حســام نژاد اضافــه کــرد: پارکینــگ کمــر زریــن، پــروژه 

دیگــری اســت کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در 
مســاحت 72 هــزار متــر و 400 میلیــارد تومــان در حــال 

تکمیــل اســت.
وی بیــان کــرد: پارکینــگ فرشــادی بــا نیــاز 11 میلیــارد تومــان 
در انتظــار ســرمایه گذار بــود؛ بــدون اینکــه 1 ریــال شــهرداری 
ــد، پــروژه در حــال انجــام اســت. نکتــه جالــب  پرداخــت کن
اینکــه حتــی طــرح توســط بخــش خصوصــی بهینــه شــد تــا 

مطابــق آنچــه شــهروندان نیــاز دارنــد، تحقــق یابــد.
مشــاور شــهردار در امورســرمایه گذاری در ادامــه تنوع بخشــی 
را رویکــرد جدیــد امــور ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در گذشــته 
مشــارکت بخــش خصوصــی در حــوزه تجــاری خاصــه 
ــی  ــه بخش های ــارکت ها ب ــن مش ــروز ای ــی ام ــد؛ ول می ش
چــون محیــط زیســت، حمــل و نقــل، خدمــات، دانش بنیــان 
و انرژی هــای نــو رســیده اســت کــه درایــن زمینــه بــا 

اســتقبال ســرمایه گذاران مواجــه بوده ایــم.
بــودن کســب  زمان بــر  و  اداری  بروکراســی  حســام نژاد 
مجوزهــای الزم را چالــش اصلــی در مشــارکت بخــش 
ــل  ــش مراح ــا کاه ــعی  م ــزود: س ــت و اف ــی دانس خصوص
بــوده و تاکنــون در ایــن زمینــه 50 درصــد توفیــق داشــته ایم.

مشاورسرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه های مشارکتی 1720 میلیارد تومانی درشهر اصفهان

 برپایینمایشگاه»راستقامتان« 

درحاشیهکنگرهشهدایخمینیشهر

کیمیای وطن
محمد سلیمی

ســرهنگ مــرادی فرمانــده ســپاه 
خمینی شــهر گفــت: نمایشــگاه 
»راســت قامتان« بــا بــه نمایــش 
گذاشــتن چهــار مرحلــه تاریخــی 
ــاز و در طــول کنگــره  ــروز آغ از ام
ــتان  ــهیدپرور اس ــردم ش ــرای م ــهر پذی ــهید خمینی ش 2300 ش
ــت  ــنبه در نشس ــر دوش ــرادی عص ــد م ــرهنگ حمی ــت. س اس
خبــری کنگــره ملــی 2300 شــهید شهرســتان خمینی شــهر 
اظهــار داشــت: ایــن شهرســتان بــا تقدیــم 2300 شــهید، 3700 
ــرور و 15  ــهید ت ــده، 13 ش ــزار رزمن ــاز، 372 آزاده و 30 ه جانب
ــانی  ــادی درخش ــه جه ــامی کارنام ــاب اس ــهید دوران انق ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــران دارد. وی ب ــامی ای ــوری اس ــام جمه در نظ
خمینی شــهر تنهــا در عملیــات خیبــر 175 شــهید تقدیــم نظــام 
کــرده اســت، ابــراز داشــت: همچنیــن 7۹ نفــر از جانبــازان ایــن 
شهرســتان بیــش از 70 درصــد، 261 نفــر از آنــان 50 تــا 70 درصد 
و یــک هــزار و 1۹6 نفــر از 25 تــا 50 درصــد دارای مجروحیــت 
ــال  ــه فع ــه 16 کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتند.  وی ب ــی هس جنگ
ــهر  ــهید خمینی ش ــرداران و 2300 ش ــره س ــزاری کنگ ــرای برگ ب
تشــکیل شــده، گفــت: نمایشــگاه »راســت قامتان« بــا بیــش از 
40 غرفــه برپــا شــده کــه چهــار مرحلــه شــامل تاریــخ اســام از 
واقعــه غدیــر تــا غیبــت کبــرا و تاریــخ معاصــر در آن  بــه نمایــش 

درآمــده اســت.

 شایعاتدربارهواکسنآنفلوآنزا

صحتندارد
مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــردار و غیرواگیــردار 
اصفهــان گفــت: واکســن آنفلوآنــزا را بــه گروه هــای حســاس 
ســالمندان، کــودکان، بیمــاران مزمــن و دیابتــی توصیــه 
ــا  ــدارد. رض ــت ن ــه، صح ــن رابط ــایعات در ای ــم و ش می کن
فدایــی اظهــار داشــت: تشــخیص قطعــی آنفلوآنــزا در اصفهان 
ــوردی  ــا م ــا مشــکل ی ــوز ب ــه هن ــش اســت ک ــد آزمای نیازمن
مواجــه نشــدیم کــه نیــاز بــه گرفتــن آزمایــش داشــته باشــد. 
وی بیــان داشــت: مــوارد آنفلوآنــزا در پاییز و زمســتان، بیشــتر 
از بهــار و تابســتان وجــود دارد؛ امــا هنــوز مــوردی از آنفلوآنــزا 
ــه ایــن  در اصفهــان مشــاهده نشــده اســت. وی در پاســخ ب
 ســؤال خبرنــگار کــه مــواردی از تب و لرز و اســهال و اســتفراغ 
را مشــاهده کردیــم، آیــا ویــروس جدیــد در اصفهان مشــاهده 
ــم  ــر نخوردی ــوارد ب ــن م ــه ای ــوز ب ــا هن ــه داد: م ــده، ادام  ش
و اگــر افــرادی بودنــد کــه مبتــا بــه ایــن عائــم شــدند بایــد 

مــورد آزمایــش قــرار بگیرنــد. 

اخبار کوتاه

فرمانده ناحیه سپاه اردستان:

 رزمایشگردانهایبیتالمقدس

برگزارمیشود

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیکیمیای وطن

فرمانــده ناحیــه ســپاه اردســتان 
اظهــار کــرد: بــه منظــور آمادگــی 
بســیجیان  توانایــی  و  رزمــی 
 13 روز  در  شهرســتان  ایــن 
ــه مــدت 36 ســاعت  ــاه ب آبان م
منطقــه  در  بیت المقــدس  گردان هــای  بــزرگ  رزمایــش 
می شــود.  برگــزار  اردســتان  شهرســتان  قــدس  اردوگاه 
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ســرهنگ حســن فخــرل در گفت وگــو ب
وطــن گفــت: ایــن رزمایــش بــه منظــور دفــاع از کــوی 
ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــف ش ــیج تعری ــرای بس ــه ب ــرزن ک و ب
گردان هــای رزمــی بیت المقــدس ایــن شهرســتان جهــت 
ــزود:  ــود. وی اف ــزار می ش ــی برگ ــدات امنیت ــا تهدی ــه ب مقابل
ــوی  ــاع از ک ــی دف ــک عملیات ــب تاکتی ــش در قال ــن رزمای  ای
و بــرزن، کمیــن و ضــد کمیــن، پدافنــد دورادور، دفــاع از 
مراکــز حســاس و مهــم برنامه ریــزی و اجــرا می شــود. 
بــا  همزمــان  رزمایــش  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  فخــرل 
ــی  ــت: راهپیمای ــود، گف ــاز می ش ــاه آغ ــی 13 آبان م راهپیمای
ــدس  ــردان بیت المق ــه گ ــب س ــده در قال ــای عمل کنن نیروه
ــر  ــتعداد 600 نف ــه اس ــت و ب ــین)ع( اس ــام حس ــردان ام  و گ
را در راهپیمایــی 13 آبــان خواهیــم داشــت و از دانش آمــوزان 
و دانشــجویان هــم در ایــن راهپیمایــی دعــوت شــده اســت. 
ــا بیــان اینکــه مهم تریــن اهــداف  ــده ســپاه اردســتان ب فرمان
رزم گردان هــای  و  اقتــدار  نمایــش  رزمایــش  برگــزاری 
آمــاده کــردن گردان هــا  یــا  آماده ســازی  بیت المقــدس، 
ارتقــای  تصریــح کــرد:  اســت،  ســخت  روزهــای  بــرای 
بیــن بســیجیان  ایجــاد همدلــی و وحــدت  آموزش هــا، 
ــن  ــداف ای ــه اه ــا از جمل ــن آن ه ــاط بی ــه نش ــاد روحی و ایج

ــت. ــش اس رزمای

 کمکیکمیلیاردیشورایشهریزد

بهستادپیادهرویاربعین
ــی  ــارد ریال ــک میلی ــک ی ــزد کم ــهر ی ــامی ش ــورای اس ش
از محــل اعتبــار فرهنگــی شــهرداری را جهــت مســاعدت 
بــه ســتاد پیــاده روی اربعیــن حســینی تصویــب کــرد. 
ــاس زارع، رئیــس شــورای اســامی شــهر  حجت االســام عب
یــزد گفــت: ایــن پیــاده روی بــه عنــوان یــک مانــور همبســتگی 
هــم تلقــی می شــود؛ بنابرایــن بایــد همــه کمــک کنیــم 
اربعیــن بــا عــزت و در طــراز مهم تریــن رویــداد جهــان اســام، 
هماهنــگ، منضبــط، آبرومنــد و بــا امنیــت کامــل برگــزار شــود.

اخبار کوتاه

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ورود کاالی قاچاق 
بــه چهارمحــال و بختیــاری بــه شــدت در حــال افزایــش 

اســت. 
اســتان  داشــت:  اظهــار  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 

چهارمحــال و بختیــاری در مســیر ارتباطــی 
اســتان های جنوبــی کشــور بــا اســتان های 
مرکــزی قــرار دارد و از ایــن رو بســیاری از 
ــی  ــای ارتباط ــاق از محوره ــای قاچ کااله
ــال  ــان انتق ــن اســتان توســط قاچاقچی ای

می شــود.  داده 
ــوان  ــاری عن ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس

ــن اســتان  ــون کشــفیات کاالی قاچــاق در ای ــرد: هم اکن ک
بســیار افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: دســتگاه های 
اجرایــی ماننــد نیــروی انتظامــی، ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر، دادگســتری و... بایــد درصــدد رفــع ایــن معضــل 

گام بردارنــد و در حــل ایــن مشــکل تــاش و عــزم 
ــان  ــتکی بی ــلیمانی دش ــم س ــته باشند.قاس ــخ داش راس
کــرد: بیشــترین کاالهــای قاچــاق در جاده هــای ارتباطــی 
و  لــردگان  شهرســتان های  بــه  همجــوار  اســتان های 
کشــف  بختیــاری  و  چهارمحــال  بروجــن 
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــود. اس می ش
بــا اشــاره بــه اینکــه ورود کاالی قاچــاق مانــع 
توســعه و پیشــرفت کشــور اســت، عنــوان 
کــرد: ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور زمینه ســاز 
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی کشــور اســت کــه 
ــکاری  ــرخ بی ــن امــر موجــب افزایــش ن همی
ــرد:  ــوان ک ــاری عن می شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختی
بایــد در زمینــه مصــرف کاالی داخلــی فرهنگ ســازی 
شــود تــا مــردم بــه بــه ســمت مصــرف کاالهــای خارجــی 
نرونــد و از طرفــی واحدهــای تولیــدی بــا تمــام تــاش در 

ــد. ــت گام بردارن ــد کاالی باکیفی ــیر تولی مس

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ورودکاالیقاچاقبهچهارمحالوبختیاریدرحالافزایشاست

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــوی  ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــتاندارد اس ــر کل اس  مدی
اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن  گفــت: مــوارد بســیاری از 

تولیــد مصالــح ســاختمانی غیراســتاندارد 
ــواع بلوک هــای  ــوک و ان ــد تیرچــه بل مانن
در  پلی اتیلــن  لولــه  و  ســاختمانی 
در  غیرمجــاز  و  زیرزمینــی  کارگاه هــای 
اســتان مشــاهده شــده و الزم اســت 
شــهرداری ها و ســازمان نظــام مهندســی 
ــرد ایــن مصالــح  ــرای جلوگیــری از کارب ب

ســاختمانی بیشــتر تــاش کننــد. غامحســین شــفیعی 
بــا اشــاره بــه اینکــه پیگیــری اســتاندارد آسانســورها نیــز 
ــا شــدت  ــرار دارد و امســال ب ــن اداره ق در دســتور کار ای
بیشــتری دنبــال می شــود، افــزود: در ســال جــاری 
ــت؛  ــده اس ــاری ش ــورها اجب ــی ادواری از آسانس بازرس

بــه همیــن منظــور در بخــش مســکونی ادارات دولتــی و 
خصوصــی آزمون هــای مــورد نیــاز در ایــن زمینــه انجــام 
می شــود. وی تاکیــد کــرد: در7ماهــه امســال بســیاری از 
آسانســورها در ایــن بخــش مــورد آزمایــش قــرار گرفــت 
و مشــخص شــد کــه بســیاری از ایــن 
دســتگاه ها در درمانگاه هــا و دســتگاه های 
بــه  هســتند؛  اســتاندارد  فاقــد  دولتــی 
ــبت  ــریع تر نس ــه س ــر چ ــت ه ــن جه همی
اقــدام  آسانســورها  استانداردســازی  بــه 
و بقیــه ایــن دســتگاه ها توقیــف شــود 
تــا اســتاندارد شــوند. وی بــا اشــاره بــه 
ــح ســاختمانی  ــد مصال ــای تولی ــه 60درصــد واحد ه اینک
در اســتان اصفهــان غیراســتاندارد هســتند، گفــت: در 
اســتاندارد  دارای کابــرد عامــت  واحــد  اصفهــان 50 
هســتند؛ در حالــی کــه بیــش از400 واحــد تولیــد مصالــح 

ســاختمانی در اصفهــان وجــود دارد. 

در شهر

دادنامه
کاسه پرونده : 375/۹5 شماره دادنامه 1171-۹5/7/10   مرجع رسیدگی : شعبه 13 شورای حل 
اختاف اصفهان   خواهان : محمد علی فاحی به نشانی : اصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان کلیسا 
وانک پاک 2/31 شرکت بهی   وکیل 1- احمد جم ریز شیرازی نشانی: اصفهان خیابان محتشم 
کاشانی روبه روی بانک شهردفتر وکالت طبقه3 2- محمدرضا عشقی نژاد به نشانی خیابان شریف 
واقفی بین گلزار و ملک ساختمان مسعود واحد 3   خوانده : امیر آقاجان زاده نشانی مجهول امکان
خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه دو فقره چک به انضمام مطلق خسارات
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:   رای قاضی شورا 
حل اختاف  در خصوص دعوی محمد علی فاحی به وکالت از احمد جم ریز شیرازی و محمدرضا 
عشقی نژاد به طرفیت امیر آقاجان زاده فرزند محمد  بخواسته مطالبه مبلغ 120/000/000ریال یکصد 
و بیست میلیون ریال وجه چک به شماره های 846210-۹4/4/25 و 846208-۹4/3/25  عهده 
بانک اقتصاد نوین خیابان مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهوردر اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد  ابراز و  به دعوی خواهان از خود 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و  1۹8 ، 51۹، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 2/405/000 ریال  بابت هزینه  دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک  موصوف)۹4/4/25 و ۹4/3/25(تا تاریخ اجرای چک حق خواهان  صادر و 
اعام  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین مرجع 

و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
21۹17/م الف    قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
: ۹41570  شماره دادنامه ۹62-۹5/5/31   مرجع رسیدگی : شعبه 7 شورای حل  کاسه پرونده 
: اصفهان خیابان سیمین کوچه  به نشانی  آداودی جلفایی  : محمد علی  اختاف اصفهان  خواهان 
ارغوان پاک 178 طبقه اول  وکیل 1- حسین پری زنگنه نشانی: زرین شهر خیابان کاشانی روبه روی 
دادگستری جنب موسسه حقوقی مشیران حق گستر دفتر وکالت پاک 1736 خوانده : فرشید مرادی 
نشانی مجهول امکان  خواسته: مطالبه مبلغ 128/600/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مطلق 
خسارات قانونی  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محمد علی آداودی جلفایی با وکالت آقای 
حسین پری زنگه به طرفیت آقای فرشید مرادی به خواسته مطالبه مبلغ 128/600/000 ریال به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۹2/4/15 تا زمان اجرای حکم و مطالبه مطلق خسارات قانونی. با توجه 
به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و با توجه به کپی مصدق قراردادهای ارائه شده توسط وکیل 
خواهان به شعبه و اظهارات نامبرده در جلسه رسیدگی مورخه ۹5/5/17 مبنی بر مطالبه اصل خواسته 
به انضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات 
تاخیر تادیه را نمودند و عدم حضور خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه ای به شعبه لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندًا به ماده 578 قانون 
مدنی و مواد 1۹8 و 51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلع 128/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه )۹2/4/15( لغایت اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.
212۹8/ م الف   مریم هاشمی قاضی شورای حل اختاف 7 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده : ۹1/۹5  شماره دادنامه ۹32-۹5/7/14  مرجع رسیدگی : شعبه 4 شورای حل اختاف 
اصفهان  خواهان ها: مژگان صادقی و شادی وارستگان وکیل : محمد کسایی نشانی: اصفهان خیابان 
نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه 2 واحد 23 دفتر وکالت خوانده : فرید وارستگان نشانی مجهول امکان

خواسته: مطالبه نفقه فرزندان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان ها مژگان صادقی و شادی 
وارستگان به وکالت آقای محمد کسایی به طرفیت فرید وارستگان به خواسته تقاضای صدور حکم 
مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت فرزندان مشترک شادی 17 ساله و فربد ۹ ساله هرکدام پنج 
میلیون ریال ماهانه جمعًا نفقه دو فرزند ماهیانه 10/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل ضمن بررسی اوراق پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها و نظر به اینکه 
خوانده با وصف اباغ از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیراالنشار در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و الیحه ی دفاعیه ای که موجب به پرداخت نفقه ی فرزندان مشترک باشد به شعبه ارائه ننموده و 
لذا با عنایت به اینکه طبق قانون نفقه ی اوالد بر عهده ی پدر می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را 

