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شناخت حوزه ماموریت و اهم را از مهم تشخیص دادن 
گر مدیر و مسئولی نتواند  از مهمات امر مدیریتی است. ا
کند  روزمرگی  گرفتار  را  خود  و  بشناسد  را   اولویت ها 
کار مردم  را در معرض آسیب قرار داده و هم   هم خود 
دیگر  از  و  است  بزرگ  این خیانتی  است؛  کرده  را ضایع 

عوامل آسیب زا در موفقیت مدیران به شمار می رود. 
عدم شناخت اولویت ها و طبقه بندی کارها، امری است 
کرده و هزینه سنگینی را به  که نیروی انسانی را خسته 
کارهای روزمره  بیت المال تحمیل می کند. پرداختن به 
و اداری بدون اولویت بندی، زمینه سردرگمی را فراهم 
غیرضروری  و  جزئی  امور  به  اقدام  همچنین  می سازد؛ 

پرداختن به کارهای مهم را به تعویق می اندازد. 
از  را  جزئی  کارهای  کامل  شناخت  با  بتواند  باید  مدیر 

کارهای مهم جدا کند و...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ا�ن

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با بانوی اول 
سی ونهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم:

آیات نور را
همراه با تدبر می خوانم

صفحه 5
نیم نگاهی هم به ذوب آهن داشته باشید

 تالش ذوب آهن 
کسب سهمیه آسیا                                    برای 
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آسیب های مدیریت 

گاهی از اهم و مهم   ناآ
و ناتوانی در اولویت بندی     

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مناقصه سرمایه گذاران

)مناقصه 95-4-180(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی 
 C2 و C1 ،A2 ،A1 جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات مشترکین مربوطه در ازای وصول حقوق حاصل از انشعابات مناطق
از شهر نجف آباد در استان اصفهان به روش فاینانس جاری را با رعایت مقررات اجرایی مربوطه با شرایط ذیل به پیمانکار 

سرمایه گذار واجد صالحیت واگذار نماید.
الف- شرح مختصر ی از پروژه:

 - محل اجرا: استان اصفهان - شهر نجف آباد
 - رتبه: دارا بودن رتبه حداقل سه پیمانکاری در رشته آب مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

منبع تامین اعتبار: با توجه به شرایط خاص و جزییات ویژه قابل مالحظه در اسناد این پروژه که نظام پرداخت آن به صورت 
اختصاصی از محل وصول درآمدهای حاصل از اجرای پروژه مذکور توسط برنده مناقصه به طور همزمان مورد طرح ریزی قرار 
گرفته است لذا مناقصه گران از حیث احراز برای ارزیابی می بایست عالوه بر توانمندی اجرایی بر اساس نظام فنی اجرایی 

کشور از توانایی مالی اعم از فردی یا مشارکتی نیز برخوردار باشند.
ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

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

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

مورخ  شنبه  روز   15:30 ساعت  تا  شده  تکمیل  ارزیابی  اسناد  تحویل  مهلت  درخواستی:  مدارک  تحویل  زمان  و  محل   -  
95/11/23 و محل تحویل دبیرخانه می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/24
 - سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل مختار است.

 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 031-3668031-8

داخلی  335 - 338
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول

دوره احداث 
)ماه(

مبلغ برآورد حدودی طرح 
)میلیون ریال(

حجم عملیات موضوع پروژه و مشخصات فنی آن ردیف

24 484.526
150 )کیلومتر(

و 16800
)عدد انشعاب(

اجرای عملیات به روش فاینانس جاری محدوده مناطق 
C1 ،A2 ،A1 و C2 شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری 
فاضالب با لوله پلی اتیلن در اقطار 200، 250، 300، 400، 

500، 600، 800، 900 و 1000 به همراه نصب انشعابات 
P.V.C مربوطه با لوله

1

 آیت اهلل مکارم شیرازی:

شرکت های هرمی باطل و غیرشرعی هستند

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

محمدجــواد ظریــف در نشســت هیئــت نماینــدگان اتــاق 
تهــران گفــت: برخــی فکــر می کننــد مــن از برجــام 
ــم؛  ــه برجــام افتخــار می کن ــه ب ــی ک شــرمنده ام؛ در حال
 امــا معتقــدم نبایــد بیــش از حــد بــه برجــام بپردازیــم

بلکه باید از فضای پس از برجام استفاده کنیم.
ــه  ــدی مواج ــر ج ــا خط ــام ب ــه داد:  برج ــف ادام  ظری
ــه شــرط آنکــه مــا خودمــان برجــام را حفــظ  نیســت، ب

ــم. کنی
ــام  ــرای برج ــد از اج ــه داد: بع ــه ادام ــور خارج ــر ام  وزی
برخــی بــه ســراغ مــن آمدنــد و تشــکر کردنــد کــه اجــرای 
ایــن توافــق باعــث شــد مــا هواپیمــا بخریــم یــا فــروش 
ــر  ــت ام ــه حقیق ــا ب ــم؛ ام ــش دهی ــود را افزای ــت خ نف
مــن بایــد از آن هــا تشــکر کنــم؛ زیــرا آن هــا باعــث حفــظ 