وارد دانسته و با استناد به ماده 11۹۹ قانون مدنی و مواد 515 و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی وفق 
نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که در مهلت مقرر قانونی مصون از اعتراض خوانده را محکوم به 
پرداخت ماهیانه مبلغ دویست و هفتاد هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست )۹5/2/4( به صورت 
مستمر بابت نفقه مشترک به نام فربد و هم چنین مبلغ سیصد و سی هزار تومان از تاریخ تقدیم 
بابت دیگر فرزند به نام شادی به انضمام مبلغ بیست و  دادخواست )۹5/2/4( به صورت مستمر 
یک هزار هشتصد تومان هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان هزینه کارشناسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان ها صادر و اعام می نماید. رای 
صادره غیابی وظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد
.21۹30 /م الف دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده : 284/۹5 شماره دادنامه 604-۹5/7/7  مرجع رسیدگی : شعبه 4 شورای حل اختاف 
اصفهان  خواهان ها: ژاله رضایی و سینا اسماعیلی به نشانی: سپاهان شهر فلکه توحید توحید غربی 
کوچه طلوع مجتمع ترنج B10  خوانده : خسرو اسماعیلی نشانی مجهول امکان  خواسته: مطالبه نفقه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا  در خصوص دعوی خواهان ژاله رضایی به قیمومیت از سینا اسماعیلی فرزند خسرو 
به طرفیت خوانده خسرو اسماعیلی فرزند محمد ناصر به خواسته مطالبه نفقه معوقه فرزند محجور 
سینا اسماعیلی از تاریخ 88/8/5 ماهیانه 3/000/000 ریال مقوم به 150/000/000 ریال و مطالبه یارانه از 
8۹/۹/10 لغایت زمان صدور حکم به انضمام کلیه خسارات نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک 
پیوستی و دادنامه شماره ۹5/073 شعبه 124 کیفری دو اصفهان و مفاد صورتجلسه مورخ ۹5/5/24 
و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی در جلسه حاضر نشده و الیحه ای بر برائت ذمه خود 
به شعبه ارائه ننموده است و با توجه به نظریه کارشناسی مورخ ۹5/6/15 که مصون از اعتراض مانده 
تاریخ  از  اسماعیلی  فرزند مشترک سینا  نفقه معوقه  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  است حکم 
۹5/3/22 )تقدیم دادخواست( لغایت ۹5/6/31 به مبلغ سیزده میلیون و سیصد و نود هزار ریال و 
ماهیانه مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال از تاریخ ۹5/7/1 به طور مستمر به انضمام دو میلیون و 
نهصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان محکوم و اعام می نماید 
در خصوص مطالبه یارانه با توجه به اینکه این بخش خواسته را خواهان مسترد نموده است قرار رد 
دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از اباغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض بر محاکم محترم دادگاه خانواده است قرار صادره 

حضوری محسوب می گردد و بیست روز پس از اباغ اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
 21۹0۹/م الف  دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۹4-834  شماره دادنامه : 8۹-۹5/1/28  مرجع رسیدگی: شعبه 35 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : مهدی احمدی فر، خیابان پروین خیابان آذربهرام روبروی مسجد بال
خوانده : مجتبی عباس زاده قهنویه، مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رای قاضی 
شورا  در خصوص دادخواست مهدی احمدی فر به طرفیت مجتبی عباس زاده قهنویه به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره ۹57212 عهده 
بانک صادرات شعبه بزرگمهر به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه ۹5/1/22 ودفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و 
نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹5/1/22 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مواد 1۹8، 51۹ و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک ۹3/4/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ دویست و هفتاد و پنج هزار ریال در حق خواهان صادر 
و اعام می گردد. رای صادره غابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخن شعبه و خواهی 
در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 

1۹522/م الف - قاضی شورای حل اختاف 35 حوزه قضایی اصفهان 
دادنامه

کاسه پرونده: ۹50470 شماره دادنامه : 1275- ۹5/7/15 مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: محمود کلوشانی، نشانی: اصفهان میدان امام حسین پاساژ بهار پاک 15

خوانده: طیبه رضایی، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 
آقای محمود  دعوی  در خصوص  اختاف  قاضی شورای حل  رای  نماید.  رای می  به صدور  مبادرت 
کلوشانی به طرفیت خانم طیبه رضایی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال وجه چک 

به شماره 222۹868 – ۹4/1/3 و ۹71087-۹4/11/15 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 
و 51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف )سر رسید چک ها( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

22682/م الف قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان 
دادنامه

کاسه پرونده: ۹50471      شماره دادنامه: 1182- ۹5/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: محمود کلوشانی، نشانی: اصفهان میدان امام حسین پاساژ بهار پاک 15

خوانده: فضل اله جمشیدی، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و سیزده میلیون 
ریال وجه دو فقره چک به انضمام کلیه خسارات  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
آقای فضل  به طرفیت  آقای محمود کلوشانی  دعوی  در خصوص  اختاف   قاضی شورای حل  رای 
به شماره 00۹3۹6  ریال وجه چک  میلیون  و سیزده  یکصد  مبلغ  به خواسته مطالبه  اله جمشیدی 
– ۹4/6/21 و 00۹3۹۹-۹4/6/30 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  رغم 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 و 51۹ و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و دو میلیون و پانصد و چهل  هزار ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )سر رسید چک ها( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در مورد تامین خواسته با توجه به 

اینکه خسارت احتمالی را واریز ننموده وفق ماده 2 ق.آ.د.م رد دعوی صادر و اعام می گردد.
22683/م الف قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: ۹50211     شماره دادنامه: 1317-۹5/7/26 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: حمیدرضا لوئی علیگودرزی، نشانی: خیابان جابرانصاری 16متری الله پشت 
مجتمع برلیان واحد 14 خوانده: عبدالجلیل ظهیریان ، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت چک های شماره 72234-722303-722302 و تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای 
حمیدرضا لوئی علیگودرزی به طرفیت آقای عبدالجلیل ظهیریان به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000  
وجه چک به شماره722302 و 722303 و 722304 به عهده بانک پاسارگاد به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 
و 51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و صد و چهل و یک هزار تومان بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹2/1/30 و ۹2/2/30 و ۹2/3/30( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
226۹8/م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
شورای   12 شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹5/3/10-427 دادنامه:  شماره       ۹41580 پرونده:  کاسه 
خیابان  جدید  شاهپور  اصفهان  نشانی:  معینی کربکندی،  محمدرضا  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل 
حسین  وکیل:  معین  فنگ  دانگ  فروشگاه  اشراف  رستوران  جنب  مشیر  روبروی گاراژ  مشیرالدوله 

تجارت  بانک  ساختمان  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان،  نشانی:  پور-  رضا  مریم  محمدیان، 
)ارغوان( طبقه سوم واحد 18 خوانده: محمدحسین یاوری ، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ ۹/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه   با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای محمدرضا معینی با 
وکالت حسین محمدیان و مریم رضاپور به طرفیت آقای محمدحسین یاوری به خواسته مطالبه مبلغ 
۹/000/000 ریال وجه چک به شماره 233048 مورخ ۹4/8/15  به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
1۹8 و 515 و 51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹5/8/15( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
2270۹/م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
 32 شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹5/6/31  -107۹  : دادنامه  شماره   ۹5/6/30-172/۹5 پرونده:  کاسه 
شورای حل اختاف اصفهان خواهان: مهدی میرزایی، نشانی: هشت بهشت شرقی خیابان میثم فرعی 
10 پاک 57 طبقه سوم خوانده: مجید امینی نوگورانی، نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه یک 
فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای 
مهدی میرزایی به طرفیت آقای مجید امینی نوگورانی به خواسته مطالبه مبلغ 58/000/000 ریال وجه 
یک چک به شماره 00036۹-۹4/12/4 به عهده بانک ملی شعبه فوالدشهر به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 
و 51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 146/500 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف )۹4/12/4( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از قابل اعتراض 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 22720/م الف قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: 285/۹5 شماره دادنامه : 1116- ۹5/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه ششم  شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد، نشانی:   وکیل: سمیه ثمین فر به نشانی: اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی روبه روی بانک ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم 
خواندگان: 1- یحیی طهماسبی 2-ناصر موسوی 3-سیروس طهماسبی 4-علی مرتضایی، نشانی: 
همگی مجهول المکان خواسته: مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به مبلغ 108/718/142 ریال 
بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیلبا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای 
حل اختاف در خصوص دعوی سمیه ثمین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان فوق 
به خواسته مطالبه مبلغ 108/718/142 ریال وجه یک فقره چک به شماره های  ۹5/1/15-35283۹ 
به عهده بانک ملی شعبه مجتمع فوالد مبارکه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 و 515 و 51۹ 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت .... به صورت تضامنی مبلغ 
108/718/142 ریال بابت اصل خواسته و 1/775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
طبق  تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹5/1/15( تا تاریخ اجرای 
از اباغ قابل  حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. 22703/ م الف  دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

مدیر کل استاندارد اصفهان:

استانداردآسانسورهادردستورکارادارهاستانداردقراردارد
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ـــمـــاره 283  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
واکنش منتقد سرشناس به فیلمی ...

دومیــن  فیلــم ســینمایی »ســیانور«،   
کیمیای وطن
فرهومند ناظریان

ــا در  ــن روزه ــروز شــعیبی، ای ســاخته به
 ســینماهای سراســر کشــور و ســینما ســاحل اصفهــان 
در حــال اکــران اســت. »ســیانور«، یــک عاشــقانه سیاســی 
اســت. محــور اصلــی آن، زندگــی عاشــقانه یــک زوج اســت 

که در دهه 50 به تصویر کشیده می شود.
 تحلیل

ــی  ــاره  مقطع ــعیبی درب ــروز ش ــم به ــن فیل ــیانور، دومی س
فراموش شــده از تاریــخ معاصــر کشــورمان اســت کــه 
ســاخِت چنیــن فیلمــی در ایــن برهــه  زمانی، نوعی ریســک 
بــه حســاب می آیــد؛ امــا شــعیبی ایــن ریســک را پذیرفتــه 
و بــه دنبــال ســوژه  ای رفتــه اســت کــه پیــش از ایــن 
ــی درســت  ــود. روایت ــی ب ــران خال ــش در ســینمای ای جای
و بــه قاعــده فــارغ از کــم و کاســتی در خــط روایــی قصــه، 
ــه یــک جذابیــت مضمونــی برســد؛  باعــث شــده ســیانور ب
ــاله  ــق چندس ــک تحقی ــا ی ــه ب ــه فیلمنام ــاظ ک ــن لح از ای
معرفــی  درســتی  بــه  شــخصیت ها  و  شــده  نوشــته 
ــس  ــوان فیلمنامه نوی ــه عن ــان ب ــعود احمدی ــده اند. مس ش
ــخ، امــا واقعــی  ــد تل ــا حقایقــی هــر چن کوشــیده اســت ب
داســتانی را بنویســد کــه بخــش مهمــی از تاریــخ معاصــر 
ــخصیت پردازی  ــم، ش ــه  فیل ــن نکت ــت. مهم تری ــران اس  ای
ــم  ــا اواســط فیل ــم اســت. شــاید ت ــای فیل ــط آدم ه و رواب
ریتــم کُنــد بــه نظــر برســد، امــا از ســکانس مواجــه شــدن 
ــتاب  ــم ش ــع، فیل ــای به موق ــا و فالش بک ه ــا هم ــر ب امی

ــر  ــیانور جلوت ــوند. س ــخصیت ها وارد می ش ــرد و ش می گی
ــک  ــق فالش ب ــه از طری ــی ک ــت و اطالعات ــب اس از مخاط
ــم  ــود فیل ــث می ش ــد، باع ــت می آی ــه دس ــا ب و دیالوگ ه
بــرای مخاطــب جــذاب بــه نظــر برســد. اساســا ســیانور در 
تــالش اســت کــه در هــر ســکانس گرهــی را بــرای مخاطــب 
بــاز کنــد. ســاختار چنیــن فیلم هایــی بــر همیــن اســاس و 
ــرد. مخاطــب در بعضــی ســکانس ها  ــد شــکل می گی قواع

در حالــت تعلیــق قــرار می گیــرد و در ســکانس بعــد ایــن 
ــود.  ــع می ش ــق رف تعلی

شــعیبی در ســاخت ایــن فیلــم کوشــیده اســت بــه آنچــه 
می خواهــد برســد. از آنجایــی کــه اصــوال این گونــه فیلم هــا 
ــا  ــا ب ــا فیلمســاز م ــم باشــند، ام ــد ِکســل کننده ه می توانن
انتخــاب درســت بازیگــراِن چهــره و هدایــت درســِت قصــه 
و پرداخــت مناســب در خرده روایت هــا، توانســته اســت 

ــند  ــیانور مخاطب پس ــا س ــد ت ــر ده ــم را تغیی ــت فیل جه
ســینمایی  ســاختاری  مختصــات  از  ســیانور  باشــد. 
مناســبی برخــوردار اســت؛ فیلمنامــه  اســتاندارد قاب هــای 
ــران  ــادآور ته ــه ی ــاس ک ــه و لب ــی صحن ــده، طراح دکوپاژش
ــث  ــه باع ــن ک ــه تدوی ــر از هم ــت و مهم ت ــاه اس ــه  پنج ده
 شــده ســیانور بــا یــک ریتــم هماهنــگ در فالش بــک 

و زمان حال به هدف فیلمساز نزدیک شود. 
ایــن فیلــم پــس از دهلیــز بــرای بهــروز شــعیبی گام روبــه 
ــه از  ــاخت این گون ــد س ــود و بای ــوب می ش ــی محس جلوی
ــرا  ــود؛ چ ــتر ش ــا بیش ــینمای م ــذار در س ــای تأثیرگ فیلم ه
کــه نســل جدیــد بایــد اطالعــات درســتی از تاریــخ معاصــر 

کشــور داشــته باشــد.
 عوامل فیلم

ــان  ــروز شــعیبی/ نویســنده: مســعود احمدی ــردان: به کارگ
تهیه کننــده: ســید محمود رضــوی/ مشــاور تهیــه: محمدصادق 
آذیــن/ مدیــر فیلمبــرداری: علیرضــا برازنــده/ مدیــر تولیــد: 
ــن  ــاس: آیدی ــه و لب ــراح صحن ــی/ ط ــی بخش ــهاب  عل ش
زهــرا  فاطمــه کمالــی،  چهره پــردازی:  طــراح  ظریــف/ 
ــرز  ــن: فرام ــی/ تدوی ــران کیان ارث ــردار: کام ــی/ صداب کمال
توســلی  هانیــه  بازیگــران: مهــدی هاشــمی،   هوتهــم/ 
حامــد کمیلــی، پــدرام شــریفی، بابــک حمیدیــان، بهنــوش 
طباطبایــی، رضــا موالیــی، فرزیــن صابونــی، فریــدون 
ــی ــد رونق ــان، وحی ــد حبیبی ــی، وحی ــارا توکل ــی، س  محراب

آتیال پسیانی.

چــون  فیلم هایــی  کارگــردان  فرهــادی،  اصغــر   -
چهارشــنبه ســوری، دربــاره الــی، جدایــی نــادر از 
ــر  ــک عم ــزه ی ــت جای ــنده، توانس ــیمین و فروش س
دســتاورد هنــری را از پنجاه وســومین جشــنواره فیلــم 

آنتالیــا بــه دســت آورد.
- فرامــرز رســولی، آهنگســاز و صدابــردار پیشکســوت 
ــه  ــت عارض ــه عل ــا ب ــن روزه ــه ای ــران، ک ــینمای ای س
ــود، دار فانــی  شــدید ریــوی در بیمارســتان بســتری ب

ــت. را وداع گف
 - محمــد رحمانیــان، نویســنده و کارگــردان تئاتــر 
اثــر »هفــت مجلــس در عــزا  آبان مــاه   از روز 24 
ــافران(«  ــه مس ــنامه خوانی مجموع ــزه )نمایش و معج
را در تــاالر اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر روخوانــی 

می کنــد.
ــای ســنتی کشــور  ــع دســتی و هنره ــاون صنای - مع
ــا  ــتی واقع ــع دس ــده در صنای ــت تمام ش ــت: قیم گف
زیــاد اســت؛ بایــد طــوری رفتــار شــود کــه طرح هــای 
بــه  دســت آمــده کاربــردی باشــد و بــا ارزان بــه 

مصرف کننــده و خریــدار ارائــه شــود.
- »متئــو گارونــه«، کارگــردان ایتالیایــی، ســاخت 
اقتبــاس ســینمایی جدیــد از رمــان »ماجراهــای 

پینوکیــو« را بــر عهــده گرفــت.
ــد  ــگار پیشکســوت، معتق ــم، روزنامه ن - هوشــنگ اعل
اســت: امــروز دیگــر نمی تــوان مانــع از انتشــار خبرهــا 
ــانه های  ــا را از رس ــد خبره ــردم نتوانن ــر م ــد و اگ ش
ــمی  ــانه ها رس ــری در رس ــد و خب ــال کنن ــمی دنب رس
منعکــس نشــود، طبعــا از طریــق شــبکه های مجــازی 

ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــار م در اختی
»می سی ســی پی  غنــی زاده، کارگــردان  همایــون   -
تــاالر  در  روزهــا  ایــن  کــه  می میــرد«،  نشســته 
وحــدت بــه صحنــه رفتــه اســت بــا بیــان اینکــه تئاتــر 
از امــکان تبلیــغ در صداوســیمای ایــران محــروم 
ــکان  ــا ام ــی م ــار نمایش ــر آث ــرد: اگ ــار ک ــت، اظه اس
مناســبی بــرای تبلیــغ و معرفــی خــود در رســانه  ملــی 
ــار شــبکه های  ــدر مســئوالن نگــران رفت داشــتند، این ق
ــت  ــأ ژس ــن خ ــردن ای ــر ک ــرای ُپ ــه ب ــواره ای ک ماه
حمایــت از فرهنــگ و هنــر داخلــی ایــران را بــه خــود 
تیزرهــای  پخــش  بــرای  و  نمی شــدند  گرفته انــد، 
هنــری، آن هــم بــدون اطــالع صاحبــان اثــر، بــه تکاپــو 

نمی افتادنــد.
ــم  ــود فیل ــرار ب ــی ق ــالم قبل ــق اع ــه طب ــی ک - در حال
ــان در  ــنبه 5 آب ــران از چهارش ــه ای ــینمایی یتیم خان س
ســینماهای کشــور روی پــرده برود، اخبــار جدید حاکی 
 از آن اســت کــه از اکــران ایــن فیلــم جلوگیــری شــده 

است.

 »نگاهی به عکاسی امروز ایران« 

در موزه هنرهای معاصر

کیمیای وطن

عکاســی  بــه  »نگاهــی   کارگاه 
پنجشــنبه  روز  ایــران«   امــروز 
ــح در  ــاعت 10 صب ــاه س 6 آبان م
ــزار  ــر برگ ــای معاص ــوزه هنره م
می شــود. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان مــوزه 
هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، روز پنجشــنبه میزبــان کارگاه »نگاهــی بــه عکاســی 
امــروز ایــران« و نشســت تخصصــی »تأملی بر پدیدارشناســی 
مــکان« اســت. ایــن کارگاه و نشســت تخصصــی بــا حضــور 
»مهــران مهاجــر« و دکتــر »محمدجــواد صافیــان« 6 آبان مــاه 
ــع  ــوزه هنرهــای معاصــر واق ــح در محــل م از ســاعت 10 صب
در خیابــان اســتانداری برگــزار می شــود. همچنیــن آثــار 
ــا  ــر ب ــب 30 اث ــر« در قال ــران مهاج ــس »مه ــگاه عک نمایش
عنــوان »حــاِل گذشــته« در مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان افتتــاح می شــود. 
 5 چهارشــنبه  روز  »حــاِل گذشــته«  عکــس  نمایشــگاه 
ــای  ــوزه هنره ــماره 5 م ــری ش ــاعت 16 در گال ــاه س آبان م
معاصــر افتتــاح می شــود و تــا 5 آذرمــاه ســال جــاری مــورد 

بازدیــد عالقه منــدان قــرار می گیــرد.

»شیار 143«، اشک صرب ها را هم درآورد
فیلــم »شــیار 143« بــا حضــور نرگــس آبیــار کارگــردان فیلــم 
 در بلگــراد بــه نمایــش درآمــد و تعــدادی از تماشــاگران 
ــه  ــم ک ــن فیل ــش ای ــه، نمای ــدای برنام ــرد. در ابت ــر ک را متأث
شــامگاه دوشــنبه 3 آبان مــاه در هفتــه فیلــم ایــران در 
بین المللــی کتــاب  نمایشــگاه  شــصت ویکمین  حاشــیه 
ــد  ــزار ش ــابق برگ ــالوی س ــینمایی یوگس ــوزه س ــراد در م بلگ
آبیــار در ســخنانی خطــاب بــه حاضــران گفــت: فیلــم »شــیار 
143«، دربــاره زن و جنــگ اســت. شــما هــم مثــل مــا 
ــدن  ــد و از دی ــگ را داری ــه جن ــه تجرب ــتید ک ــوری هس کش
ایــن فیلــم بــه یــاد گذشــته و تاریخــی کــه تجربــه کرده ایــد 

می افتیــد. 
ــورد  ــی م ــران خیل ــم در ای ــن فیل ــرد: ای ــار ک ــه اظه او در ادام
توجــه قــرار گرفــت و در 30 جشــنواره خارجــی شــرکت کــرد 
و حــدود 14 جایــزه خارجــی گرفــت. امیــدوارم از دیــدن 
آن لــذت ببریــد. در پایــان نمایــش فیلــم، تعــدادی از 
تماشــاگران صــرب کــه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه بودنــد، گریــه 
ــه ســینما  ــد و یکــی از تماشــاگران کــه دانش آموخت می کردن
بــود ســینمای نرگــس آبیــار را بــا ســینمای ســاتیاجیت رای 

ــرد. ــدی مقایســه ک ــردان هن کارگ

اخبار کوتاه

آهنگســاز و رهبــر ارکســتر پــروژه موســیقایی »عاشــق 
ــد  ــات تولی ــری، جزئی ــهرام ناظ ــی ش ــه خوانندگ ــت« ب  کیس
و ضبــط ایــن اثــر را تشــریح کــرد. امیــر پورخلجــی بــا 
ــح داد:  ــت« توضی ــق کیس ــوم »عاش ــد آلب ــه تولی ــاره ب اش
ایــن آلبــوم بــر پایــه رباعیــات ابوســعید ابوالخیــر بــه 

آهنگســازی و رهبــری بنــده و صــدای اســتاد 
ــوی  ــال از س ــاه امس ــری بهمن م ــهرام ناظ ش
معاصــر«  موســیقی  »پردیــس  موسســه 
ــال  ــر امس ــر، اکتب ــن اث ــود. ای ــر می ش منتش
ــدگان ارکســتر ســمفونیک  ــی نوازن ــا همراه ب
اســتودیوی  در  پــراگ  پولیتــن«  »متــرو 
ــط  ــرا و ضب ــک اج ــور چ ــی کش ــون مل تلویزی

ــوم  ــن آلب ــه در ای ــب توج ــکات جال ــی از ن ــت. یک ــده اس ش
حضــور پرافتخــار اســتاد شــهرام ناظــری اســت کــه بــه اعتقاد 
مــن، ترکیــب صــدای ایــن هنرمنــد بــا موســیقی ســمفونیک 
اجــرای شــنیدنی ای را از رباعیــات نــاب و کمتــر شنیده شــده 
ــد.  ــرار می ده ــان ق ــش روی مخاطب ــر، پی ــعید ابوالخی ابوس

ایــن آهنگســاز دربــاره رونــد تولیــد ایــن آلبــوم توضیــح داد: 
ــس  ــه »پردی ــت موسس ــا حمای ــز ب ــته نی ــال گذش ــده س بن
موســیقی معاصــر« همــراه بــا ارکســتر فیالرمونیک »روســه« 
در کشــور بلغارســتان اثــر دیگــری را بــر پایــه شــاهنامه 
ــوان  ــا عن ــه ب ــوم ک ــن آلب ــاندم. ای ــام رس ــه اتم ــی ب فردوس
بــازار موســیقی شــد.  روانــه  »آفرینــش« 
»آفرینــش« بــه نوعــی مجموعــه تفکــرات 
شــاهنامه  اســاس  بــر  مــن  موســیقایی 
ــامل  ــش، ش ــه در دو بخ ــت ک ــی اس فردوس
ــراه  ــان هم ــش انس ــمفونی آفرین ــوئیت س س
بــا خوانــش اشــعار منتخــب بخــش نخســتین 
شــاهنامه و »نبــرد دوازده رخ«، آخریــن جنــگ 
بیــن ایــران و تــوران، آهنگســازی شــده اســت. آنچــه در ایــن 
ــن  ــه ای ای ــه شــنیده می شــود نتیجــه اجــرای صحن مجموع
ــه  ــک »روســه« بلغارســتان ب ــر توســط ارکســتر فیالرمونی اث
رهبــری بنــده اســت کــه ســال 2011 در همیــن شــهر برگــزار 

شــد. ایســنا

اعالم جزئیات پروژه »عاشق کیست« شهرام ناظری
معــروف  نویســنده  و  منتقــد  انــدرو«،  »جــف 
انگلیســی کــه مقاالتــی دربــاره ســینمای ایــران 
ــتمی از  ــینمای کیارس ــاره س ــز درب ــی نی دارد و کتاب
او منتشــر شــده، در واکنــش بــه تماشــای مســتند 
ــاخته  ــتمی« س ــا کیارس ــه ب ــه و 15 ثانی »76 دقیق

فیلــم  ایــن  صمدیــان،   ســیف هللا 
را اثــری تکان دهنــده و ادای احترامــی 

زیبــا بــه انســانی برجســته خوانــد. 
نامــه ای  ایــن منتقــد ســینمایی در 
صمدیــان  ســیف هللا  بــه  خطــاب 
کــه  »همان طــور  می نویســد: 
می توانیــد تصــور کنیــد، از شــنیدن 

و  شــوکه  بســیار  کیارســتمی  درگذشــت  خبــر 
ــود  ــاده ب ــاق افت ــر او اتف ــه ب ــدم. آنچ ــت ش ناراح
ــا  ــی مــرا افســرده کــرد. تنه ــرای مدت هــای طوالن ب
ــه  ــپ ب ــالت در کوه هــای آل ــدن تعطی ــس از گذران پ
ــدان او  ــاره فق ــر روز درب ــه ه ــیدم ک ــرایطی رس ش

ــدت  ــه ش ــود او را ب ــم نب ــوز ه ــا هن ــم؛ ام ــر نکن فک
ــک  ــچ ی ــم هی ــی نمی توان ــم و حت ــاس می کن احس
از فیلم هــای او را دوبــاره ببینــم؛ چــون می دانــم 
خیلــی مــن را ناراحــت می کنــد؛ امــا دســت کم 
امــروز موفــق شــدم مســتند ســاخته شــما را ببینــم 
ــادآور شــدن خاطــرات خــوب  ــا ی ــه ب ک

ــرد. ــن ک ــه م ــی ب ــک بزرگ کم
ــاس را  ــه عب  ایــن فوق العــاده بــود ک
شــوخی  می خندیــد،  حالــی کــه  در 
می خوانــد،  آواز  حتــی  و  می کــرد 
ــانی  ــد و انس ــردم«. او هنرمن ــا ک تماش
حقیقتــا بــزرگ بــود و هرگــز فــردی 
ــناختم و  ــه او را می ش ــدم. اینک ــه او را ندی ــبیه ب ش
ــه  ــه افتخــار اســت. مــن ب ــودم مای از دوســتانش ب
خاطــر کنــار هــم آوردن تکه تکــه خاطــرات زیبایتــان 
از شــما  فیلــم  ایــن  در  عبــاس کیارســتمی  بــا 

خبرفارســی سپاســگزارم.« 

دادنامه
کالسه پرونده: 248/95 شماره دادنامه : 1005- 95/6/9 مرجع رسیدگی: شعبه ششم  شورای حل 

اختالف اصفهان
به نشانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق  اقتصاد، نشانی: وکیل: سمیه ثمین فر  بانک مهر  خواهان: 
شمالی روبه روی بانک ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم خوانده: 1- امید 
شیرزاد 2- مژگان احمدیان، نشانی: هر دو نفر مجهول المکان خواسته: مطالبه بخشی از وجه یک 
فقره چک به مبلغ 90/982/301 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 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 سمیه ثمین فر بوکالت 
از بانک مهر اقتصاد به طرفیت امید شیرزاد و مژگان احمدیان به خواسته مطالبه مبلغ 90/982/301 
ریال بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 579595/61-94/5/24 به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت .... به صورت تضامنی مبلغ 90/982/201 ریال بابت اصل خواسته و 1/525/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و طبق  تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف )94/5/24( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از قابل اعتراض در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
22704/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 246/95 شماره دادنامه : 1138- 95/7/4 مرجع رسیدگی: شعبه ششم  شورای حل 

اختالف اصفهان
به نشانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق  اقتصاد، نشانی: وکیل: سمیه ثمین فر  بانک مهر  خواهان: 
پایه یک طبقه دوم خوانده: 1-  بانک ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل  روبه روی  شمالی 
قدیرعلی مهرابی فودانی 2- محمدرضا هادیان قهدریجانی، نشانی: هر دو نفر مجهول المکان خواسته: 
مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به مبلغ 70/732/699 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی 
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 سمیه ثمین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت قدیرعلی مهرابی فودانی و 
محمدرضا هادیان قهدریجانی به خواسته مطالبه مبلغ 70/732/699 ریال بخشی از وجه یک فقره 
چک به شماره 802097-94/10/7 به عهده بانک انصار شعبه توحید به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت .... به 
صورت تضامنی مبلغ 70/732/699 ریال بابت اصل خواسته و 1/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل وهزینه نشر آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم و طبق  تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/10/7( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 

پس از قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
22705/ م الف دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 682/95 شماره دادنامه : 1117- 95/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 45  شورای حل 

اختالف اصفهان
خواهان: سعید امیدیان نورباغی، نشانی: اصفهان بزرگمهر نبش مبارزان طبقه فوقانی ذوب آهن سان 
کاالخوانده: عباس حصیری ریزی، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 41/220/000 ریال 
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 سعید امیدیان 
نورباغی به طرفیت عباس حصیری ریزی به خواسته مطالبه مبلغ 41/220/000 ریال وجه دو فقره 
چک به شماره های 218003 و 218005 به عهده بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  رغم 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 41/220/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/355/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک های موصوف )94/10/2 نسبت به مبلغ 45/600/000 ریال و از تاریخ 94/6/22 نسبت به مبلغ 
25/600/000 ریال و از تاریخ 94/6/22نسبت به  مبلغ 15/620/000 ریال( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

مرجع و ظرف 20 روز پس از قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
22715/ م الف قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
16 شورای حل  : 428- 95/6/13 مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه  پرونده: 283/95 شماره  کالسه 

اختالف اصفهان
خواهان: علی بزرگ منش ، نشانی: اصفهان خیابان رودکی روبه روی شیرینی ویکتور پاک خوانده: 
به  عنایت  با  وجه چک شورا  مطالبه  المکان خواسته:  مجهول  نشانی:  جونقانی،  تیمورزاده  اله  فرج 
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 آقای علی بزرگ منش به 
طرفیت فرج اله تیمورزاده جونقانی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانک ملت  به عهده  شماره 93/11/25-1458/755578/36 
توجه دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال بابت اصل خواسته 
موصوف  رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/340/000 و 
و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/11/25(
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
22716/ م الف قاضی شعبه شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
: 527- 95/7/26 مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل  دادنامه  پرونده: 238/95 شماره  کالسه 

اختالف اصفهان
بهشت شرقی چهارراه  اصفهان خیابان هشت  نشانی:   ، فرزند محمد علی  خواهان: مهدی میرزایی 
نشانی:  ابراهیم رمضانی،  نوساز طبقه دوم خوانده:  ابوتراب ساختمان  الحسنه  پیروزی جنب قرض 
مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به شماره 901/01202596 به مبلغ 40/000/000 ریال با 

کلیه خسارات و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:رای قاضی شورادر  رسیدگی 
خصوص دادخواست آقای مهدی میرزایی فرزند محمدعلی به طرفیت خوانده ابراهیم رمضانی مبنی 
 95/4/8 مورخ  بانک  پست   901/01202596 شماره  به  بابت چک  ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  بر 
به عنوان ضامن  اظهار می دارد که خوانده محترم  ایرا ن بدین شرح که خواهان  بانک  عهده پست 
چک موصوف را ظهرنویسی کردند و بابت دینی که داشتند به اینجانب دادن و با مراجعه به بانک به 
علت کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر گردیده، لذا متقاضی وجه چک از خوانده می باشد، 
شورا با توجه به محتویات پرونده و بقای اصل مستندات در ید خواهان  و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و  همچنین با مالحظه امضاء ظهر چک که خواهان مدعی است خوانده به عنوان ضامن آن را امضاء 
نموده و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحه  دفاعیه 
نیز به شورا ارائه ننموده ، لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به عنوان 
ضامن چک فوق الذکر به پرداخت مبلغ 40/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/345/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
قابل  مرکزی  بانک  طرف  از  اعالمی  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت    95/4/8 تاریخ چک 
محاسبه در واحد اجرای احکام شورا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 22718/ م الف قاضی شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
حل  شورای   13 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/6/29  -1100  : دادنامه  شماره   590/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان
خواهان: رضا اصغرزاده ، نشانی: اصفهان خیابان نظر غربی کوچه... خاتون نژاد روبه روی بن بست 

آرمین پالک 20 

خوانده: نادر ملکوتی خواه، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت اجود 
معوقه به انضمام مطلق خسارات قانونی گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رای می نماید:رای قاضی شورای 
در خصوص دعوی آقای رضا اصغر زاده فرزند علی اکبر به طرفیت آقای نادر ملکوتی خواه فرزند تقی 
به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت اجور معوقه به استناد اجاره نامه شماره 0775 مورخه 
رابطه  احراز  و  پرونده  اوراق  و  به جمیع جهات  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به   93/11/2
استیجاری فی مابین به استناد اجاره نامه عادی شماره 0775 که مورد اجاره عبارتند از یک باب منزل 
مسکونی واقع در خیابان خاقانی که از تاریخ 93/11/15 لغایت 94/11/15 و از قرار ماهیانه مبلغ شش 
میلیون ریال در اختیار خوانده )مستاجر( قرارداده که برحسب اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخه 
95/6/2 مستاجر)خوانده( از پرداخت اجاره بهای مورد اجاره از تاریخ 94/12/15 الی 95/4/15 به 
مدت 5ماه به هر دلیلی امتناع و پرداخت ننموده و با توجه به ابالغ قانونی )نشرآگهی( و در جلسه 
دعوی  شورا  لذا  ننموده  خواهان  مطروحه  دعوی  به  نسبت  اعتراضی  و  ننموده  هم شرکت  دادرسی 
خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندًا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 
ریال با احتساب اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره غیابی محسوب 
و طرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و  روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد ولیکن دعوی خواهان نسبت به مطالبه خسارات 
تاخیر تادیه به دلیل عدم احراز تغییر فاحش ساالنه از تاریخ سر رسید دین به استناد مواد 197 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعالم می دارد حکم 
صادره حضوری محسوب و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. ضمنًا دعوی خواهان نسبت به تامین خواسته به دلیل صرف نظر خواهان 

نسبت به این موضوع شورا با تکلیفی مواجه نمی باشد.
22714/م الف قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970370700287 تاریخ تنظیم 1395/2/27 شماره پرونده: 8909980350400740 
شماره بایگانی شعبه : 940385تجدیدنظر خواه: آستان قدس رضوی نمایندگی اصفهان با وکالت آقای 
مرتضی نهاوندی فرزند خلیل به نشانی اصفهان میدان انقالب جنب دفتر راه آهن ساختمان امین 
نشانی  به  مینائیان  علی  آقای   : خوانده  8144714737تجدیدنظر  30 کدپستی  شماره  دوم  طبقه 
مجهول المکان تجدیدنظر خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 1703-93 مورخه 1393/11/26 
و  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  اصفهان گردشکار:  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  از  صادره 
انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء 
اصفهان(  )نمایندگی  رضوی  قدس  آستان  تجدیدنظرخواهی  در خصوص  دادگاه  نماید:رای  می  رای 
با وکالت آقای مرتضی نهاوندی به طرفیت آقای علی مینائیان نسبت به دادنامه شماره 93-1073 
مورخه 1393/11/26 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که متضمن صدور حکم 
بر بطالن دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند پالک ثبتی 510 فرعی از 29 بخش 14 ثبت اصفهان 
به میزان 52 حبه مشاع از 72 حبه پالک مذکور می باشد، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات 
پرونده، نظر به اینکه به موجب رای قطعی شماره 1720 مورخه 80/12/28 صادره از شعبه 20 دادگاه 
عمومی اصفهان در پرونده کالسه 1067/77 ع 20 حکم بر وقفیت 52 حبه از پالک ثبتی فوق الذکر ، 
صادر گردیده است و به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه 
مصوب 1371/11/25 ، با فرض صدور سند مالکیت ، سند صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است، 
لذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ، رای 
صادره را نقض و با استناد به ماده واحده مذکور، حکم به ابطال سند رسمی مذکور به میزان 52 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 510 فرعی از 29 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره به جهت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده و اینکه در مراحل دادرسی حاضر 
 نبوده و الیحه دفاعیه نداده است غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه 

می باشد%ت-
 22728/م الف دفتر شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970350400588 تاریخ تنظیم 1395/4/27 شماره پرونده: 9409980350401014 
شماره بایگانی شعبه : 941094پرونده کالسه 9409980350401014 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350400588خواهان : بانک مهر اقتصاد )شرکت 
سهامی عام( به شماره ثبت 429709  با وکالت خانم هاجرالسادات رضویان فرزند سیدعلی  به نشانی 
اصفهان نجف آباد خیابان شریعتی کوچه شهیدافالکیان کوچه شهید عربها پالک 41خواندگان: 1- آقای 
قدیر علی مزروعی به نشانی مجهول المکان 2- آقای حمیدرضا صحرائی به نشانی مجهول المکان 3- 
آقای عبداله صالحی کهریزسنگی به نشانی مجهول المکان 4- آقای ناصر صفیان بلداجی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2-مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجرالسادات رضویان به 
طرفیت آقای قدیرعلی مزروعی و آقای حمیدرضا صحرایی و آقای عبداله صالحی کهریزسنگی و آقای 

ناصر صفیان بلداجی به خواسته مطالبه وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 94/7/27-622734 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه رونوشت 
مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 95/4/27 
حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند، فلذا با احراز بقاء 
دین، دعوی خواهان را وارد تشخیص ، مستندًا به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفاریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک مصوب 1377 
با  و  ریال  پرداخت مبلغ 422/938/416  به  را متضامنا  نظام خواندگان  مجتمع تشخیص مصلحت 
احتساب هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرجله 
اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف 

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد./و -
22730/م الف مدیردفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/7/19  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل و پرونده 
کالسه 912/94 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال  به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
به طرفیت محمود مصطفوی   فرزند جواد     رمضانی  علی  آقای  وکالت  با  بیدگل  و  آران  شهرداری 
انضمام   به  فرزند محمد عیسی  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ده  میلیون ریال 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک 
مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت 
وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 
و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده 
ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مارالذکر   به عنوان اصل 
تاخیر  نیز خسارت  و  برابر تعرفه  الوکاله وکیل  نیز خسارات دادرسی وفق مقررات و حق  و  خواسته 
تادیه  بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن 
در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