شــرایط برجــام هســتند.
ظریــف گفــت: 3 موضــوع نفــت، حمل ونقــل و بانک هــا 
ــا  ــی تحریم ه ــد و مابق ــا بودن ــمی تحریم ه ــوع رس موض
ناشــی از فضــای روانــی ایجــاد شــده اســت. هرچنــد کــه 
دارو نیــز بــه مــا نمی فروختنــد و بحــث تحریــم ال ســی 
ــی  ــی غیرقانون ــن کار فعالیت ــه ای ــد ک ــرح می کردن را مط
ــک  ــا کم ــل ب ــت و حمل ونق ــرد: نف ــه ک ــود. وی اضاف ب
همــکاران مــا حــل شــد، امــا در بخــش بانــک، کارهــا بــه 

تدریــج در حــال حــل شــدن اســت. 

ــودن  ــل تدریجــی ب ــر امــور خارجــه درخصــوص دالی وزی
رفــع مشــکالت بانکــی گفــت: بانک هــا محافظــه کار 
هســتند و همان طــور کــه رونــد کاهــش ارتباطــات 
محافظه کارانــه  و  تدریجــی  صــورت  بــه  بانکــی 
ــز  ــط نی ــن رواب ــاره ای ــراری دوب ــرای برق ــد، ب ــام ش انج
 مؤسســات پولــی و بانکــی بــه صــورت تدریجــی اقــدام 

می کنند.
ظریــف بــا بیــان اینکــه برخــی فکــر می کننــد کــه مــن از 
برجــام شــرمنده ام، امــا بایــد بــه آن هــا بگویــم کــه مــن 
ــر  ــا خط ــام ب ــت: برج ــم، گف ــار می کن ــام افتخ ــه برج ب
جــدی مواجــه نیســت؛ بــه شــرط آنکــه خودمــان برجــام 
را حفــظ کنیــم و مــن نه تنهــا از برجــام شــرمنده نیســتم 
بلکــه بــه آن افتخــار می کنــم؛ امــا موضــوع برجــام هــر 
روز نبایــد مطــرح شــود و معتقــدم کــه برجــام بایــد در 
ــوص  ــن خص ــد و در ای ــت کن ــادی حرک ــای ع ــک فض ی

نبایــد دعــوا کنیــم.
ــای  ــه صحبت ه ــورمان در ادام ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
خــود گفــت: در مذاکــرات مربــوط بــه برجــام هــر طرفــی 
مجبــور شــد نکاتــی را بپذیــرد کــه در ایــن ارتبــاط آمریــکا 
ــد  ــا معتق ــرا آن ه ــت؛ زی ــا پذیرف ــتری از م ــکات بیش ن
ــدد ســانتریفیوژ  ــک ع ــی ی ــد حت ــران نبای ــه ای ــد ک بودن

داشــته باشــد. انتخــاب

ــا  ــت: آمریکایی ه ــی گف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــه  ــد ک ــام دهن ــی انج ــت کارهای ــن اس ــر ممک در ظاه
وانمــود کننــد بــه تعهداتشــان پای بندنــد؛ امــا درواقــع 

ــد. ــام نمی دهن ــی انج کار خاص
ــر  ــره قط ــبکه الجزی ــن، ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــران  ــته ای ای ــق هس ــالگرد تواف ــن س ــه اولی ــه بهان  ب
ــی  ــر صالح ــا علی اکب ــوم ب ــه لقاء الی ــرب، در برنام و غ
ــو  ــه گفت وگ ــران، ب ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی

نشســت.
ــی  ــد فن ــرژی اتمــی گفــت: در بع  رئیــس ســازمان ان
ــل  ــود، عم ــزم شــده ب ــه مل ــه آنچ ــران ب ــام، ای در برج
ــته ایم و  ــدی برداش ــای جدی ــم گام ه ــرا ه ــرد و اخی ک
آن جمــع آوری زیرســاخت های مرتبــط بــه ســانتریفیوژها 
در تاسیســات فــردو اســت. آقــای آمانــو نیــز در گزارش 
اخیــر خــود بــه التــزام ایــران بــه تعهداتــش در توافــق 
ــز  هســته ای اذعــان کــرده اســت. در بعــد حقوقــی نی
ــی  ــکل الحاق ــی و پروت ــون بازرس ــواردی چ ــه م ــه ب ک
ــدارد.  ــچ مشــکلی وجــود ن ــم هی ــاط دارد، معتقدی ارتب
تنهــا بعــدی کــه از نــگاه مــا مهــم اســت بــه تحریم هــا 
و بعــد سیاســی توافــق ارتبــاط دارد؛ زیــرا در ایــن 
ــده می شــود و آن اینکــه طــرف  بخــش مشــکالتی دی

دیگــر توافــق بــه تعهداتــش در توافــق هســته ای عمــل 
نمی کنــد.