این شهرستان می باشد. 
شماره : 5/22/95/447/ م الف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل امیر حسین 

رزاقی 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

با اینکه تحدید حدود ششدانگ زمین مزروعی مشجر مشهور به دو جریبی پالک شماره 152  نظر 
فرعی از50 اصلی  واقع دربخش یک ثبت قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نصرت هللا 
احسانی قمصری فرزند علی محمد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/9/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 95/8/5 شماره : 1254/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی940131موضوع علیه عبداالمیر 
موذنی   و له علی ابراهیمی یزد آبادی     در تاریخ 95/8/19 به منظور فروش 1- یک قطعه زمین 
کشاورزی محصور با یک درب آهنی ماشین رو به مساحت 381 متر – زمین مزبور فاقد انشعابات و 
منبع آب مستقل می باشد 2- 41 حبه از 72 حبه از یک باب منزل مسکونی نوساز و دو طبقه )همکف 
و اول ( و قدمت حدود سه ساله – دارای پروانه ساختمانی دو طبقه سال 89 دارای 233 متر عرصه 
و 335 متر اعیانی دارای آب و برق و گاز مجزا دارای تاسیسات آب سرد و گرم و کولر آبی ملکی آقای 
عبداالمیر موذنی  واقع در 1- شهر ابریشم – یزد آباد – انتهای خ امام خمینی – مجاور باالین  کندرو 
ذوب آهن 2- شهر ابریشم – یزد آباد – خ شهیدان – ک ش مجتبی ابراهیمی بن بست هفتم پالک 
دوم سمت راست که  دارای سابقه ثبتی به شماره و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر 
نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 
224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ1- 4/953/000/000 
2- 2/236/934/450 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد 
بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را 

همراه داشته باشند. 
دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

نگاهی به فیلم سیانور ساخته بهروز شعیبی

میان عشق و وظیفه

واکنش منتقد سرشناس به فیلمی درباره کیارستمی
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حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

عیادت چهره ها از ابوالفضل آرمیده
بــا  و کشــتی  ورزش  اهالــی 
امــام  بیمارســتان  در  حضــور 
ابوالفضـــل  از  خمینـــی)ره( 
ملــی  تیــم  آزادکار  آرمیــده، 
نوجوانــان عیــادت کردنــد. پــس 
از دو هفتــه از بســتری شــدن 
ــم  ــده، آزادکار تی ــل آرمی ابوالفض
تهــران  خمینــی  امــام  بیمارســتان  در  نوجوانــان،   ملــی 
ــت  ــه وضعی ــئوالن ب ــی مس ــواده وی از بی توجه ــه خان و گالی
ــد. در  ــر ش ــانه ها منتش ــر در  رس ــن خب ــتی گیر، ای ــن کش ای
پــی آن بالفاصلــه مســئوالن ورزشــی بــه عیــادت ایــن 
کشــتی گیر ۱۵ ســاله کــه ســه مــاه پیــش بــر ســکوی ســوم 
آســیا ایســتاده بــود، رفتنــد و عــالوه بــر عیــادت از وی، قــول 
ــرای درمــان آرمیــده  ــا بهتریــن شــرایط را ب ــد ت مســاعد دادن
ــر اعــالم حمایت هایــی کــه مســئوالن  فراهــم کننــد. عــالوه ب
فدراســیون کشــتی و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان البــرز 
در عیــادت از ایــن کشــتی گیر ابــراز کردنــد، مدیــر عامــل بیمــه 
رازی نیــز کــه دو تیــم آزاد و فرنگــی اش در لیــگ کشــتی بــه 
قهرمانــی رســیدند، از پرداخــت کلیــه هزینه هــای درمــان ایــن 

کشتی گیر نوجوان خبر داد.

محکومیت باشگاه پیکان 
به پرداخت 470 میلیون تومان

ــاه  ــال 26 مهرم ــیون والیب ــی فدراس ــه انضباط ــه کمیت جلس
بــرای رســیدگی بــه درخواســت مجتبــی میرزاجان پــور مبنــی 
ــر  ــگ برت ــت لی ــراردادش باب ــات ق ــی مطالب ــت باق ــر دریاف ب
والیبــال ســال ۱394 از باشــگاه پیــکان تشــکیل شــد و تیــم 
پیــکان بــه پرداخــت 23۵ میلیــون تومــان بــه میرزاجان پــور 

محکــوم شــد.
 ایــن کمیتــه همچنیــن دربــاره پرونــده مشــابه قائمــی بــا تیم 
پیــکان نیــز رای مشــابهی صــادر کــرد. تیــم پیــکان بایــد مبلغ 
23۵ میلیــون بــه فرهــاد قائمــی پرداخــت کنــد؛ امــا پاداشــی 

بــه ایــن بازیکــن تعلــق نمی گیــرد.

بکام در راه بازگشت به رئال مادرید
ســتاره پیشــین انگلیســی بــه زودی بــه رئــال  مادریــد خواهــد 
رفــت و ســمتی را در ایــن باشــگاه بــر عهــده خواهــد گرفــت. 
 دیویــد بــکام بــه رئــال  مادریــد خیلــی نزدیــک شــده اســت 

و می تواند به عنوان سفیر باشگاه معرفی شود. 
ــی از  ــس جزئ ــال انگلی ــی فوتب ــم مل ــین تی ــک پیش هافب
از  در ســال 2003  او  بــود.  مادریــد  تیــم کهکشــانی های 
ــا امضــای  ــد پیوســت. ســپس ب ــه مادری منچســتریونایتد ب
قــراردادی هنگفــت راهــی لیــگ حرفــه ای آمریــکا شــد و پنــج 

ــرد. ــازی ک ــی ب ــس گلکس ــال در لس آنجل س

 برگزاری کنفرانس بین المللی 

علوم اجتماعی ورزش در اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس ورزش

علــوم   هشــتمین کنفرانــس 
بــرای  ورزش  اجتماعــــی 
بــه  و  ایــران  در  نخســتین بار 
زبــان بین المللــی در اصفهــان 

می  شــود.  برگــزار 
رئیــس دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره 
ــم در  ــه روز عل ــه ب ــس عرض ــن کنفران ــدف ای ــه ه ــه اینک ب
 حوزه هــای مختلــف علــوم اجتماعــی، توریســم، ژورنالیســم

حقــوق ورزشــی، رســانه و ورزش، اندیشــه و فلســفه و دیگــر 
ــن  ــم ای ــمت های مه ــن از قس ــت: همچنی ــت، گف زمینه هاس
ــوان  ــی و ورزش بان ــه ورزش همگان ــن ب ــس پرداخت کنفران
ــه دانشــگاه  ــان اینک ــا بی ــی قاســمی ب ــود. غالمعل ــد ب خواه
ــس  ــتمین کنفران ــان هش ــاه، میزب ــان 26 و 27 آبان م اصفه
انجمــن بین المللــی علــوم اجتماعــی ورزش اســت بــه 
ــن  ــاص ای ــی خ ــه از ویژگ ــت ک ــاره داش ــوع اش ــن موض ای
ــه مقــاالت  ــار و ارائ ــرای اولین ب ــران ب ــی ای  کنفرانــس، میزبان

و سخنرانی ها به زبان بین المللی است. 
وی بیــان داشــت: فضــای کشــور پــس از پســابرجام از نظــر 
تعامــالت اجتماعــی موقعیــت بســیار خاصــی پیــدا کــرده کــه 
ــد.  ــی باش ــه علم ــد در زمین ــالت می توان ــن تعام ــی از ای یک
ــب  ــه جال ــزود: نکت ــس اف ــی کنفران ــه اجرای ــس کمیت رئی
توجــه ایــن همایــش، اســتقبال مهمانــان از میزبانــی اصفهــان 
ــود  ــزار می ش ــف برگ ــاد مختل ــش در ابع ــن همای ــت. ای اس
و جرقــه ای بــرای افزایــش تعامــالت و شــناخت بیشــتر 
ــگاه های  ــان و دانش ــهر اصفه ــران، ش ــر از ای ــورهای دیگ کش
اصفهــان اســت. رئیــس کمیتــه علمــی کنفرانــس نیــز شــعار 
 کنفرانــس را »ورزش و مباحــث اجتماعــی« عنــوان کــرد 
و گفــت: هــدف اصلــی مــا در ایــن کنفرانــس، پرداختــن بــه 
مباحــث حــوزه اجتماعــی و به ویــژه شــهروندی و ارتبــاط 
ــا  ــه ت ــان اینک ــا بی ــاف ب ــد ذواالکت ــا ورزش اســت. وحی آن ب
پیــش از ایــن کشــورهای پرتقــال، لهســتان، چک و اســلوونی 
میزبــان ایــن همایــش بودنــد، افــزود: امســال ایــن همایــش 
در ایــران و ســال آینــده در قطــر برگــزار می شــود. وی تاکیــد 
کــرد: 240 مقالــه فارســی و انگلیســی بــه دبیرخانــه کنفرانس 
ــده  ــه ش ــه پذیرفت ــن ۱۵۵ مقال ــن بی ــه از ای ــد ک ــال ش ارس
اســت. همچنیــن ۵ ســخنران کلیــدی خارجــی و ۵ ســخنران 
کلیــدی داخلــی، ۱0 مقالــه خارجــی و ۱40 مقالــه داخلــی ارائه 
خواهــد شــد. وی محورهــای ایــن همایــش را شــامل ورزش 
ــی و تاریخــی در  ــی، مباحــث اخالق ــای اجتماع و دگرگونی ه
علــوم اجتماعــی ورزش، توریســم ورزشــی، چالش هــای 
حقوقــی در ورزش ملــی و بین المللــی و ســایر مباحــث 

ــا ورزش در حــوزه اجتماعــی عنــوان کــرد. مرتبــط ب

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

نــام و چهــره اســتاد عبــاس بهــروان، پیشکســوت مجریــان 
و گزارشــگران صداوســیما کــه در دو دهــه 60 و 70 بیشــترین 
مســابقات فوتبــال ایــران و جهــان را گــزارش می کــرد، بــرای 
آشناســت  فوتبال دوســتان  به ویــژه  ورزشــی  فــرد   هــر 
ــی و دلنشــین  ــا صــدای مخمل ــان ب و جامعــه ورزش اصفه
ایــن هنرمنــد و گزارشــگر خــوش ذوق آشــنا هســتند. اســتاد 
بهــروان، چهــره دوست داشــتنی ورزش و هنــر از جملــه 
کســانی اســت کــه احســاس می شــود در گفته هایــش 
صداقــت، صراحــت و رک گویــی حــرف اول را می زنــد. آنچــه 
می خوانیــد حاصــل گفت وگــوی اختصاصــی ماســت بــا 

ــن اســتاد پیشکســوت. ای
ــی  ــانه مل ــه رس ــد وارد عرص ــث ش ــی باع ــه عوامل  چ

ــوید؟ ش
ورزشــی  برنامه هــای  تهیه کننــدگان  از  یکــی  اولین بــار 
صداوســیمای مرکــز اصفهــان بــا توجــه بــه صــدا و تســلطی 
کــه در اجــرای برنامه هــا داشــتم، از مــن خواســت تــا یکــی 
از بازی هــای فوتبــال را بــرای رادیــو گــزارش کنــم کــه مــورد 
ــده برنامه هــای ورزشــی تهــران قــرار گرفــت  توجــه تهیه کنن

و از آن پــس بــه عنــوان گزارشــگر بازی هــای فوتبــال 
انتخــاب شــدم؛ لیکــن از آنجایــی کــه ورزشــی و کارشــناس 
ــگری  ــج کار گزارش ــه تدری ــودم، ب ــی و ورزش ب ــت بدن تربی
ــه  ــم ک ــده گرفت ــر عه ــم ب ــی را ه ــته های ورزش ــایر رش س

ــوده باشــد. ــردم کشــورم ب ــورد پســند م ــدوارم م امی
 اســتاد بهــروان ورزش ایــران را چگونــه می بینیــد و بــه 
نظــر شــما چــه تفاوت هایــی بــا گذشــته پیــدا کــرده اســت؟

ــی. شــعار  ــا عمل ــران، بیشــتر شــعاری اســت ت ورزش در ای
تــا دلتــان بخواهــد هســت، امــا در عمــل چــه عــرض کنــم! 
اصــوال ورزش مــا اســیر پــاره ای مشــکالت تکــراری اســت.

 به نظر شما تبعیض در ورزش ما صورت می گیرد؟
شــنا  دوومیدانـــی،  می شـــود  گفتــه  شـــعار  در  بلــه!    
ــا  ــکالت ورزش م ــت. مش ــادر ورزش هاس ــتیک م و ژیمناس
ــه  ــرا در اصــل ب ــه اســت؛ زی از همیــن جــا سرچشــمه گرفت
ــورهای  ــود. کش ــه نمی ش ــدال آور توج ــته م ــه رش ــن س ای
ــن و... بیشــترین  ــکا، چی ــر روســیه، آمری ــا نظی ــزرگ دنی ب
مدال هــای طــالی خــود را در مســابقات جهانــی و المپیــک 

ــد.  ــب می کنن ــته کس ــه رش ــن س از همی
بهــروان اضافــه کــرد: پرافتخارتریــن ورزش ما، کشــتی اســت 
و وزنه بــرداری کــه والیبــال هــم در ســال های اخیــر اضافــه 

بــه ایــن لیســت اضافــه شــده اســت؛ امــا کمتــر باشــگاهی 
ــگ  ــی در لی ــد و تیم ــه کن ــا توج ــه آن ه ــود ب ــر می ش حاض

بدهــد.
 ورزش ایران، حرفه ای است؟

حرفــه ای  ورزش  می خواهیــم  اگــر  مــا  خیــر؛  عمــال   
ــه ای  ــورهای دارای ورزش حرف ــد از کش ــیم، بای ــته باش داش
الگوبــرداری کنیــم؛ یعنــی از مدیــر عامــالن باشــگاه ها گرفتــه 
ــه  ــه ای آشــنا باشــند. البت ــا ورزش حرف ــد ب ــا بازیکــن بای ت
عمده تریــن معضــل ورزش ایــران، نداشــتن کرســی در 

فدراســیون های آســیایی و جهانــی اســت.
 عملکــرد آقــای کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 

ــه می بینیــد؟ ایــران را چگون
ــرا درآورده  ــه اج ــت را ب ــی و مثب ــه کار اساس ــی روش س ک
 اســت: مقابلــه بــا بازیکن ســاالری، جــوان کــردن تیــم

استحکام خط دفاعی تیم ملی.
ــی  ــه تفاوت های ــته چ ــه گذش ــبت ب ــروز نس  ورزش ام

ــرده اســت؟ ــدا ک پی
ــی  ــب، جنگندگ ــرت، تعص ــه غی ــر پای ــته ب ورزش در گذش
احتــرام بــه پیراهــن باشــگاهی و ملــی و پیشکســوتان بــوده 
ــق  ــده؛ تزری ــم ش ــول در ورزش حاک ــروزه پ ــا ام ــت؛ ام اس

ــن  ــال بســیاری از ای ــژه فوتب ــه ورزش، به وی ــول ب ــه پ بی روی
ــرده اســت. ــن ب ــات را از بی خصوصی

 در حال حاضر چه فعالیتی دارید؟
ــان، نویســندگی  ــده ورزش شــبکه اصفه ــه زن  اجــرای برنام
ــه ورزش  ــا برنام ــم ب ــی و گاهــی ه ــه محل ــرای دو روزنام  ب

و مردم شبکه یک و شبکه سه همکاری دارم.
 استاد چه آرزویی دارید؟

آرزوی ســالمتی و خوشــبختی خانــواده ام و ســرفرازی 
کشــورم و اینکــه درنهایــت جنــگ و فقــر در دنیــا ریشــه کن 

شــود.

عباس بهروان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

ورزش درایران، بیشترشعاری است تا عملی

ــق  ــی خــود موف ــی مثال زدن ــا جنگندگ ــران ب ــان ای جوان
شــدند بــا دو گل رضــا جعفــری، ازبکســتان را شکســت 

دهنــد و بــه جــام جهانــی صعــود کننــد. 
شــاگردان پیروانــی پــس از صعــود ُپراســترس بــه 

عنــوان تیــم دوم گــروه C، در آخریــن 
نهایــی  یک چهــارم  مرحلــه  بــازی 
آســیا  جوانــان  قهرمانــی  مســابقات 
A ــروه ــین گ ــتان صدرنش ــل ازبکس  مقاب
بــا دو گل  و  فوق العــاده عمــل کردنــد 
رضــا جعفــری در دقایــق ۱3 و 46 موفــق 
شــدند بــه جمــع 4 تیــم نهایــی بازی هــا 

ــد.  ــدا کنن راه پی
ژاپــن و  ویتنــام  از عربســتان،  بعــد  آن  بــر   عــالوه 
ــی  ــه جــام جهان ــه ب ــم آســیایی شــدند ک ــن تی چهارمی

ــرده اســت.  ــود ک صع
ــل ازبکســتان ســاعت  ــا پیــروزی مقاب ــران ب ــان ای جوان

ــی  ــه جــاری در ورزشــگاه مل ۱6:4۵ روز پنجشــنبه هفت
مســابقات  نیمه نهایــی  مرحلــه  در  بحریــن  منامــه 
ــد  ــی می کنن ــر عربســتانی صف آرای ــی آســیا براب قهرمان
ــات پنالتــی عــراق را شکســت  کــه روز گذشــته در ضرب

ــی رســید. ــم نهای ــع 4 تی ــه جم داد و ب
 ملی پوشــان فوتبــال جوانــان بــا ایــن بــرد 
موفــق شــدند طلســم ۱6 ســاله را بشــکنند 

و بــه جــام جهانــی برســند. 
رضــا جعفــری در این بازی ســخت، ســتاره 
ایــران شــد و در حالــی کــه ازبکســتان 
ــود ــت ب ــب موقعی ــران صاح ــتر از ای  بیش

ــران  ــد و ای ــود بزن ــا تیزهوشــی خ ــق شــد دو گل ب  موف
را به جام جهانی برساند.

نیمــا طاهــری، ابوالفضــل رزاق پــور و عــارف غالمــی، دو 
مدافــع ایــران هــم از بهتریــن بازیکنــان ایــران بودنــد کــه 

اجــازه ندادنــد ازبکســتان بــه گل برســد.

صعود جوانان ایران به جام جهانی

شاهکار شیربچه های ایران در منامه
 ســعید نحــوی، یکــی از کارمنــدان ســابق فدراســیون 
فوتبــال، از صــدور حکــم جلــب بــرای ســه تــن از مدیــران 
ــه  ــر شــکایتی اســت ک ــر داد. او پیگی ــن فدراســیون خب ای
بــرای بازگشــت بــه کار انجــام داده و منجــر بــه صــدور حکم 

علیــه مدیــران فدراســیون شــده اســت. 
ســعید نحــوی بــه گفتــه  خــودش 24 ســال 
ــا اینکــه  ــوده ت کارمنــد فدراســیون فوتبــال ب
ــا ایســنا  ــو ب اخــراج می شــود. او در گفت وگ
اظهــار کــرد: چــون در یــک  این بــاره  در 
ــه دروغ هایــی کــه اســدی  جلســه نســبت ب
اخــراج  را  مــن  اعتــراض کــردم،  گفــت 

کردنــد؛ ولــی حــاال از دایــره اجــرای احــکام دادگاه، حکــم 
بازگشــت بــه کار گرفتــه ام و تــاج هــم نامــه ایــن کار را صادر 
کــرده؛ ولــی آقــای اســدی مانــع اجــرای حکــم می شــود. 
ــیون  ــته های فدراس ــده بازنشس ــون پرون ــه داد: اکن او ادام
ــه  ــری ک ــت 42 نف ــه از فهرس ــی ک ــده؛ در حال ــرح ش مط

ــر از نورچشــمی ها حقــوق  ــه ۵ نف ــد، ب ــد حقــوق بگیرن نبای
داده می شــود. برخــی  هــم در فدراســیون چنــد نفــر از 
ــون  ــد و ماهــی 3.۵ میلی دوستانشــان را اســتخدام کرده ان
تومــان بــه آن هــا حقــوق می دهنــد. فــردی بــه نــام 
ــه  »م.ش« در بخــش تشــریفات و »ن.و« ب
عنــوان مشــاور دبیــر کل اســتخدام شــده اند. 
ــه اســم مشــاور دبیــر کل در  اصــال پســتی ب
چــارت فدراســیون معنــی نــدارد. نحــوی 
ادامــه داد: روز یکشــنبه بــا مأمــور دادگاه بــه 
فدراســیون فوتبــال رفتــم تــا حکــم بازگشــت 
ــری  ــا از آن جلوگی ــود؛ ام ــرا ش ــه کارم اج ب
کردنــد. مأمــور اجــرای حکــم هــم نوشــت کــه چــه اتفاقــی 
ــرای اســدی، دبیــر کل  ــا احتمــاال حکــم جلــب ب ــاده ت افت
 فدراســیون فوتبــال، کفاشــیان بــه عنــوان نائب رئیــس 
و رضایی فــر بــه عنــوان مســئول امــور اداری فدراســیون بــه 

دلیــل جلوگیــری از اجــرای حکــم صــادر شــود.

شکایت کارمند سابق فدراسیون فوتبال از مدیران این نهاد

احتمال صدور حکم جلب برای کفاشیان و اسدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره نامه : 9۵۱0۱۱36۵3800082شماره پرونده : 94099836۵340۱330 شماره بایگانی شعبه 
: 9۵0098 تاریخ تنظیم :۱39۵/7/22اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 9۵0098 اجرائی موضوع علیهم رستوران شادی با مدیریت محمد کاظمی 
و له حبیب کشت گر خواجه داد در تاریخ ۱39۵/08/۱9 به منظور فروش یک و سیصد و شصت  و 
پنج هزارم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه کل ششدانگ رستوران شادی )طبقه همکف (   واقع در 
مینا دشت – بلوار سردار رحیمی – رستوران شادی ملکی محکوم علیه که   دارای سابقه ثبتی نمی 
باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 228 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱0426۵2۵0  ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می 
اموال مطلع شوند. مزایده  از موقعیت  این اجرا  با حضور در محل  از مزایده  توانند پنج روز قبل 
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 حقوقی فالورجان

دادنامه
کالسه پرونده 468/94 ش 3 شماره دادنامه........ تاریخ رسیدگی 94/۱2/26 مرجع رسیدگی : 
شعبه سوم شورای حل اختالف گلپایگان خواهان : ۱- زهره تکبیری 2- علی رضا طیبانی نشانی 
: گلپایگان خ شهید احمدی کوچه ۵ طبقه ۱ وکیل : فاطمه فرزین پور نشانی : گلپایگان پارک 
شهر روبروی بستنی سلطانی جنب عکاسی نور خوانده : اعظم ابراهیمی نشانی : گلپایگان – خ 
طالقانی کوچه ۱8 طبقه ۱ ساختمان ستاره خواسته : حکم تخلیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: ))رای  قاضی شورا((
در خصوص دعوی خواهان ۱- زهره تکبیری فرزند رجبعلی 2- علی رضا طیباتی فرزند غالمرضا با 
وکالت خانم فاطمه فرزین پور به طرفیت خوانده اعظم ابراهیمی فرزند اله قلی به خواسته دستور 
تخلیه منزل مسکونی و مطالبه اجور معوقه مقوم به 2400/000 ریال و مطالبه اجرت المثل ایام 
تصرف از مورخ 94/8/۱لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات وارده و مطالبه مبلغ قبوض  آب و 
برق و گاز به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و با توجه به اوراق و محتویات پرونده که 
شامل دادخواست تقدیمی کپی مصدق اجاره نامه قبوض برق و گاز و اظهارات وکیل خواهان و 
خوانده  در جلسه حضور پیدا نکرده خود الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده است لذا دعوی و مستندات 
صحت   چون  وارد  خواهان  دعوی  این  بنابر  است   باقی  مصون   تعرضی  و  ایراد  هرگونه  از  آن 
تشخیص  و مستندا به ماده ۱98 و ۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تخلیه عین مستاجره 
یک باب منزل مسکونی و پرداخت اجاره بهای معوقه به مبلغ 24/000/000 ریال و خسارت تاخیر 
تخلیه به مبلغ روزانه یک صد هزار تومان از تاریخ 94/7/۱ لغایت 94/9/2۵و همچنین پرداخت 
قبوض مربوطه گاز و برق و جمعا ۵/4۱۵/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل 
محکوم و اعالم می نماید رای غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه سپس 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محکام حقوقی شهرستان گلپایگان می باشد. 
شماره :367/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم حوزه قضائی گلپایگان

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر

 آگهی  موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی   

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف   برابر 
مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  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 میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
تكلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  9۵/6/2۱ هیات  رای شماره۱39۵6030200۱3000۵۱8-  ۱-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی یسلیانی فرزند حسین علی بشماره 
شناسنامه 2۵7 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱7۱.20 مترمربع پالك 2632 
واقع در فریدونشهر  از 238 اصلی   از پالك۱ فرعی  از 238 اصلی مفروز و مجزی شده  فرعی 
خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای سیف اله لچینانی آخوره علیائی  محرز گردیده است.
2-برابر رای شماره۱39۵603020۱3000۵33-9۵/6/27  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
باقر موسوی فرزند هاجی  فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد 
آقا بشماره شناسنامه ۱32۱ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱77.20 مترمربع 
در  واقع  اصلی   23۱ از  پالك۱2فرعی  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   23۱ از  فرعی  پالك476 

آقا موسوی و محمد  آقای هاجی  از مالك رسمی  آباد،بلوار بسیج خریداری  فریدونشهر،وحدت 
علی عسگری  محرز گردیده است.

تكلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 9۵/7/4-۱39۵603020۱3000۵76  3-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بشماره  فرزند كاظم  نیا  فرهاد  حاتم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فریدون 
به مساحت  باب خانه  از ششدانگ یك  دانگ مشاع  در سه  فریدونشهر  از  شناسنامه 3 صادره 
304.60 مترمربع پالك 477 فرعی از 23۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۱ فرعی از23۱اصلی  
واقع در فریدونشهر، وحدت آباد،خیابان پیروزی خریداری مع الواسطه  از مالكین رسمی آقایان 

حسینقلی و مرتضی رفیعی   محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره۱39۵603020۱3000۵77-9۵/7/4  هیات  4-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم شوكت رمضانی مهر فرزند سبزی بشماره 
شناسنامه ۵3946 صادره از داران در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 
304.60 مترمربع پالك 477 فرعی از 23۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك۱فرعی از23۱ اصلی 
واقع در فریدونشهر،وحدت آباد،خیابان پیروزی  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقایان 

حسینقلی و مرتضی رفیعی  محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره9۵/7/4-۱39۵603020۱3000۵72   ۵-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عیدی محمد رحیمی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 3۵ صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 20۱.40 مترمربع پالك 478 فرعی 
از 23۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۱2 فرعی از 23۱ اصلی  واقع در فریدونشهر،بلواربسیج، 
درویش  آقای  رسمی  مالك  از  الواسطه   مع  ،کوچه صداقت2 خریداری  موسوی  خیابان شهید 

اسپنانی  محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره9۵/7/4-۱39۵603020۱3000۵84   6-برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون 
بشماره  حسینقلی  فرزند  علی كاظمی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر 
شناسنامه ۱2۱6 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱۱44.90 مترمربع پالك 479 
فرعی از 23۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك3فرعی از23۱ اصلی  واقع درفریدونشهر،وحدت 

آباد،بلوار بسیج  خریداری از مالك رسمی آقای حسینعلی حسینی  محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره۱39۵603020۱3000۵83-9۵/7/4  هیات  7-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد دوستی فرزند مصطفی قلی بشماره 
شناسنامه 6۵4 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 
در  واقع  اصلی    6۱ از پالك  و مجزی شده  اصلی مفروز   6۱ از  فرعی  مترمربع پالك2۱   4۱9.40
فریدونشهر ،روستای زمستانه  خریداری مع الواسطه  از مالكین رسمی آقایان غالمعباس دویستی 

و مختار دویستی موگوئی  محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 9۵/7/4-۱39۵603020۱3000۵86  8-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مختار  فرزند  دویستی  قلی  مصطفی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فریدون 
به  خانه  باب  یك  از ششدانگ   مشاع  دانگ  سه  در  فریدونشهر  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره 
مساحت 4۱9.40 مترمربع پالك2۱ فرعی از 6۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 6۱ اصلی واقع 
درفریدونشهر،روستای زمستانه  خریداری مع الواسطه  از مالكین رسمی آقایان مختار دویستی  

موگوئی و غالمعباس دویستی  محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره9۵/7/۱۱-۱39۵603020۱3000604  رای  9-برابر 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای امیر ملیانیان فرزند عیدی محمد بشماره 
شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت ۱02.60 
مترمربع پالك 2490 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 243 فرعی از237 اصلی 
واقع درفریدونشهر،خیابان شریعتی ،کوچه پرورش خریداری  مع الواسطه از مالك رسمی آقای 

مختار ملیانیان  محرز گردیده است.
تكلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  ۱0-برابر رای شماره ۱39۵603020۱3000۵98-9۵/7/۱۱ هیات 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عیدی محمد ملیانیان فرزند غالم حسین 
به  خانه  باب  یك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  فریدونشهر  از  صادره   ۱9 شناسنامه  بشماره 
مساحت ۱02.60 مترمربع پالك 2490 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 243 
فرعی از 237 اصلی واقع درفریدونشهر،خیابان شریعتی،کوچه پرورش خریداری از مالك رسمی 

خانم امه کلثوم حبیبی  محرز گردیده است.
۱۱-برابر رای شماره ۱39۵603020۱3000607-9۵/7/۱4  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم امه كلثوم حبیبی فرزند موال قلی بشماره 

شناسنامه 3 صادره از فریدونشهر دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب خانه به مساحت ۱02.60 
مترمربع پالك 2490 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 243 فرعی از237 اصلی 
) میباشد  متقاضی  آن خود  رسمی  مالك  پرورش)  ،کوچه  درفریدونشهر،خیابان شریعتی  واقع 

محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     9۵/7/8-۱39۵603020۱3000۵93 شماره  رای  ۱2-برابر 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف 
محمد  فرزند  ایران كریمی  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملك  ثبت 
حسن بشماره شناسنامه ۱0 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱32.۵0 مترمربع 
واقع در  اصلی   از 242  از پالك۱ فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده  از 242  پالك ۵38 فرعی 
 فریدونشهر ، روستای سیبک  خریداری از مالك رسمی آقای محمد حسن کریمی  محرز گردیده 

است.
۱3-برابر رای شماره۱39۵603020۱30006۱4-9۵/7/۱۵   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی كیانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 9۵ صادره از فریدونشهر در یك قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱2800مترمربع پالك 
دربند    ، روستای  واقع در فریدونشهر  اصلی   ۱ از پالك  اصلی مفروز و مجزی شده   ۱ از  ۱۱فرعی 

)مالك رسمی ان خود متقاضی است ( محرز گردیده است.
۱4-برابر رای شماره ۱39۵603020۱30006۱۵-9۵/7/۱۵   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حشمت اله اسالمی فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت ۱03.60 مترمربع پالك 97 فرعی 
از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك۱ فرعی از 242 اصلی  واقع در فریدونشهر،روستای 

سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای قلی کریمی سیبکی  محرز گردیده است.
۱۵-برابر رای شماره۱39۵603020۱3000639-9۵/7/27   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بشماره  نامدار  فرزند  چرمی  اله  عزت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فریدون 
شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 680.۱0 مترمربع پالك 20فرعی از 
۵7 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك۵7  اصلی واقع در فریدونشهر ،روستای مصیر)  مالك 

رسمی خود متقاضی میباشد( محرز گردیده است
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار  شنبه 9۵/8/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج  شنبه  9۵/8/20 
  محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

گواهی  حصروراثت
و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   469 شماره  بشناسنامه  مهرنجانی  عشوری  پروین  خانم 
رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 9۵/۱0۵۱تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
۱394/۱2/۱7در  تاریخ  ۱0در  بشناسنامه شماره  مهرنجانی        نصری  علی  شادروان  است که 
گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- نعمت اله نصری مهرنجانی        فرزند 
مهرنجانی  نصری  صنم    -2 پدر    متوفی  با  ۱۱۱0440۱2۱نسبت  شناسنامه   شماره  حسن     
فرزندیاریجان شماره شناسنامه ۵ نسبت با متوفی مادر 3- امیر صالح نصری مهرنجانی فرزند 
فرزند  مهرنجانی  نصری  زهرا  فرزند 4-  متوفی  با  نسبت  صفر شماره شناسنامه ۱۱00797394 
صفر  شماره شناسنامه ۱۱006۵0644 نسبت با متوفی فرزند ۵- پروین عشوری مهرنجانی فرزند 
علی شماره شناسنامه 469 نسبت با متوفی 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
دادنامه

 : پرونده  شماره   ۱39۵/7/24  : تنظیم  تاریخ   9۵099703۵۱20۱300  : دادنامه  شماره 
9۵099803۵۱200۱23 شماره بایگانی شعبه : 9۵0۱۵7 خواهان ها : ۱- خانم زهرا شیریاوازیچه 
فرزند علی 2- آقای اکبر شیریاوازیچه فرزند علی 3- آقای رمضان زمانی مطلق فرزند علی 4- 
آقای محمدرضا شیریاوازیچه فرزند علی ۵- خانم صغری شیریاوازیچه فرزند علی 6- خانم ربابه 
شیرانی نسب فرزند علی 7- خانم بتول شیریاوازیچه فرزند علی با وکالت آقای بهروز محبتی 
نژاد فرزند احمد به نشانی اصفهان – خیابان توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه ۵ 
واحد22 خواندگان : آقای محسن قرآنی فرزند علیرضا 2- آقای سعید قرآنی فرزند علیرضا 3- 
آقای عباس قرآنی فرزند علیرضا همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- دستور موقت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقایان و 
خانم ها اکبر ، بتول، ربابه ،زهرا، صغرا و محمدرضا شیریا و رمضان زمانی ورثه مرحوم علی شیرانی 

نسب با وکالت آقای بهروز محبتی نژاد به طرفیت آقایان سعید ، محسن و عباس قرآنی ورثه 
مرحوم علیرضا قرآنی مبنی بر الزام خوانده به انتقال 238 سهم از 288 سهم شش دانگ پالک 
ثبتی ۱49۱6/۱20 بخش ۵ ثبت اصفهان به انضمام یک حلقه چاه و متعلقات مربوطه با عنایت به 
مبایعه نامه استنادی خواهان و رونوشت مصدق دادنامه شماره ۱20۵-94 مورخ 94/8/۱0 صادره 
از شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان و دادنامه شماره ۱789-9۱ مورخ 9۱/۱۱/30 صادره از شعبه ۱۱8 
کیفری اصفهان و عدم حضور و دفاع خواندگان دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت تشخیص و 
مستندًا به مواد 2۱9 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال ملک موضوع خواسته 
به شرح فوق الذکر و پرداخت 3/۵۱4/2۵0 ریال در حق خواهان ها به نسبت سهم االرث آنها از 
مرحوم علی شیرانی نسب محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 

می باشد./ض- 
227۵3/م الف رئیس شعبه ۱2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان جعفر زمانی

دادنامه
 : پرونده  شماره   ۱39۵/7/۱3  : تنظیم  تاریخ   9۵099703۵240۱202  : دادنامه  شماره 
بایگانی شعبه : 94۱244 خواهان : شرکت سرمایه گذاری تدبیر  94099803۵240۱۱36 شماره 
پرداز آسیا )سهامی خاص( با حق امضاء مهدی هراتیان فر و رضا فشارکی با وکالت آقای امیر بهار 
فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان خیابان توحید میانی طبقه دوم بانک پارسیان مجتمع کوه نور 
واحد 23 با تلفن تماس :09۱33۱0۵9۱4 خواندگان : ۱-اقای حسن قصاب ساطوری فرزند اکبر 
2- آقای کریم قصاب ساطوری فرزند اکبر همگی مجهول المکان خواسته ها : ۱-مطالبه خسارت 
رسیدگی  اعالم ختم  با  دادگاه  وجه چک  مطالبه  دادرسی 3-  مطالبه خسارت   -2 تادیه  تاخیر 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوای آقای امیر بهار به 
وکالت از شرکت تدبیر پرداز آسیا بطرفیت آقایان ۱- کریم قصاب ساطوری فرزند اکبر 2- حسن 
قصاب ساطوری فرزند اکبر به خواسته مطالبه یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
سر رسید 032۵۱3-۱393/2/۱2 نظر به مالحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
از  اینکه خواندگان علیرغم دعوت  به  نظر  و  نماید  اشتغال ذمه خواندگان می  بر  علیه که داللت 
طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه مستندًا به مواد 3۱0 و 
3۱3 و 3۱4 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده ۵۱9 قانون 
آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
3880000 ریال بابت هزینه دادرسی و 3600000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم 
اعالمی  مبنای شاخص  بر  را  تاخیر  است خسارت  مکلف  احکام  اجرای  واحد  نماید. ضمنًا  می 
خواندگان  از  متضامنًا  و  احتساب  به  محکوم  وصول  لغایت  رسید  سر  تاریخ  از  و  مرکزی  بانک 
وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان

 می باشد.
2273۱/م الف رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان علی رئیسی

دادنامه
 : پرونده  شماره   ۱39۵/7/24: تنظیم  تاریخ   9۵099703۵470۱273  : دادنامه  شماره 
: آقای احمد مزروعی سبدانی  بایگانی شعبه : 940۵3۵ شاکی  940998036۵600733 شماره 
فرزند اصغر به نشانی اصفهان خیابان کاوه خ اشراق کوچه شهید داستانپور بن بست بهاره پالک 
۱۵7 متهمین : ۱- آقای اسماعیل سهرابی فرزند گشتاسب به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
به نشانی مجهول  آقای علی شیروانی  المکان 3-  به نشانی مجهول  مجید احمدی فرزند رضا 