ــه  ــد ک ــام بدهن ــی انج ــت کارهای ــن اس ــر ممک در ظاه
وانمــود کننــد بــه تعهداتشــان پای بندنــد، امــا در واقــع 
کار خاصــی انجــام نمی دهنــد؛ زیــرا اگــر کاری در 
ایــن زمینــه انجــام داده باشــند، مشــکالت موجــود در 
ــی  ــد ارزیاب ــه بای ــزرگ را چگون ــا بانک هــای ب تعامــل ب
کــرد؟ آنــان در ایــن زمینــه هیــچ گامــی برنداشــته اند. 
ــل  ــرف مقاب ــما از ط ــود ش ــا مقص ــید: آی ــری پرس مج

ــت؟  آمریکاس
دکتــر صالحــی پاســخ داد: »بلــی، مقصود آمریکاســت؛ 
ایــن کشــور تاکنــون کار خاصــی انجــام نــداده یــا 
آنگونــه کــه بایــد عمــل می کــرد، عمــل نکــرده اســت؛ 
به ویــژه در چــراغ ســبز نشــان دادن بــه بانک هــای 
ــان  ــا همچن ــن بانک ه ــا ای ــرده ت ــی ک ــزرگ، کوتاه ب
ــا ایــران تعامــل داشــته باشــند؛  بــا تردیــد و دودلــی ب
گویــا در ایــن زمینــه ســخن شــفافی را از آمریکایی هــا 
نشــنیده اند. آمریــکا در ظاهــر وانمــود می کنــد در 
ــه وظیفــه اش عمــل کــرده، امــا در خفــا   ایــن زمینــه ب
و پشــت پــرده نه تنهــا کاری انجــام نــداد، بلکــه ســعی 

کــرد همــه چیــز را بــه بن بســت بکشــاند. دانشــجو

حجت االسالم و المسلمین 
ــدار  ــت: اقت ــری گف منتظ
مدیـــران و مســـئوالن 
برخاســته از قانون اســت 
ــد از  ــن مســیر بای و در ای
ــود  ــی خ ــای قانون ابزاره
در بهبــود امــور و کاهــش 
اســتفاده  مشــکالت 

ــد. کنن
حجت االسالم و المسلمین 
منتظــری صبــح دیــروز در مراســم تودیــع و معارفــه 
معــاون اول دادســتانی کل کشــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه »از ســخت ترین کارهــا همیــن بحــث عدالــت 
ــی  ــرعی و قانون ــرایط ش ــی از ش ــت: یک ــت«، گف اس

ــد. ــت را رعایــت کن قاضــی ایــن اســت کــه عدال
صــادق)ع( کــه  امــام  از  روایتــی  ذکــر  بــا  وی 
ــت  ــدوه آن اس ــرت و ان ــن حس ــد »باالتری فرموده ان
ــل  ــد، در عم ــف می کنن ــت را توصی ــه عدال کســانی ک
آیــات   بــا آن مخالفنــد«، تصریــح کــرد: وقتــی 
ــت  ــوان عدال ــدرج تحــت عن ــب من ــات و مطال و روای
ــه ســختی و حساســیت کار قضــاوت  ــم، ب را می بینی

ــم.  ــی می بری پ

 دادســتان کل کشــور افــزود: از دســتگاه قضایــی 
و مجموعــه دیــوان عالــی و دادســتانی کل کشــور کــه 
ــی رود  ــار م ــت، انتظ ــی اس ــع قضای ــن مرج عالی تری
ــذاری اش روی  ــه تاثیرگ ــد ک ــل کن ــه ای عم ــه گون ب

ــد. ــخص باش ــر مش ــای دیگ ــه و بخش ه بدن
حجت االســالم و المســلمین منتظــری بــا اشــاره 
ــام  ــی دادســتانی کل کشــور در مق ــف قانون ــه وظای ب
 نظــارت بــر دادســراها و احقــاق حقــوق عمومــی
مختلــف  شــوراهای  در  دادســتانی کل  عضویــت 
تاکیــد کــرد:  و  دانســت  تاثیرگــذار  را  کشــور  در 
تاثیرگــذاری مــا زمانــی بیشــتر اســت کــه در راســتای 
ــم و  ــی نکنی ــود کوتاه ــف خ ــف و تکالی ــام وظای انج
احســاس خســتگی و ماللــت بــه مــا دســت ندهــد.
وی گفــت: اقتــدار مــا برخاســته از قانــون اســت و از 
ــار مــا قــرار  ــون در اختی ــی کــه قان ایــن بســتر و توان

ــی اســتفاده کنیــم. ــه خوب ــد ب داده، بای
ــای  ــی ابزاره ــرد: وقت ــد ک ــور تاکی ــتان کل کش دادس
قانونــی در اختیــار مدیــران و مســئوالن اســت، بایــد 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــتفاده کنن از آن اس
ــی  ــد؛ ول راه عــده ای ســنگ اندازی و مانع تراشــی کنن
ــع  ــد موان ــه بای ــران و مســئوالن هســتند ک ــن مدی  ای