المکان اتهام : ورود به عنف
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
آقایان ۱- اسماعیل سهرابی دومکانی فرزند  اتهام  نماید.رای دادگاه در خصوص  صدور رای می 
گشتاسب 2- مجید احمدی فرزند رضا 3- علی شیروانی هر سه مبنی بر ورود به عنف به منزل 
آقای احمد مزروعی سبدانی دادگاه از توجه به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی انقالب 
اصفهان، شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی ، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم 
اول و دوم مبنی بر ورود به منزل شاکی و اظهارات فرزند شاکی که در منزل حضور داشته به 
عنوان مطلع و رد دفاعیات متهمان اول و دوم به اینکه خانه را اشتباه گرفته اند زیرا مشاهدات 
فرزند شاکی حاکی از ورود آنان به منزل از طریق دیوار بوده و بعید است کلید دو منزل با هم 
یکی باشد و کلیدی هم ارائه نکرده اند تا صدق ادعای آنان بررسی گردد و با توجه به عدم حضور 
و دفاع از ناحیه متهم  ردیف اخر در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و جلسه 
یک  هر  لذا  دانسته  مسلم  و  محرز  را  آنان  بزهکاری  پرونده  محتویات  سایر  و  دادگاه  رسیدگی 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری  به ماده 694 قانون تعزیرات مصوب 92  را مستندًا  انان  از 
از  اول و دوم حضوری و ظرف مدت 20 روز  به متهمان  . رای دادگاه نسبت  نماید  محکوم می 
متهم  به  نسبت  است  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  تاریخ 
ردیف سوم غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
 و پس از آن ظرف مدت 20روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

 است.
22748/م الف رئیس شعبه ۱2۱ دادگاه کیفری دو اصفهان – مهرداد صیاف زاده
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مدتــی اســت کــه در جامعــه  مــا یــک ناهنجــاری اجتماعــی 
ــفید. ــام ازدواج س ــه ن ــاری ای ب ــت؛ ناهنج ــه اس رواج یافت

ازدواجــی غیررســمی کــه ثبــت نمی شــود و نــه از نظــر ســنت 
و نــه از نظــر شــرع بــرای خانواده هــای اصیــل ایرانــی 
 پذیرفتنــی نیســت. ازدواج ســفید، زندگــی مشــترک زن 
و مــرد بــدون ازداوج و ثبــت رســمی اســت. پدیــده ای کــه در 
ــتر  ــط، بیش ــوند و رواب ــه می ش ــط هم خان ــرد فق آن، زن و م
ــرد.  ــکل می گی ــه ش ــز و آزمایش گون ــای غرای ــه ارض ــر پای ب
ازدواج، واژه مقدســی اســت. بنابرایــن زندگــی دختــر و پســر 
ــوان ازدواج  ــرعی نمی ت ــد ش ــدون عق ــقف را ب ــک س ــر ی زی
ــرآوردن  ــد ب ــی مانن ــا اهداف ــن رابطــه ای ب ــد؛ بلکــه چنی نامی
نیازهــای جنســی و روانــی برقــرار می شــود. متاســفانه ایــن 

ــان می رســاند. ــه زن ــوع ازدواج، آســیبی جــدی ب ن
 علل گرایش به ازدواج سپید

عوامــل بســیاری می توانــد علــت رواج ایــن پدیــده نوظهــور در 
کشــور مــا باشــد. عواملــی همچــون نبــود مســئولیت پذیری. 
ــوند  ــد می ش ــردو متعه ــر ه ــر و پس ــمی، دخت در ازدواج رس
ــراد مســئولیت  ــن روابطــی اف ــا در چنی و مســئولیت پذیر؛ ام
ــد  ــکالتی مانن ــد. مش ــده نمی گیرن ــر عه ــود را ب ــرد خ عملک
مســائل اقتصــادی کــه تمایــل بــه ازدواج و رفتــن زیــر 
 یــک ســقف را کاهــش داده اســت. نداشــتن عــزت نفــس 
و اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای قبــول تعهــد، دیــر بــه بلــوغ 

فکــری رســیدن، باعــث می شــود افــراد نتواننــد الگــوی 
ــد. ــال کنن ــرای ازدواج را دنب مناســبی ب

 تبعات ازدواج سفید
 در ازدواج ســفید، ســطح زندگــی افــراد تغییــر می کنــد 
ــد، ممکــن اســت  ــی دچــار می کن ــه خــأ روان ــران را ب  دخت
حتــی شــانس مــادر شــدن آنــان را کاهــش دهــد و حتــی بــه 

آســیب هایی ماننــد اعتیــاد ســوق پیــدا کننــد. ایــن در حالــی 
ــر  ــن رابطــه ای کمت ــرک چنی ــردان در صــورت ت ــه م ســت ک
آســیب می بیننــد. اگــر ایــن رابطــه منجــر بــه تولــد فرزنــدی 
شــود، فرزنــدان حاصــل از چنیــن ازدواجــی بیشــترین لطمــه 
ــی را در جامعــه متحمــل می شــوند؛ چــرا کــه  روحــی و روان
چنیــن ازدواجــی ثبــت نمی شــود و سرنوشــت آنــان پــس از 

تولــد مشــخص نیســت. 
بارداری هــای ناخواســته و عــوارض بهداشــتی ناشــی از ســقط 
جنیــن غیرقانونــی از تبعــات دیگــر ازدواج ســفید اســت. در 
ــه  ایــن ازدواج هــا هــر لحظــه امــکان دارد طرفیــن نســبت ب
ادامــه ایــن رابطــه اظهــار بی میلــی کننــد و ایــن امــر موجــب 
وارد شــدن صدمــات روحــی جالــب توجهــی بــه طــرف 
ــوی  ــه از س ــه ن ــن رابط ــود. ای ــان می ش ــژه زن ــل به وی مقاب
 خانــواده و نــه نهادهــای اجتماعــی پذیرفتــه نمی شــود 
ــن  ــد ممک ــراه دارد. هرچن ــه هم ــادی را ب ــیب های زی و آس
اســت ارضــای عاطفــی و جنســی و سرنوشــت یکســان 
ــه دنبــال داشــته باشــد، امــا فاقــد مشــروعیت  اقتصــادی ب

ــت.  ــی اس ــی و حقوق اجتماع
در ایــن نــوع ازدواج چــون نظــر حقوقــی و قانونــی جایگاهــی 
ــد  ــل نخواه ــه عم ــن ب ــی از زوجی ــت اجتماع ــد، حمای ندارن
آمــد. حــال کــه در کشــور مــا ازدواج و افزایــش ســن ازدواج 
ــزان آســیب های اجتماعــی  ــا می رابطــه بســیار مســتقیمی ب
زیرســاخت های  کــردن  فراهــم  بــا  اســت  بهتــر  دارد، 
ــا فرهنگ ســازی  ــر ب ــی و اقتصــادی و از ســوی دیگ اجتماع
و تشــویق جوانــان بــه ازدواج دائــم، از تمایــل آن هــا بــه ایــن 
ــی  ــن پیوندهای ــوارض چنی ــه را از ع ــت و جامع ــه کاس رابط
مصــون نگــه داشــت. رواج چنیــن پدیــده ای در جامعــه 
زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورده اســت و بــه دلیــل مخاطــرات 
گســترده حقوقــی، روانــی و اجتماعــی آن قشــر وســیعی از 

ــه اســت. ــر گرفت ــراد جامعــه را درب اف

ازدواج سفید، کابوس هولناک نهاد خانواده

 سیاست زدگی برای تعلیم و تربیت 

سم است
و  آمــوزش  پیشــنهادی  وزیــر 
ــز از  ــر پرهی ــد ب ــا تاکی ــرورش ب پ
ــم و  ــر تعلی ــت زدگی در ام سیاس
ــت زدگی  ــت: سیاس ــت گف تربی
بــرای تعلیــم و تربیــت ســم 
اســت و تنهــا معیــار همــکاری با 
ــاد  ــد تخصــص و اعتق مــن، تعه
ــالف  ــه داد: برخ ــت. وی ادام ــده اس ــای اعالم ش ــه برنامه ه ب
ــاله  ــل س ــابقه چه ــن س ــت، م ــای نادرس ــی اظهارنظره بعض
ــل حضــورم در  ــه دلی ــرورش دارم و ب حضــور در آمــوزش و پ
ــان  ــای فرهنگی ــکالت و دغدغه ه ــی از مش ــه خوب ــدارس ب م
آگاهــی دارم. دانش آشــتیانی بــا بیــان اینکــه شــعار و وعــده 
مشکل گشــای آمــوزش و پــرورش نیســت، گفــت: همــه بایــد 
کمــک کننــد تــا آمــوزش و پــرورش بــه یــک دغدغــه ملــی 
تبدیــل شــود. وی افــزود: مــن در پیگیــری مطالبــات و حــل 
فــردی  اعتبــارات  افزایــش  و  بودجه گیــری  و  مشــکالت 
ــعار  ــرد: ش ــح ک ــتیانی تصری ــتم. دانش آش ــنج هس نکته س
مــن ایــن اســت کــه مدرســه زیربنــای توســعه همه جانبــه در 
کشــور اســت؛ بــه همیــن دلیــل بایــد نــگاه بــه معلــم، نــگاه 
ــرای حــل مشــکالت خــود  ــد ب ــم نبای ــدی باشــد؛ معل کارمن
پشــت در اتاق هــا باشــد. اگــر معلــم کمترین هــای معیشــتی 

را نداشته باشد، کالس درس دغدغه اصلی او نخواهد بود.

 کمبود آب 

موجب نابودی اکوسیستم می شود
رئیــس اداره ترویــج و مشــارکت های مردمــی منابــع طبیعــی 
چهــار محــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 40 درصــد منابــع آب 
ــت:  ــد، گف ــن می کن ــرس تأمی شــرب کشــور را رشــته کوه زاگ
ــن  ــوری و از بی ــای جان ــودی گونه ه ــب ناب ــود آب موج کمب
ــا  ــه این ه ــن هم ــن رفت ــود؛ از بی ــتم می ش ــن اکوسیس رفت
ــور  ــک ســرزمین می شــود. هومــن خاکپ ــودی ی موجــب ناب
ــه زاگــرس  ــه اینکــه نیمــی از جنگل هــا در منطق ــا اشــاره ب ب
ــک  ــار حــدود ی ــن آم ــر اســاس آخری ــت: ب ــد، گف ــرار دارن ق
ــادل  ــه مع ــه زاگــرس ک ــار از جنگل هــای منطق ــون هکت میلی
18 میلیــون اصلــه درخــت اســت، بــه دلیــل دخالــت نابجــای 
خاطرنشــان  وی  شــده؛  خشــک  بهــره وری  و  انســان ها 
ــا، کشــور  ــه کشــور م ــا ب ــل ورود ریزگرده ــرد: یکــی از دالی ک
ترکیــه اســت. بــه دلیــل تصاحــب حــق آبــه دجلــه و فــرات، 
ــای  ــدن کانون ه ــال ش ــا و فع ــان روده ــه می ــیدن آب ب نرس
گــرد و خــاک در کشــورهای عــراق و ســوریه  در حــال حاضــر 
25 اســتان درگیــر ریزگردهــا هســتند. میــزان ایــن ریزگردهــا 
ــاز  ــد مج ــر ح ــا 40 براب ــالم ت ــد ای ــتان ها مانن ــی اس در بعض

می رســد.

اخبار اجتماعی

 برنامه ای جدید برای توانبخشی

 کودکان نابینا
وزارت  بینایــی  برنامــه  مدیــر 
بهداشــت از اجــرای دو برنامــه 
مشــترک بــا ســازمان بهزیســتی 
بینایــی  ســالمت  زمینــه  در 
ــرزاد  ــر ف ــر داد. دکت ــودکان خب ک
ــه  ــن برنام ــاره ای ــدی، درب محم
گفــت: هم افزایــی ارزشــمندی 
بیــن ســازمان بهزیســتی و وزارت بهداشــت در بحــث ســالمت 
ــق  ــرای تحق ــه ای ب ــد نمون ــه می توان ــده ک ــرار ش ــم برق چش
اقتصــاد مقاومتــی باشــد و در عیــن حــال از مــوازی کاری نیــز 
ــا  ــالم ب ــودک س ــته ک ــی بس ــات بینای ــد. خدم ــری کن جلوگی
برنامــه غربالگــری تنبلــی چشــم از ســوی ســازمان بهزیســتی 
ــترک  ــای مش ــر از همکاری ه ــی دیگ ــود. وی یک ــام می ش ادغ
ــدازی  ــه راه ان ــا ســازمان بهزیســتی را در زمین ــه ب ــن وزارتخان ای
ــرد  ــوان ک ــا عن ــودکان نابین ــو ک ــز توانبخشــی و رشــد و نم  مراک
و گفــت: ابتــکار عمــل شــبکه »بوســتان های حــواس« یــا 
 »مراکــز توانبخشــی و رشــد و نمــو کــودکان نابینــا«، خصوصــی 
 و غیردولتــی اســت کــه یک هموطــن دو ملیتی ایرانــی - بریتانیایی
ــدازی کــرد. وی  ــران و مرودشــت شــیراز راه ان دو مرکــز را در ته
افــزود: در همیــن راســتا، مــا بــا مشــارکت معاونــت توانبخشــی 
ــوم  ــکده عل ــی دانش ــکده توانبخش ــتی، دانش ــازمان بهزیس س
بهداشــت  وزارت  و  فارابــی  بیمارســتان  تهــران،   پزشــکی 
و همچنیــن حضــور خیــران قــرار اســت نمونــه ای از ایــن مراکــز 

را به عنوان الگو در بیمارستان فارابی تهران راه اندازی کنیم.

 آغاز طرح یک ساعت با محیط بان 
در مدارس اصفهان

فیــروزه ســعادتی، رئیــس اداره آمــوزش و مشــارکت های 
مردمــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــان در اس ــا محیط ب ــاعت ب ــک س ــرح ی ط
ــارک  ــامل پ ــه ش ــتا و 11 منطق ــترده در 69 روس ــورت گس ص
ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش و منطقــه شــکار ممنــوع اجــرا 
ــوزش  ــه آم ــت همه جانب ــن از حمای ــد. وی همچنی ــد ش خواه
ــر داد و افــزود:  ــان از ایــن طــرح خب ــرورش اســتان اصفه و پ
ایــن طــرح در شــهربرزک از توابــع کاشــان درنیمــه اول مهرمــاه 
ــان  ــرای مربی ــی ب ــزاری جلســات توجیه ــا برگ ســال جــاری ب
ــعادتی  ــت. س ــده اس ــاز ش ــدارس آغ ــی م ــت و پرورش بهداش
تحــت  مختلــف  مناطــق  از  محیط بــان   27 کــرد:  اظهــار 
مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت اســتان اعــالم همــکاری بــا 
 ایــن طــرح کرده انــد کــه پــس از برگــزاری جلســات توجیهــی 
و اجــرای فــاز نخســت بــا همــکاری ادارات آمــوزش و پــرورش 
اجــرای  و  مــدارس  در  شهرســتان ها، حضــور محیط بانــان 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــا آغ آموزش ه

اخبار کوتاه

شــرکت های تولیدکننــده نوشــابه های غیرالکلــی 
ــا دالر در ســال  ــا صــرف میلیون ه ــه ب  می کوشــند ک
پیامدهــای منفــی مصــرف ایــن نوشــابه های حــاوی 
دهنــد؛  جلــوه  بی خطــر  را  شــیرین کننده  مــواد 
در حالــی کــه مصــرف ایــن نوشــابه ها، یکــی از 

عوامــل اصلــی چاقــی و اضافــه وزن 
اســت. نتایــج مطالعــات جدیــد نشــان 
می دهــد کــه نــرخ چاقــی بیــش از 
انــدازه در آمریــکا بــا وجــود مبــارزه 
پیگیــر نهادهــای دولتــی و غیرانتفاعــی 
ــه  ــان رو ب ــاری، همچن ــن بیم ــه ای علی

ــت. ــش اس افزای
کارشــناس  زیــگل«،  »میشــائیل   

ــه  ــا اینک ــد: ب ــه می گوی ــن رابط ــه در ای ــور تغذی ام
ــن  ــه در ای ــه وزن بیمارگون ــر ناشــی از اضاف مرگ ومی
کشــور تقریبــا بــا تلفــات ناشــی از کاربــرد دخانیــات 
ــر از  ــی متأث ــای منف ــرخ پیامده ــت از ن ــر اس براب
نوشــابه های  مصــرف  به ویــژه  نادرســت  تغذیــه 
غیرالکلــی، کاســته نشــده اســت. یــک بررســِی 20 

ســاله کــه روی 120 هــزار آمریکایــی صــورت گرفتــه 
نشــان می دهــد کــه مصــرف ســه دهــم لیتــر 
ــه وزن  نوشــابه شــکردار در روز، بیشــتر باعــث اضاف
ــر.  ــات مشــابه دیگ ــواد و مایع ــا م ــرد می شــود ت ف
 زیــگل دلیــل افزایــش مصــرف ایــن نوشــابه ها 
ــای  ــمگیر البی گره ــای چش را فعالیت ه
ایــن شــرکت ها و اجــرای موفقیت آمیــز 
ــد.  ــا می دان ــی آن ه ــای تبلیغات طرح ه
بــه گــزارش دویچــه  ولــه، در حــال 
حاضــر بیــش از دو ســوم جمعیــت 
آمریــکا  متحــده  ایــاالت   بزرگســال 
از عــوارض ناشــی از چاقــی و بیــش از 
یــک ســوم آن هــا از پیامدهــای منفــی 

ــد. ــج می برن ــه رن ــه وزن بیمارگون اضاف
ــر  ــول عم ــال از ط ــا 8 س ــد از 5   ت ــی می توان  چاق
ــد  ــی مانن ــه بیماری های ــال ب ــال ابت ــد و احتم بکاه
و خطــر ســرطان  افزایــش فشــارخون   دیابــت، 

را افزایش دهد.

معــاون اداره کنتــرل بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت 
ــزا در  ــاری آنفلوآن ــی از بیم ــوز موج ــه هن ــان اینک ــا بی ب
کشــور نداریــم، بایدهــا و نبایدهــای تزریق واکســن برای 

ــرد. ــر را تشــریح ک ــای حســاس و پرخط گروه ه
ــوز  ــه هن ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــوی ضم ــود نب ــر محم  دکت

موجــی از آنفلوآنــزا در کشــور ایجــاد نشــده 
اســت، اظهــار کــرد: بیمــاری آنفلوآنــزا 
هــر ســال در همــه جــای دنیــا و در 
ــران  ــود. در ای ــایع می ش ــرد ش ــل س فص
ــا اول  ــان ت ــه دوم آب ــوال از نیم ــز معم نی
آذر، مــوج اول آنفلوآنــزا آغــاز می شــود. 
ــفند  ــا اس ــز ت ــوم نی ــای دوم و س  موج ه
ــدا  ــه پی ــت ادام ــن اس ــن ممک و فروردی

ــد.  کن
 وی افــزود: واکســن آنفلوآنــزا از نیمــه دوم شــهریور 
چــون  شــود.  تزریــق  بایــد  مهرمــاه  اواخــر  تــا  و 
بیمــار  می بــرد،  زمــان  هفتــه  دو  آن  تاثیرگــذاری 
می توانــد نســبت بــه آنفلوآنزایــی کــه اواخــر آبــان 
ــه  ــی ک ــر کس ــا اگ ــد. ام ــن باش ــود ایم ــروع می ش ش

ــق  ــن تزری ــان واکس ــن زم ــا ای ــی دارد و ت ــف ایمن ضع
ــد از آن اســتفاده  ــد از آن هــم می توان ــرده اســت، بع نک
ــم  ــور داری ــزا در کش ــوج آنفلوآن ــه م ــه س ــرا ک ــد؛ چ  کن
ــه ایــن بیمــاری  و ممکــن اســت در موج هــای بعــدی ب
مبتــال شــود. تزریــق واکســن بــه افــراد ســالم و عــادی 

ضرورتــی نــدارد. 
معــاون اداره بیماری هــای واگیــر وزارت 
ــه کســانی  ــق واکســن را ب بهداشــت، تزری
کــه دچــار بیماری هــای ضعــف ایمنــی 
ــت  ــد برونشــیت مزمــن، آســم و دیاب مانن
شــدید هســتند و همچنیــن مبتالیــان 
ــان  ــی، زن ــی و عروق ــای قلب ــه بیماری ه ب
بــاردار و همچنیــن ســالمندان توصیــه کــرد. 
نبــوی در ادامــه تصریــح کــرد: 50 درصــد بیمــاری 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــروس آن و نیم ــه وی ــوط ب ــزا، مرب آنفلوآن
ویــروس ســرماخوردگی مرتبــط اســت. وقتــی ایــن 
واکســن تزریــق می شــود، احتمــال ابتــال همچنــان 
وجــود دارد؛ امــا در صــورت مبتــال شــدن افــراد از میــزان 
ســرماخوردگی و شــدت بیمــاری کاســته می شــود.