را بردارند یا آن را کاهش دهند. میزان

اخیــرا نیــز ۵۰ نماینــده کــه خواســتار اســتیضاح وزیــر راه 
ــده خواســتار برگــزاری جلســه  ــه بن ــد در نامــه ای ب بودن
بــا آقــای آخونــدی شــده اند و بــر اســتیضاح پافشــاری 

کرده انــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدرضــا رضایــی کوچــی 
ــاس  ــتیضاح عب ــوع اس ــری موض ــه پیگی ــاره ب ــا اش ب
آخونــدی، وزیــر راه وشهرســازی در مجلــس، اظهــار 
داشــت: حــدود ۷۵ نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای 
 اســالمی، طــرح اســتیضاح وزیــر راه و شهرســازی 

را امضا کرده اند.
ــتار  ــه خواس ــده ک ــز ۵۰ نماین ــرا نی ــه داد: اخی  وی ادام
اســتیضاح وزیــر راه بودنــد در نامــه ای بــه بنــده خواســتار 
ــر  ــده اند و ب ــدی ش ــای آخون ــا آق ــه ب ــزاری جلس برگ
اســتیضاح پافشــاری کرده انــد. جلســه روز سه شــنبه دو 
ــه دلیــل رحلــت آیت الــل  هفتــه قبــل کمیســیون نیــز ب

ه هاشــمی و تعطیلــی رســمی برگــزار نشــد. 
ــس شــورای اســالمی  ــران مجل ــس کمیســیون عم رئی
گفــت: بررســی اســتیضاح وزیــر راه وشهرســازی در 
دســتور کار اولیــن جلســه کمیســیون عمــران پــس 
آذرمــاه ســال  از تعطیــالت مجلــس قــرار دارد. ۱۵ 
ــا  ــازی، ب ــر راه وشهرس ــدی، وزی ــتیضاح آخون ــاری اس ج

ــه  ــده ب امضــای ۸۲ نماین
مجلــس  هیئت رئیســه 

ــد.  ــل داده ش تحوی
ــی  ــه داخل ــق آیین نام طب
مجلـــس، کمـیســـیون 
عمــران مکلــف بــود ظرف 
ــا دعــوت از  یــک هفتــه ب
اســتیضاح کنندگان و وزیــر 
مربــوط مــوارد اســتیضاح 
ــس از  ــد. پ ــی کن را بررس
ــی  مــدت مذکــور در صورت

کــه دســت کم ۱۰ نفــر از امضاکننــدگان اســتیضاح از 
ــن  ــد در اولی طــرح آن منصــرف نشــوند، اســتیضاح بای
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــی طــرح شــود. ای جلســه علن
حــدود دو مــاه از طــرح ایــن اســتیضاح می گــذرد، امــا 
هنــوز گــزارش کمیســیون عمــران بــه هیئت رئیســه 

ارســال نشــده اســت.
ــه  ــس از حادث ــدی پ ــتیضاح آخون ــت اس ــی اس  گفتن
برخــورد قطــار تبریــز مشــهد بــا قطــاری دیگــر در ســمنان 
و جان باختــن حــدود ۵۰ نفــر از هموطنــان از ســوی 

ــکار ــس مطــرح شــد. اف ــدگان مجل نماین
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ادامه از صفحه یک: 
ــت  ــود، وق ــپارد و خ ــه بس ــه زیرمجموع ــی را ب ــور جزئ  ام
و همتــش را صــرف امــور مهــم و بــزرگ و حیاتــی جامعــه 
ــم  ــک و ک ــور کوچ ــرای ام ــد اج ــر رون ــد ب ــه بای ــد؛ البت کن
اهمیــت نیــز نظــارت کنــد و از طرفــی در جهــت برنامه ریــزی 

ــردارد.  گام ب
ــور  ــت را دوری از ام ــی در مدیری ــی)ع( راز کامیاب ــام عل ام
ــن  ــد و در ای ــم می دان ــور مه ــه ام ــن ب ــک و پرداخت کوچ
ــرو و از  ــم ب ــای مه ــال کاره ــه دنب ــد: »ب ــه می فرماین زمین
پرداختــن و دلمشــغولی بــه کارهــای غیرضــروری بپرهیــز؛ 
زیــرا بــا تــرک کارهــای غیرمهــم زمینــه رســیدگی بــه امــور 

اساســی فراهــم می آیــد.« 
ــور  ــه ام ــر و مســئولی ب ــک مدی ــی ی ــم گاه ــه می بینی اینک
ــیب  ــک آس ــدازد ی ــروصدا راه می ان ــود و س ــز وارد می ش ری
بــزرگ مدیریتــی اســت؛ زیــرا مدیــر ارشــد بایــد اجــازه دهــد 
ــه  ــد و ب ــم کن ــاذ تصمی ــت اتخ ــر پایین دس ــئول و مدی مس
ــر  ــی زمانب ــور جزئ ــغول ام ــود را مش ــردازد و خ ــدام بپ  اق
و بی تاثیــر نکنــد. مدیرانــی کــه خــود را مشــغول حاشــیه های 
کاذب و غیرموثــر می کننــد گرفتــار آســیب شــده و در 

ــد شــد.  ــاکام خواهن ــت ن مدیری
ــه  ــر گون ــت ه ــم مدیری ــرارزش و مه ــه پ ــد در مقول بی تردی
ــزی  ــدی، چی ــتن اولویت بن ــری و نداش ــتی و جزئی نگ سس
ــی  ــد آورد. عل ــال نخواه ــه دنب ــیدگی ب ــدام و پاش ــز انه ج

علیه الســالم در ایــن زمینــه می فرماینــد:
ــع االهــّم؛ هــر کــس خــود    مــن اشــتغل بغیــر المهــّم ضّی
ــیدگی و  ــه پاش ــازد، زمین ــغول س ــی مش ــور جزئ ــه ام را ب

تضییــع مســائل مهم تــر را فراهــم کــرده اســت.
بنابرایــن الزم اســت مدیــران و برنامه ریــزان خــود را از بنــد 
مســائل جزئــی و امور غیرمفیــد برهانند و با اولویت شناســی 
ــه ترتیــب  ــره ای از زمینه هــای کاری سنجیده شــده را ب زنجی
 اهمیــت فراهــم آورنــد تــا بــا تمرکــز نیروهــا بــر یــک محــور
ــا توجــه  ــد. ب ــا ســرعت و دقــت بیشــتر پیــش رون کارهــا ب
بــه مطالــب یادشــده، بــا پرداختــن بــه امــور اساســی 
برنامــه ای کلــی  و  داشــتن طــرح  و  اولویت شناســی  و 
می تــوان مدیریــت ســازمان ها و ادارات را بــا ســرعتی 
مطمئــن بــه ســوی اهــداف تعیین شــده پیــش بــرد. آنچــه 
الزم اســت اینکــه هــر کاری در زمــان مقــرر و مناســب خــود 
انجــام گیــرد کــه ایــن امــر بــه وســیله برنامه ریــزی میســر 
ــا برنامــه داشــتن  می شــود. رســول خــدا)ص( در ارتبــاط ب
امــور فرمودنــد: االمــور مرهونــٌة باوقاتهــا؛ هــر کاری در گــرو 

ــان خــودش اســت. زم
 از طــرف دیگــر اگــر مدیــر کاری را بــا برنامه ریــزی در 
ــدوه شــده و ایــن  زمانــش انجــام ندهــد، دچــار حــزن و ان
حــزن و انــدوه، همــان آســیبی اســت کــه بــر مدیریــت وارد 
می شــود. آری، برنامه ریــزی باعــث می شــود هــر کار در 
ــرد؛  ــت بب ــدازه خــود وق ــه ان ــود انجــام شــود و ب جــای خ
در نتیجــه امــکان ذخیره ســازی وقــت فراهــم اســت. 
حــال اگــر مدیــر نتوانــد اولویت هــا را بشناســد، تصمیماتــی 
ــان آور  ــه زی ــرای جامع ــت ب ــای منفع ــه ج ــه ب ــرد ک می گی
اســت و مــردم را هــم نگــران می کنــد؛ مثــال وقتــی جامعــه 
ــرد  ــم بگی ــری تصمی ــرد، مدی ــج می ب ــالمت رن ــود س از نب
ــران  ــردم نگ ــروز م ــه ام ــی ک ــد! در حال ــاق بیفت ــالن اتف ف
ســالمتی خــود هســتند و انتظارشــان پرداختــن مدیریــت به 
ــا مــردم از آلودگــی  رفــع نگرانی هــای ایــن حــوزه اســت. ی
هــوا رنــج می برنــد و مدیــری نتوانــد ایــن موضــوع را درک 
کنــد و آن را در اولویــت کاری خــود قــرار ندهــد؛ ایــن امــر بــه 

ــاند. ــیب می رس ــت آس مدیری

درس هایی از فاطمه)س(  
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زن مســلمان الگویــش بــرای زندگــی حضــرت فاطمــه)س( 
اســت؛ زیــرا آن بانــوی بــزرگ در کالس درس پــدری آمــوزش 
دیــده و تربیــت شــده کــه از کانــون وحــی الهــی متنعــم بــوده 
و خــود را ســاخته و توفیــق یافتــه بــه عنــوان پیامبــر مــردم را 
هدایــت کنــد و ایــن دختــر را پــاره تــن خــود و ســیده زنــان 
ــل  ــدار و بی بدی ــی پای ــه الگوی ــد. فاطم ــی می کن ــم معرف عال
ــان مســلمان اســت و یکــی از ویژگی هــای ایشــان ــرای زن  ب

همراهــی و همدلــی بــا شــوهرش علــی ابــن ابیطالــب 
اســت.  علیه الســالم 

خانــواده  کانــون  نگهداشــتن  گــرم  بــرای   فاطمــه 
ــار  ــواره کن ــواده، هم ــای خان ــن اعض ــط بی ــتحکام رواب و اس