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/6/29  : تنظیم  تاریخ   9509976839200729 دادنامه:  شماره 
9509986839200359 شماره بایگانی شعبه : 950377 خواهان : آقای سید محمد مرتضوی فرزند 
مسیح با وکالت آقای حسین محمدیان فرزند یداله و خانم مهری نمازیان فرزند جواد همگی به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 
کاخ موسسه حقوقی نوید بخشان عدالت خوانده : آقای عبدالرسول علی صادقی فرزند حسین به 
اعالم ختم  با  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  دادگاه  المکان خواسته مطالبه وجه  نشانی مجهول 
دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی سید محمد مرتضوی با 
وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت عبدالرسول علی صادقی به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 109829 – 95/3/5 بانضمام خسارت 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و 
دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابزاری 
خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از 
اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 194 ، 198، 519 
آیین دادرسی مدنی و مواد 310 ، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  استسفاریه  و  چک 
300/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که 
پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات 
دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
22751/م الف داوود مومن زاده – دادرسی شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/06/06  : تنظیم  تاریخ   9509976839200620  : دادنامه  شماره 
9509986839200138 شماره بایگانی شعبه : 950149 خواهان ها : 1. آقای اصغر سلطانی فرزند 
عبدالعلی 2. آقای متین لطیفی فرزند حسنعلی هر دو با وکالت آقای علی اشرف رحیمی فرزند حیدر 
به نشانی اصفهان – خ چهارباغ باال – مرکز تجاری اداری کوثر –فاز 2 طبقه 6  واحد 833 خوانده : 
آقای محمدرضا عبداللهیان به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1.الزام به ایفای تعهد 2. مطالبه 
خسارات دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء 
رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی متین لطیفی و اصغر سلطانی با وکالت علی اشرف 
رحیمی بطرفیت محمدرضا عبداللهیان بخواسته الزام به ایفا تعهد مبنی بر تحویل یک باب مغازه به 
پالک ثبتی 6576/1 بخش 5 واقع در گاراژ قائم به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق قرارداد عادی مورخ 89/4/26 که 
داللت بر وجود تعهد به شرح فوق داشته و اصالت آن از ناحیه خوانده مصون از ایراد و تعرض مانده 
و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن و همچنین انجام دادن تعهد اقامه نگردیده است و خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی بعمل نیاورده لذا با توجه به الزم التباع 
بودن عقود و قراردادهای فی مابین متعاقدین و اصاله اللزوم و اصاله الصحه دعوی خواهانها را ثابت 
و وارد تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 
و 223 و 231 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد به شرح صدرالذکر و پرداخت 
کلیه خسارات دادرسی در حق خواهانها صادر و اعالم می دارد و در خصوص خواسته مطالبه خسارات 
استرداد  به  باتوجه  100 شهرداری  ماده  و جریمه کمیسون  آب  چاه  پرنمودن  و  تخریب  به  مربوطه 
دادخواست مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و 
اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

 22749/م الف دادرس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان داود مومن زاده
دادنامه

 : پرونده  شماره   1393/04/17: تنظیم  تاریخ   9309970351300619 دادنامه:  شماره 
9209980351300875 شماره بایگانی شعبه : 920999خواهان : بانک مهر اقتصادبا وکالت خانم ندا 
منصور به نشانی اصفهان – چهارراه توحید – ساختمان به سامان – ط3 – واحد 9خواندگان: 1. آقای 
مهرداد موسوی 2. خانم پروین موسوی 3. آقای سید علی حسین موسوی 4. آقای مهران موسوی 
همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم دادرسی اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح زیر مبادرت به اصدار رأی می 
نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت ندا منصوربه طرفیت مهرداد موسوی 
ومهران موسوی و پروین موسوی و سید علی حسین موسوی بخواسته مطالبه مبلغ دویست و یک 
میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال قسمتی از چک شماره 773838 مورخ 92/4/31 بانک سپه 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
مستندات ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات 

از طریق  ابالغ وقت رسیدگی  ایجاب مینماید و خواندگان علیرغم  را  ابرازی اشتغال ذمه خواندگان 
به  دادگاه  وارد تشخیص علیهذا  را  دادگاه دعوی خواهان  لذا  اند  دادگاه حاضر نشده  آگهی در  نشر 
استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک تا زمان تادیه آن در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست و یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال قسمتی از وجه چک های شماره 144040 مورخ 
92/4/31 بانک ملت و شماره 597378 مورخ 93/4/31 بانک ملی با توجه به محتویات پرونده 
و اینکه وکیل خواهان اظهار داشته خواندگان به عنوان وام گیرنده و ضامن وام اقدام به صدور چک 
های مذکور نموده اند و خواهان مبلغ مذکور را از خواندگان طلبکار می باشد و دادگاه به شرح فوق 
الذکر در خصوص مبلغ دویست و یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال طلب خواهان در مورد یکی 
از چک ها اتخاذ تصمیم نموده است لذا موضوع مطالبه وجه چک های دیگر منتفی بوده و خواهان 
نسبت به چک های دیگر طلبی ندارد و دادگاه دعوی خواهان را در مورد سایر چک های موضوع 
دعوی غیر وارد تشخیص علی هذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
بیحقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره در مورد خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ق –
 22747/م الف طاووسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950433   شماره دادنامه: 9509976796301345-95/7/14 مرجع رسیدگی: شعبه 
33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسن سلیمانی، نشانی: اصفهان خیابان گلستان خیابان 
هسا نبش فرعی 2 منزل سلیمانی وکیل: ندا سادات میر حسینی اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه 
فرخی ابتدای بلوار رزمندگان مجتمع خلیج فارس طبقه سوم واحد9 خوانده: جمال نعمت الهی ، 
نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای حسن سلیمانی با وکالت ندا سادات میر حسینی به طرفیت آقای جمال 
نعمت الهی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره ها ی 097901-95/2/25 و 
097902-95/2/15 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست 
تقدیمی ، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/400/000 ریال یک 
میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )95/2/15-95/2/25( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
22758/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950509   شماره دادنامه: 9509976796301116-95/6/14 مرجع رسیدگی: شعبه 
33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سیامک یادگار نیا، نشانی: اصفهان جابرانصاری ابونعیم 
جنوبی انتهای فرعی 22 میرعماد شرکت ساتراپ وکیل: ندا سادات میر حسینی اصفهان خانه اصفهان 
فلکه ماه فرخی ابتدای بلوار رزمندگان مجتمع خلیج فارس طبقه سوم واحد9 خوانده: سعید علیزاده 
سلطان آباد ، نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 

اختالف 
در خصوص دعوی آقای سیامک یادگار نیا با وکالت ندا سادات میر حسینی به طرفیت آقای سعید 
-416971 شماره  به  چک  وجه  ریال   145/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آباد  سلطان  علیزاده 

تقدیمی  دادخواست  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده  به   95/2/30
ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  و گواهی  چک  مصدق  تصویر   ،
در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه 
ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون  به نظر می رسد که 
)یکصد  ریال   145/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
دادرسی  خسارت  هزینه  بابت  ریال   3/035/000 خواسته  اصل  بابت  ریال(  میلیون  پنج  و  چهل  و 
موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و 

و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )95/2/30(
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
باشد. می  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست   واخواهی ظرف 

22759/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان مریم هاشمی
دادنامه

کالسه پرونده: 950508   شماره دادنامه: 9509976796301115-95/6/14 مرجع رسیدگی: شعبه 
33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سیامک یادگار نیا، نشانی: اصفهان جابرانصاری ابونعیم 
جنوبی انتهای فرعی 22 میرعماد شرکت ساتراپ وکیل: ندا سادات میر حسینی اصفهان خانه اصفهان 
فلکه ماه فرخی ابتدای بلوار رزمندگان مجتمع خلیج فارس طبقه سوم واحد9خوانده: رضا خلیلی 
، نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف 
مبلغ  مطالبه  به خواسته  رضا خلیلی  آقای  به طرفیت  نیا  یادگار  آقای سیامک  دعوی  در خصوص 
مطلق  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به   12-9401/088869 شماره  به  چک  وجه  ریال   200/000/000
خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال )دویست 
میلیون ریال( بابت اصل خواسته 3/860/000 ریال )سه میلیون و هشتصد هزار ریال( بابت هزینه 
خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف )95/3/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

22760/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان مریم هاشمی
دادنامه

رسیدگی: شعبه 8 شورای حل  مرجع   95/5/21  -789 : دادنامه  پرونده: 941678 شماره  کالسه 
اختالف اصفهان خواهان: ناصر الماسی فرزند حسن، نشانی: وکیل : 1- آزاده سلیمانی فرزند کاظم 
2- نسیم امیریان فارسانی فرزند بهروز مجتمعًا منفردًا اصفهان ابتدای خیابان چهارباغ باال مجتمع 
مجهول  نشانی:  اله،  امین  فرزند  فخاری  واحد 438خوانده: سجاد  دوم  طبقه  اداری کوثر  تجاری 

المکان 
خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال یک فقره چک بانک ملی به شماره 

100065 مورخ 94/3/20 به انضمام هزینه دارسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت 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 در خصوص دعوی ناصر الماسی با 
وکالت 1-آزاده سلیمانی 2-نسیم امیریان مجتمعًا منفردًا به طرفیت آقای سجاد فخاری فرزند امین 
اله به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال وجه  چک به شماره 100065-94/3/20 به عهده بانک 
ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 775/000 ریال بابت هزینه خسارت 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/3/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  روز   20 واخواهی ظرف  اتمام مهلت  از  باشد و پس  می 

حقوقی اصفهان می باشد.
 22768/م الف قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان – مریم هاشمی 

دادنامه
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل  مرجع   95/5/21  -778 : دادنامه  پرونده: 941679 شماره  کالسه 
اختالف اصفهان خواهان: ناصر الماسی فرزند حسن، نشانی: وکیل : 1- آزاده سلیمانی 2- نسیم 
امیریان فارسانی مجتمعًا منفردًا اصفهان سه و سه پل ابتدای خیابان چهارباغ باال مجتمع تجاری 

اداری کوثر طبقه دوم واحد 438خوانده: علیرضا محسنی فرزند غالمرضا، نشانی: مجهول المکان 
بانک  چک  فقره  یک  ریال  میلیون  یک  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته: 
کشاورزی به شماره 159879 – 93/8/15 - به انضمام مطلق خسارات دادرسی و هزینه دارسی ، 
حق الوکاله وکیل و خسارت 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 در خصوص دعوی ناصر الماسی با وکالت 1-آزاده سلیمانی 2-نسیم امیریان مجتمعًا منفردًا 

به طرفیت آقای علیرضا محسنی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون ریال 
وجه بخشی از چک به شماره 159879 مورخ 93/8/15 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بخشی از چک 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 805/000 ریال بابت هزینه خسارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک موصوف )93/8/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
 پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
 22769/م الف قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان – مریم هاشمی 

دادنامه
کالسه پرونده: 95-580 شماره دادنامه : 698- 95/7/19 مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: اصغر کریمی ، نشانی: زینبیه دارک کوی طالب پالک 22خوانده: احمدرضا 
به محتویات  با عنایت   : المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار  بخشنده فر، نشانی: مجهول 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:رای قاضی شورا در خصوص دادخواست اصغر کریمی 
به طرفیت احمدرضا بخشنده فر به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه یک فقره  چک به 
شماره 906950-90/11/15 به عهده بانک سپه شعبه فارسان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/7/17 و عدم حضور خوانده در  به  با توجه  و  علیه 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارند چک حکایت از مدیونیت صادر 
کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
به ماده 9 قانون شوراهای  با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندًا  و   95/7/17
حل اختالف و مواد 310 ، 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد  198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ   سر رسید چک تا زمان  اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت 1/240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 می باشد. 
22733/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 25 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه
حل  شورای   25 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/4/13-368 دادنامه:  شماره   199-95 پرونده:  کالسه 
الحسنه  قرض  خ کاوه جنب  اصفهان  نشانی:  خانی،  امیر حسین جعفر  خواهان:  اصفهان  اختالف 
فروشگاه پارسه وکیل: ندا سادات میر حسینی اصفهان خانه اصفهان ابتدای فلکه ماه فرخی بلوار 

رزمندگان مجتمع خلیج فارس طبقه سوم واحد9خوانده: پیمان فتاحی ، نشانی: مجهول المکان 
اعضا شورا ختم  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  مطالبه وجه سفته  خواسته 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف در 
خصوص دعوی آقای امیرحسین جعفرخانی با وکالت ندا سادات میر حسینی به طرفیت آقای پیمان 
فتاحی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 0644354 
)سری/ه( به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
را  ، شورا دعوای مطروحه  از هرگونه تعرض و تکذیب  در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا مستند به مواد 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  522 قانون 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 715/000 ریال بابت هزینه خسارت دادرسی 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه   %60 میزان  به  وکیل  الوکاله  حق  و 
بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  تاریخ وصول که محاسبه  لغایت  دادخواست )95/2/25( 
می  اعالم  و  صادر  خواهان  در حق  احکام  محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  واقعی قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
 بیست روز از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
22754/م الف قاضی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

موج اول آنفلوآنزا از نیمه دوم آبان آغاز می شودخطرات مصرف نوشابه با مضرات سیگار برابر است

حتما بخوانید!
خطرات مصرف نوشابه با مضرات...
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راهکارهایی برای داشتن قلبی سالم )2(

خطرناک تریــن دشــمن   

قلب از دیدگاه شما چیست؟
ــوی  ــم ق ــک س ــن، ی نیکوتی
و  مســتقیما  کــه  اســت 
ــله  ــر سلس ــر ب ــور موث ــه ط ب
اعصــاب اثــــر می گــــذارد؛ 
بیماری هــای  بعضـــی 
اعصــاب  رشــته  در  ضایعــه  و  اختــال  کــه  قلبــی 
دخانیــات  بــه  کامــل  بســتگی  می کنــد،   ایجــاد 
و ســم نیکوتیــن دارد. عائــم ایــن ســم در امــراض قلبــی 
ــان تنــد قلــب، تپــش قلــب، اضطــراب  ــد از: ضرب عبارتن
و بی اشــتهایی بــه غــذا. بــا آثــار مزاحــم دخانیــات 
 نمی تــوان مبــارزه کــرد؛ مگــر اینکــه ســبب اصلــی 

را از بین برد.
ــی  ــه کل ــد ب ــما بای ــل، ش ــامت کام ــن س ــرای تضمی ب
دخانیــات را از برنامــه زندگــی حــذف کنیــد؛ زیــرا حتــی 
ــار از ورم ــع شــفای بیم ــن اســت مان ــک ســیگار ممک  ی

و التهاب در اثر نیکوتین شود.
 کدام ماده غذایی  بر سالمت قلب اثر می گذارد؟

شــکات و کاکائــو اگــر از طریــق قندهــای مناســب تهیــه 
از فاونوئیدهــای  شــود، می تواننــد مقــدار عمــده ای 
رژیمــی را کــه بــرای قلــب مفیــد هســتند، تامیــن کننــد. 
ــه  ــکیل لخت ــر در تش ــیله تأخی ــه وس ــا ب ــن فاونون ه  ای
و بهبــود عمــل دیــواره عــروق و کمــک بــه متعــادل شــدن 

التهــاب بــه ســامت قلــب کمــک می کننــد.
کاکائــوی خــام، حــاوی میــزان زیــادی فاونوئیدهاســت 
ــه میــزان مختلــف در میوه هــا و ســبزی ها وجــود  کــه ب

ــد. ــو و شــکات فراوان ترن دارد و در چــای و کاکائ
ــوند.  ــه می ش ــو تهی ــای کاکائ ــکات از دانه ه ــو و ش کاکائ
حــاوی  شــکات،  و  کاکائــو  دریافته انــد  محققــان 
ــتند  ــیانیدین هس ــام پروس ــه ن ــد ب ــوع فاونوئی ــک ن ی
ــای  ــی از غذاه ــای و بعض ــر در چ ــزان کمت ــه می ــه ب ک
ــی  ــت آنت ــا فعالی ــود. فاونوئیده ــت می ش ــی یاف گیاه
ــش  ــا کاه ــراه ب ــان هم ــه مصرفش ــد ک ــیدانی دارن اکس
ــی اســت. شــکات  ــی- عروق ــاری هــای قلب خطــر بیم
ــد یــک  ــاد اســت و می توان ــا دانســیته زی یــک غــذای ب
میان وعــده بــرای ورزشــکاران و افــراد فعــال باشــد. 
ــد فاونوئید هــای  ــد از فوای ــه می خواهن ــرادی ک ــرای اف ب
ــل  ــتها و تمای ــود؛ اش ــنهاد می ش ــو پیش ــکات،  کاکائ ش
 بــه شــکات بــه خصــوص در بیــن زنــان بســیار معمــول 

است. سامت نیوز

ــوگل  ــای گ ــده، برنامه ه ــات ارائه ش ــاس اطاع ــر اس ب
بــرای توســعه  هدســت جدیــد خــود همچنــان ادامــه 
دارد. در مــاه جــوالی اخبــاری منتشــر شــد کــه نشــان 
از آغــاز کار روی توســعه  هدســتی رده بــاال داشــت کــه 
ــمند  ــی  هوش ــا گوش ــی ی ــه پی س ــازی ب ــرای کار نی ب

نداشــته باشــد.
ــار  ــار اخب ــس از انتش ــر پ ــاه اخی ــد م ــول چن  در ط
اولیــه حــال شــاهد انتشــار اخبــار جدیــدی بــه 
نقــل از منابــع نزدیــک بــه ایــن پــروژه هســتیم. 
ــت  ــوگل در هدس ــده گ ــات ارائه ش ــاس اطاع ــر اس ب
خــود از سنســور هایی بــرای تعقیــب چشــم کاربــر در 
ــه  الگوریتمــی  ــرای تغذی ــی ب ــار سنســور های بیرون کن
اســتفاده کــرده کــه دنیــای بیــرون را در درون هدســت 