ــود.  ــی او ب ــتیبان و حام ــر و پش همس
علیه الســالم  علــی  فرمودنــد:  علیه الســالم  باقــر  امــام 
و فاطمــه زهــرا علیهاالســالم بــرای همدلــی بیشــتر در 
رفتنــد  خــدا)ص(  رســول  حضــور  بــه  خانــواده  نظــام 
حضــرت  خــدا)ص(  رســول  بگیرنــد.  رهنمــودی  تــا 
گماشــت  خانــه  درون  کارهــای  بــه  را   فاطمــه)س( 
و کارهــای بیــرون را بــه علــی)ع( واگــذار کــرد. بعــد از ایــن 
رهنمــود شایســته، حضــرت زهــرا علیهاالســالم با خوشــحالی 

اظهــار داشــت: 
ــُه ِبِإکَْفاِئی َرُســوُل  ــُرورِ ِإالَّ اللَّ »َفــالَ َیْعَلــُم َمــا َداَخَلِنــی ِمــَن السُّ

ــَل رَِقــاِب الرَِّجاِل.« ــِه صلــی هللا علیــه و آلــه َتَحمُّ اللَّ
ــیم  ــن تقس ــه از ای ــد ک ــی نمی دان ــال کس ــد متع ــز خداون ج
ــی هللا  ــدا صل ــول خ ــرا رس ــدم؛ زی ــحال ش ــدر خوش کار چق
ــه مــردان  ــوط ب ــه مــرا از انجــام کارهایــی کــه مرب علیــه و آل
اســت، بازداشــت.« البتــه نقش هایــی وجــود دارد کــه از 
طــرف زن بایــد مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد. در صورتــی 
ــد  ــته باش ــه داش ــا توج ــن نقش ه ــه ای ــبت ب ــه زن نس  ک
ــواده  ــتحکام در خان ــاد اس ــه ایج ــد، ب ــام ده ــا را انج و آن ه

ــد از: ــا عبارتن ــن نقش ه ــت. ای ــرده اس ــک ک کم
نقــش  زناشــویی  زندگــی  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ســاختار  مناســب  بیشــتر  عواطــف  اظهــار  و  محبــت 
دلگرمــی  احســاس  و  اســت  زن  جســمی  و   روانــی 
و اطمینــان خاطــر را شــوهر بایــد در فضــای خانــواده ایجــاد 
کنــد، زن بایــد دقــت داشــته باشــد کــه احتــرام او نســبت بــه 
شــوهر هــم یــک نیــاز روانــی و عامــل عالقــه و محبت بیشــتر 
ــائل و  ــد در مس ــت.همچنین زن بای ــه اوس ــبت ب ــوهر نس ش
ــش روی خــود  ــی در پی ــه شــوهر در اداره زندگ مشــکالتی ک
دارد، بــا او همدلــی کــرده و ایــن همدلــی را بــه صورت هــای 
ــه  ــه مهــم اســت نکت ــن دومیــن نکت ــد؛ ای ــراز کن ــف اب مختل
ســوم شــاکر بــودن و قناعت پیشــگی اســت. اینکــه زن 
ــی،  ــود وضــع زندگ ــرای بهب ــا شــوهر ب در ضمــن همراهــی ب
روحیــه شــکر، قناعــت و سپاســگزاری داشــته باشــد در بنــای 
خانــواده ای صمیمــی و مســتحکم بســیار مؤثــر خواهــد بــود. 
ــر اســت. یکــی  ــه عفــت و چشم پوشــی از غی ــن نکت چهارمی
ــاز  ــر حساســیت و نی ــم از نظ ــه ه ــف اساســی زن ک از وظای
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــت و ه ــت اس ــز اهمی ــوهر حائ ــی ش روح
موازیــن شــرعی و اجتماعــی بایــد آن را رعایــت کــرد، عفــت 
ــاداری  ــرم و وف ــراد نامح ــل اف ــش در مقاب ــظ خوی زن، حف

ــه شــوهر اســت .  کامــل نســبت ب
پایــان کالم اینکــه مدیریــت و تدبیــر امــور خانــه و اداره 

خانــواده بیشــتر بــه عهــده زن اســت. 

خبر سیاسی 

اخبار سیاسی 

تأکیدروحانیبربرنامهریزیمناسب

برایاشتغالجوانانوبانوان
ــور  ــه ریاســت رئیس جمه ــی اشــتغال ب ــروز شــورای عال دی
آخریــن وضعیــت بــازار کار را بررســی کــرد و در آن بــر 
ــد  ــرای تســریع در رون ــزوم اســتفاده از همــه ظرفیت هــا ب ل
اشــتغال آفرینی تاکیــد شــد. حجت االســالم روحانــی در 
ــوزه  ــده در ح ــزارش ارائه ش ــه گ ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ای
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )آی ســی تی( بــا تأکیــد 
ــان  ــرای اشــتغال جوان ــر ضــرورت برنامه ریــزی مناســب ب  ب
ــر گســترش اســتفاده از  ــوان، به ویــژه در ایــن حــوزه، ب و بان
ــف  ــاوری آی ســی تی در دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مختل فن
 از جملــه وزارت نیــرو، بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی 
و کشــاورزی تأکیــد کــرد. در ایــن جلســه برنامه هــا و افزایش 
اشــتغال پایــدار بــا تأکیــد بــر تقاضــای کار به ویــژه در حــوزه 
مهارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی و برنامــه اشــتغال 
ــی  ــرای تحرک بخش ــت ب ــوق های دول ــز مش کارورزی و نی
 بــه بــازار کار مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت 
و تصمیمــات الزم در ایــن حوزه هــا گرفتــه شــد. همچنیــن در 
ایــن جلســه گزارشــی از برنامه هــای دولــت بــرای اشــتغال 
ــد کــه  ــه گردی ــاوری اطالعــات ارائ در حــوزه آی ســی تی و فن
ــا  ــات ب ــه، وزارت ارتباط ــن جلس ــات ای ــاس مصوب ــر اس ب
ــت  ــی و معاون ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــکاری وزارت تع هم
علمــی ریاســت جمهــوری موظــف شــدند در کلیــه اســتان ها 
بــا تأکیــد بــر مناطــق محــروم اشــتغال در حــوزه آی ســی تی 
را مــورد توجــه قــرار دهنــد. جــذب ســرمایه گذاری در 
اســتان ها و ایجــاد اتصــال بیــن شــرکت های ایجادشــده در 
ســطح ملــی و بین المللــی از دیگــر مصوبــات شــورای عالــی 

ــود. ــی تی ب ــوزه آی س ــتغال در ح اش
 در ایــن جلســه همچنیــن ضــرورت کاســتن از مقــررات 
و قوانیــن غیرضــروری در حــوزه اشــتغال مــورد تاکیــد قــرار 
گرفــت و وزارت اقتصــاد مکلــف شــد ایــن موضوع را بررســی 

کنــد و بــه هیئــت دولــت گــزارش دهــد.
 کاهــش زمــان ارائــه مجــوز بــرای ســرمایه گذاری در اســتان ها

ــی  ــات مطرح شــده در جلســه شــورای عال ــر موضوع از دیگ
ــن  ــه، ای ــتگاه های مربوط ــد دس ــرر ش ــود و مق ــتغال ب اش
ــوز الزم  ــا مج ــد ت ــاذ کنن ــی اتخ ــی و ترتیب ــوع را بررس  موض
و قانونــی بــرای تقاضــای ســرمایه گذاری در کوتاه تریــن 

ــر ــان صــادر شــود. مه زم

واکنشتوئیتریابتکاربهخبرحکمجلب
ــور و رئیــس ســازمان  ــکار، معــاون رئیس جمه معصومــه ابت
حفاظــت محیــط زیســت، در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر 
ــخنگوی  ــط س ــه توس ــدش ک ــب فرزن ــم جل ــر حک ــه خب ب
ــکار در  ــان داد.ابت ــش نش ــد، واکن ــالم ش ــا اع ــتگاه قض دس
صفحــه توئیتــر خــود نوشــته اســت: »پســرم طــه با شــریکی 
کــه زیاده خواهــی و تهدیــد کــرده، وارد دعــوی حقوقــی 
شــده، احــکام جلــب طــه لغــو و در فرآینــد قضایــی مــواردی 
تبرئــه شــده. پرونــده شــخصی اســت. دزدی هــم نیســت.« 
محســنی  غالمحســین  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــته  ــه، روز گذش ــوه  قضائی ــخنگوی ق ــاون اول و س اژه ای مع
ــای ادارات  ــی رؤس ــت تخصص ــیه نشس ــنبه( در حاش )دوش
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی پلیــس آگاهــی در پاســخ بــه 
ــی  ــانه های داخل ــه رس ــر اینک ــی ب ــگاری مبن ــؤال خبرن  س
و خارجــی خبــر دادنــد کــه فرزنــد ابتــکار چنــد میلیــارد چــک 
بی محــل کشــیده و طبــق دســتور مقــام قضایــی حکــم 
جلبــش صــادر شــده، امــا خانــم ابتــکار در محــل ســاختمان 
ــکار او  ــراری داده، گفــت: از اینکــه ابت ــط زیســت او را ف محی
را فــراری داده یــا نــه، اطالعــی نــدارم و بعیــد هــم می دانــم 
این طــور باشــد. وی بــا اشــاره بــه قطعــی شــدن حکــم ایــن 
ــک دارد  ــاره چ ــی درب ــاره حکم ــورد اش ــرد م ــت: ف ــرد گف  ف
و چــون قطعــی اســت بــرای جلــب او اقداماتــی شــده، امــا از 