ــد داد. ــرار خواهن ــر ق ــم کارب ــش چش پی

 در واقــع گــوگل بــا تعقیــب ســوی چشــم کاربــر 
و پــردازش اطاعــات بیرونــی، محلــی را کــه وی 
ــه صــورت واقعیــت افــزوده نمایــش  ــد ب ــگاه می کن ن

خواهــد داد. 
ــا  ــادر اســت ت ــوگل ق ــاوری گ ــن فن ــا اســتفاده از ای ب
اشــیای مجــازی را در قالــب دنیــای واقعــی بــه 
ــی  ــه طراح ــد ب ــن بای ــد. همچنی ــش ده ــر نمای کارب
ــن  ــرای ای ــی Movidius ب ــط کمپان ــده ای توس پردازن
هدســت اشــاره کــرد. Movidius یــک کمپانــی فعــال 
در حــوزه  هــوش مصنوعــی اســت کــه توســط اینتــل 
ــداری شــده اســت. تراشــه  توســعه یافته توســط  خری
ایــن کمپانــی وظیفــه  ثبــت حــرکات ســر و موقعیــت 
آن را بــر عهــده خواهــد داشــت. همان طــور کــه اشــاره 
ــت مجــازی مســتقل از  ــن هدســت واقعی ــم ای کردی

ــردی  ــرده و عملک ــمند کار ک ــی هوش ــی و گوش پی س
ــتی  ــوگل و هدس ــرم Daydream گ ــاوت از پلتف متف
ــود  ــازار ش ــی ب ــام راه ــن ن ــا همی ــت ب ــرار اس ــه ق ک

ــد داشــت. خواه
ــی  ــز اقدامات ــر نی ــی دیگ ــوگل، دو کمپان ــش از گ  پی
بــا کارکــردی مشــابه  توســعه  هدســتی  بــرای  را 
 هدســت جدیــد گــوگل انجــام داده  و اقدامــات خــود 
را در ایــن زمینــه بــه پیــش می برنــد. ایــن دو کمپانــی 
ــا  ــپ ب ــز و مجیک لی ــا هولولن شــامل مایکروســافت ب
ــی از آن  ــوز جزئیات ــه هن ــودی اســت ک ــاوری رمزآل فن
ــاوری  ــه فن ــت. البت ــده اس ــر نش ــوح منتش ــه وض ب
از  متفــاوت  مجیک لیــپ  توســط  توســعه یافته 
ــا هولولنــز در پــی  چیــزی اســت کــه مایکروســافت ب

ــت. ــعه  آن اس توس

 گوگل هدستی با ترکیب واقعیت افزوده 

و واقعیت مجازی توسعه می دهد
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

پرتــال شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان خدمــات گســترده ای 
ــا  ــات ب ــن خدم ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــد. ب ــه می کن را ارائ
علی اســحاق دواتگــر، رئیــس اداره فــروش خانگــی تلفــن ثابــت 
ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی آنچ

 تعداد مشترکین تلفن ثابت در اصفهان
در حــال حاضــر بیــش از 2 میلیــون و 300 هــزار مشــترک تلفــن 

ثابــت در اســتان اصفهــان وجــود دارد.

 ارائه خدمات تلفن ثابت
ارائــه خدمــات پــس از فــروش تلفــن ثابــت در حــال حاضــر بــه 

دو شــکل انجــام می شــود:
ــری  ــت و دفات ــر پیشــخوان دول ــه دفات ــه حضــوری ب 1- مراجع

ــتایی. ict روس
 2- شکل غیرحضوری از طریق پرتال شرکت مخابرات.

در واقــع خدمــات غیرحضوری اقدامی در راســتای مشــتری مداری 
و ایجــاد رضایتمنــدی بیشــتر مشــترکین مخابــرات اســتان 

ــان اســت. اصفه

 خدمات پرتال شرکت مخابرات استان اصفهان
ــرات  ــرکت مخاب ــت ش ــن ثاب ــات تلف ــد خدم ــش از 95 درص بی

ــود دارد. ــرکت وج ــن ش ــال ای ــر روی پرت ــان ب ــتان اصفه اس
ایــن خدمــات عبارتنــد از: ریزمکالمــات، رویــت و چــاپ قبــض 
دوم  کــردن صفــر  بــاز  دوم،  بســتن صفــر  صورت حســاب، 
قطــع به درخواســت، وصــل به درخواســت، تخلیــه تلفــن بــه 
درخواســت، کشــف مزاحــم تلفنــی، فعال ســازی ســرویس 
ویــژه، حــذف ســرویس ویــژه، اصــاح آدرس روی قبــض، 

تغییــر مــکان، تعویــض شــماره، تعهــد مزاحمــت بــار دوم، تعهــد 
سیم کشــی غیرمجــاز، ثبــت اطاعــات در 118، حــذف اطاعــات 
ــت های  ــری درخواس ــور، پیگی ــرد کنت ــه کارک ــراض ب از 118، اعت

ارسال شــده، کارتابــل خدمــات ارسال شــده.

     عضویت در پرتال شرکت مخابرات

ــر  ــادگی امکان پذی ــرات به س ــرکت مخاب ــال ش ــت در پرت عضوی
بــه ســایت شــرکت  از مراجعــه  پــس  اســت. مشــترکین 
بــه  مربــوط  گزینــه   e.tce.ir اصفهــان  اســتان  مخابــرات 
ــد  ــخصات و تأیی ــه مش ــا ارائ ــد. ب ــاب می کنن ــام را انتخ ثبت ن
ــت  ــراز هوی ــرای اح ــه ب ــود ک ــا داده می ش ــه آن ه ــی ب آن آدرس
ــرای  ــال ب ــات پرت ــت خدم ــراز هوی ــس از اح ــد. پ ــه کنن مراجع
آن هــا بــاز می شــود و می تواننــد از خدمــات آن اســتفاده کننــد. 
ــگان  ــه صــورت رای ــال ب ــات پرت ــام و خدم ــی اســت ثبت ن  گفتن

است.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

 

شهید خرازی
ــه هدایای مردمی را باز می کردیم، در  ــو جبه 1( وقتی ت
یــک نایلون رو باز کردم دیدم که واقعا یک قوطی خالیه 
برادر  بود:  نوشته  است؛  نامه  یک  داخلش  کمپوته که 
رزمنده سام! من یک دانش آموز دبستانی هستم. خانم 
معلم گفته بود که برای کمک به رزمندگان جبهه های حق 
با مادرم  بفرستیم.  نفری یک کمپوت هدیه  باطل  علیه 

از  کدام  هر  قیمت  بخرم.  بقالی کمپوت  مغازه  از  رفتم 
کمپوت  حتی  بود؛  گران  خیلی  پرسیدم  رو  کمپوتها 
گابی که قیمتش 25 تومان بود و از همه ارزان تر بود را 

بخرم. نمی توانستم 
هم  خانواده  شکم  کردن  سیر  اندازه  به  ما  پول  آخر   
خالی  قوطی  این  خیابان  کنار  برگشت  راه  در  نیست. 
کمپوت را دیدم. برداشتم و چند بار با دقت آن را شستم 

شد.  تمیز  تمیز  تا 
وقت  هر  دارم.  رزمنده  برادر  از شما  خواهش  یک  حاال 
هم  من  تا  بخورید  آب  قوطی  این  با  شدید  تشنه  که 
خوشحال بشوم و فکر کنم که توانستم به جبهه ها کمکی 

کنم.
بچه ها تو سنگر برای خوردن آب توی این قوطی نوبت 
میگرفتند. آب خوردنی که همراهش ریختن چند قطره 

اشک بود... .
شرمشــان بــاد آن کســانی کــه از هــر دســته و گروهــی 
بــا اختــاس و دزدی و رانت خــواری بــه خــون و راه 

ــد. ــرده و می کنن ــت ک ــهیدان خیان ش
2( مرحلــه اول عملیــات کــه تمــام می شــود، آزادبــاش 
می دهنــد و یــک جعبــه کمپــوت گیــاس خنــک، عیــن 
ــوی  ــرده باشــیم ت ــدا ک ــج پی ــگار گن ــخ. ان ــه ی ــک تک ی
ــن از  ــد: »می خوای ــیده، می گوی ــا. از راه نرس ــن گرم ای

مهمونتــون پذیرایــی کنیــن؟«
ــا  ــاده؟ این ــا افت ــن کمپوت ــه ای ــمت ب ــم: »چش  می گوی

ــم  ــون بلدی ــم خودم صاحــاب دارن. نداشــته باشــن ه
می نشــیند.  دقیقــه  چنــد  چــی کارشــون کنیــم.« 

مــی رود. نمی گیریــم،  تحویلــش 
علــی کــه می آیــد تــو، عــرق از ســر و رویــش می بــارد. 

یــک کمپــوت می دهــم دســتش. 
می گویــم: »یــه نفــر اومــده بــود، الغرمردنــی. کمپــوت 
می خواســت، بهــش ندادیــم. خیلــی پــررو بــود.« 
می گویــد: »همیــن کــه االن از اینجــا رفــت بیــرون؟ یــه 

دســت هــم نداشــت؟«
می گویــم: »آره. همیــن« می گویــد: »خــاک! حــاج 

ــود.« حســین ب
3( حــق بــا مــن بــود. هــر وقــت فکــرش را می کــردم 
ــم.  ــزی نگفت ــی چی ــوده. ول ــن ب ــا م ــق ب ــدم ح می دی
ــر  ــم بزرگ ت ــاه ه ــی دو م ــود. یک ــده ب ــره فرمان باالخ

بــود.
فکــر کــردم بــذار از عملیــات برگردیــم، بــا دلیــل ثابــت 

ــراش.«  ــم ب می کن
از عملیــات برگشــتیم. حســش نبــود. فکــر کــردم 

ولــش کــن. مهــم نیســت. بی خیــال. 
پشــت بی ســیم صدایــش می لرزیــد. مکــث کــرد. 
گفتــم: »بگــو حاجــی. چــی می خواســتی بگــی؟« 
گفــت: »فانــی! دو ســال پیــش یادتــه؟ حــق بــا تــو بود. 
ــوده.  ــو ب ــا ت ــم حــق ب ــم ، می بین حــاال کــه فکــر می کن

مــن معــذرت می خــوام ازت.«

امامعسکری)ع(میفرمایند:

ْخواِن. یماُنِباهّلِلَوَنْفُعااْلِ اْلِ
َ
ُهماَشْیٌء:أ

َ
َخْصَلتاِنَلْیَسَفْوق

دوخصلتاستکهبهتروباالترازآنهاچیزىنیست؛

ایمانبهخدا

وسودرساندنبهبرادران.

-«  حدیث روز   »-

روان شناسی اجتماعی

رانندگی ایمن در شهر
ــرش ــی نگ ــی اجتماع در روان شناس کیمیای وطن

نوعــی کشــش عاطفــی درونــی تلقــی می شــود کــه 
قادر به توجیه اعمال شخص است.

جنبه هــای  از  پایــدار  ارزیابی هــای  نگرش هــا، 
مختلــف دنیــای اجتماعــی هســتند و از طریــق 
تجربــه یــا تحــت تاثیــر دیگــر افــراد در ضمــن 

یادگیــری اجتماعــی بــه دســت می آینــد.
هــدف از ایــن تحقیــق، ارزیابــی و چگونگــی نگــرش 

راننــدگان بــه رانندگــی ایمــن اســت. 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــه صورت ــن ب ــی ایم رانندگ
ــه  ــی ک شــرایط نامناســب و موقعیت هــای خطرناك
ــروز  ــت، از ب ــده اس ــود آم ــه وج ــران ب ــط دیگ توس

ــد.  ــگیری کن ــات پیش تصادف
ــر  ــه ذك ــق همان طــور ک ــن تحقی ــاری ای ــه آم جامع
ــان  ــهر اصفه ــیران ش ــدگان تاكس ــی رانن ــد تمام ش
بوده انــد کــه 60 نفــر از آن هــا بــه صــورت تصادفــی 

ــه انتخــاب شــدند.  ــوان گــروه نمون ــه عن ســاده ب
ــود  ــرش ب ــنجش نگ ــنامه س ــق، پرسش ــزار تحقی اب
و از روش هــای آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن 
 تحقیــق می تــوان ضریــب همبســتگی پیرســون 

را نام برد. 
در تحقیــق موجــود، نگــرش راننــدگان تاكســی 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــی ایم ــه رانندگ ــان ب ــهر اصفه ش
شــده  بررســی  تحصیــات  و  متغیر هــای ســن 

ــت.  اس
ــیرانان  ــر از تاكس ــامل 60 نف ــه ش ــه ک ــن نمون در ای
شــهر اصفهــان بــوده، تفــاوت معنــاداری میــان 
ســطوح  دارای  راننــدگان  نگــرش  چگونگــی 
 مختلــف تحصیلــی بــه رانندگــی ایمــن وجــود 
نداشــت. ســطوح مختلــف تحصیلــی در تعییــن 
نحــوه نگــرش راننــدگان بــه رانندگــی ایمــن نقشــی 

نداشــته اســت. 
ــن  ــاداری بی ــاوت معن ــز تف ــن نی ــر س ــاره متغی درب
ایــن متغیــر و نحــوه نگــرش راننــدگان بــه رانندگــی 
بــه  نگــرش  یعنــی  نیامــد؛  بــه دســت  ایمــن 
ــرار ــرات ســنی ق ــر تغی ــدگان ایمــن تحــت تاثی  رانن

 ندارد. 

آگهی احداث خط 63 کیلوولت ارتباطی پست 63کیلوولت فرودگاه نظامی 

 به پست63کیلوولت در حال احداث در منطقه قهجاورستان 

)مقابل امام زاده(

شرکت برق منطقه ای استان اصفهان احداث خطوط ارتباطی پست 63کیلوولت فرودگاه نظامی به پست 
63کیلوولت در حال احداث در منطقه قهجاورستان )مقابل امام زاده( را طبق کروکی ارائه شده در دست 
اجرا دارد لذا برای اطاع کلیه صاحبان حقوق مزبور اقدام به درج آگهی و توجه آنان را به مواد 18و 19 
قانون سازمان برق و نیز ماده 11 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص رعایت حریم خطوط انتقال و 
با موضوع می توانند در صورت  توزیع نیروی برق معطوف می دارد. مالکین و صاحبان حقوق مرتبط 
هرگونه ابهام و یا کسب اطاعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی با در دست داشتن 
با شماره  یا  و  باال مراجعه  اصفهان خیابان چهارباغ  واقع در  برق منطقه ای  به شرکت  مالکیت  مدارک 

36278770 )دفتر حقوقی( تماس حاصل نمایند.

کت  برق منطقه ای اصفهان �ش

روابط عمومی  شرکت برق منطقه ای اصفهان م الف 6456

ــته  ــن در هس ــرار گرفت ــاظ ق ــه لح ــگر ب ــرج عس ــان ب  خیاب
 مرکــزی شــهر شــهرضا از یــک ســو و نقــش ســازنده 
 و بی بدیــل آن در کاهــش ترافیــک خیابان هــای اصلــی 
و احیــای بافــت مرکــزی شــهر از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
ــورای  ــهرداری و ش ــه ش ــاظ مجموع ــن لح ــه همی ــت؛ ب اس
اســامی شــهر شــهرضا، تمامــی تمرکــز و سیاســتگذاری خــود 
ــد و  ــز کرده ان ــتراتژیک متمرک ــرح اس ــن ط ــام ای ــر اتم را ب
ــاهد  ــده ش ــاه آین ــه در دو م ــزی انجام گرفت ــق برنامه ری مطاب
ــرح  ــن ط ــام ای ــوص اتم ــهروندان درخص ــه ش ــق مطالب تحق

هســتیم. 
ــد  ــری، شــهردار شــهرضا، در حاشــیه بازدی ــم جاف ــر رحی دکت
ــای  ــگاران از پروژه ه اعضــای شــورای اســامی شــهر و خبرن
عمرانــی شــهرداری شــهرضا بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کرد: 
ــم  ــر معظ ــاری از ســوی رهب ــذاری ســال ج ــه لحــاظ نامگ ب
ــل  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــام س ــه ن ــاب ب انق
مجموعــه شــهرداری شــهرضا بــا تبییــن منویــات رهبــر معظم 
برنامه ریزی هــای  و  سیاســتگذاری ها  قالــب  در  انقــاب 
ــد؛  ــدام کرده ان ــم اق ــل مه ــن اص ــق ای ــرای تعمی ــهری ب  ش
کاهــش 15 میلیــارد ریالــی هزینه هــای شــهرداری در شــش 
ماهــه نخســت ســال جــاری مصــداق ایــن اصــل مهم اســت. 
وی افــزود: اتمــام طرح هــای نیمه تمــام بــا رویکــرد کاهــش 

هزینه هــای عمرانــی شــهری و افزایــش میــزان رضایتمنــدی 
شــهروندان، از دیگــر محورهــای اجرایــی شــهرداری شــهرضا 
بــوده اســت کــه در همیــن زمینــه مجتمــع بــزرگ تجــاری باغ 
ملــی در فضایــی بــه وســعت 9 هــزار متــر مربــع با تعــداد 130 
ــش  ــه بخ ــارکت دو جانب ــا مش ــگ ب ــاری و پارکین ــد تج واح
 خصوصــی و شــهرداری در مراحــل نهایــی ســاخت قــرار دارد 
و خیابــان بــرج عســگر بــا طــول 700 متــر بــه عنــوان دیگــر 

ــل  ــرفت در مراح ــد پیش ــدود 90 درص ــا ح ــی ب ــرح عمران ط
ــرار دارد.  ــداث ق ــی اح نهای

جافــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان 
ــای  ــرای طرح ه ــه اج ــا زمین ــی بدهی ه ــود بعض ــه وج اینک
ــا مشــکل مواجــه  ــی از ســوی شــهرداری شــهرضا را ب عمران
کــرده اســت، گفــت: مطابــق آمــار و اطاعــات موجــود، میــزان 
ــال در  ــارد ری ــدود 170 میلی ــهرضا از ح ــهرداری ش ــی ش بده
ســال گذشــته بــه رقــم 40 میلیــارد ریــال در موقعیــت کنونــی 
ــر و سیاســتگذاری  ــی از تدابی ــن حاک ــه ای ــه ک کاهــش یافت
اصولــی در جهــت کاهــش بــار بدهــی مالــی و اجــرای 
ــوده  ــهرداری ب ــوی ش ــرد و کان از س ــی خ ــای عمران طرح ه

اســت. 
شــهردار شــهرضا در ادامــه ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــی)ره( از  ــت هللا طالقان ــان آی ــوار خیاب ــی بل ــات اجرای عملی
ــد: در  ــت، متذکرش ــده اس ــام ش ــاری انج ــال ج ــدای س ابت
ــا  ــاص فض ــرای اختص ــه ب ــرح، زمین ــن ط ــرای ای ــب اج  قال
 و امکانــات مناســب بــه منظور چهار رشــته ورزشــی پیــاده روی

ــه  ــده و ب ــا ش ــواری مهی ــطرنج و دوچرخه س ــگ، ش پینگ پن
لحــاظ بهره گیــری از ظرفیــت و توانمنــدی شــهرداری در 
تولیــد صندلی هــا و پایه هــای المــپ بــه میــزان 75 درصــد در 

ــت. ــده اس ــی ش ــهرداری صرفه جوی ــای ش هزینه ه

خاطرات جنگ

شهردار شهرضا:

احداث خیابان برج عسگر از بزرگ ترین پروژه های عمرانی تاریخ شهرداری شهرضاست