فــراری دادنــش خبــر نــدارم. تســنیم

تشییعپیکر240شهیددفاعمقدس

درایامفاطمیه
ــه  ــئول کمیت ــرزاده، مس ــد باق ــید محم ــرتیپ س ــردار س س
جســت وجوی مفقودیــن ســتاد کل نیروهــای مســلح دربــاره 
ــاع  ــهید دف ــای 20 ش ــا پیکره ــییع و وداع ب ــاز و کار تش س
ــاع  ــهید دف ــه 20 ش ــای طیب ــت: پیکره ــار داش ــدس اظه مق
مقــدس کــه در مناطــق عملیاتــی کردســتان عــراق در طــول 
ــا  ــراوان و ب ــکوه ف ــروز باش ــد، دی ــف ش ــر کش ــای اخی ماه ه
حضــور علمــا، شــخصیت ها و فرماندهــان نظامــی، انتظامــی 
و مــردم شــهیدپرور ایــران اســالمی در محــور مــرزی باشــماق 
ــتقبال  ــورد اس ــدند و م ــالمی ش ــوری اس ــاک جمه وارد خ
قــرار گرفتنــد. وی افــزود: پیکرهــای طیبــه ایــن شــهدا کــه از 
مناطــق عملیاتــی حــاج عمــران، پنجویــن و از عملیات هــای 
کربــالی 4 و بیت المقــدس و کربــالی 9 کشــف شــدند 
ــردار  ــود. س ــییع می ش ــاعت 3 تش ــر س ــنبه بعدازظه سه ش
باقــرزاده در پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن شــهدا بــه تهــران 
منتقــل می شــوند و بــه همــراه شــهدایی کــه در جنــوب عــراق 
ــه اول  ــام فاطمی ــهید در ای ــا ۲4۰ ش ــدند، مجموع کاوش ش
تشــییع و بــه خــاک ســپرده می شــوند. باشــگاه خبرنــگاران

ــروز  ــح دی ــیرازی صب ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض
اعظــم  در درس خــارج فقــه خــود در مســجد 
شــبکه های  درخصــوص  نهایــی  جمع بنــدی  در 
بازاریابــی اظهــار داشــت: اســاس تمــام بازاریابی هــای 
از  همگــی  اســت؛  یکــی  هرمــی  و  شــبکه ای 
هرمــی  اشــکال  و  تصاعــدی  اعــداد  خاصیــت 
اســتفاده می کننــد. اگــر تفاوتــی وجــود دارد در 
 مســائل حاشــیه ای و غیرمربوطــه بــه ماهیــت 

آن هاست.
وی گفــت: مشــتریان ایــن بــازار، غالبــا کاال را بــرای 
در صــف  اینکــه  بــرای  بلکــه  نمی خرنــد؛  نیــاز 
ــد  ــاع را می خرن ــن مت ــد، ای ــرار گیرن ــا ق بازاریاب ه
 تــا ســودهای کالن ببرنــد؛ بیشــتر فروشــنده هســتند 
نــه خریــدار؛ ایــن بازاریابی هــا، هــزاران هــزار نیــروی 
ــه  جــوان را از کارهــای تولیــدی و حتــی تحصیــل ب
 بیراهــه می کشــاند و تبدیــل بــه واســطه حقیــر 

و مصرف گـــرا می کند.
ــرا  ــفانه اخی ــه داد: متاس ــد ادام ــع تقلی ــن مرج ای
ــان  ــرم نگهب ــورای محت ــه ش ــتی ب ــات نادرس اطالع

داده انــد و فتــوا بــر جــواز گرفته انــد و وزارت صنعــت 
ــه آن  ــت، ب ــی نیس ــه مخف ــی ک ــه دالیل ــدن ب و مع

دامــن می زنــد.
ــت  ــان جه ــورای نگهب ــه ش ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی نام ــرکت های هرم ــد ش ــه تائی ــکال مصوب اش
نوشــته ام، تصریــح کــرد: شـرکت هـــای هرمــی 
 باطــل و غیرشــرعی هســتند. بــه تصدیــق محققــان

اداره کننــدگان بازاریابــی شــبکه ای، غالبــا همــان 
هرمی هــا و گلدکوئیســت ها هســتند کــه لبــاس 

عــوض کرده انــد.
ــای  ــت: آماره ــار داش ــیعیان اظه ــد ش ــع تقلی مرج
منابــع معــروف خارجــی و داخلــی نشــان می دهــد 

کــه تنهــا عــدد کمــی از اعضــا، ســود کالنــی می برنــد 
 و بیشــتر افــراد کــه گاه تــا 99 درصــد پیــش مــی رود

محروم ها و ناکام ها هســتند.
ایــن  داشــت:  ابــراز  شــیرازی  مــکارم  آیــت هللا 
کار قطعــا مصــداق اکل مــال بــه باطــل اســت 
واقعیــت  بــرای آن می کننــد،  توجیهاتــی کــه  و 
ــواران  ــای رباخ ــات حیله ه ــبیه توجیه ــته و ش نداش

ــت. اس
ــه برخــی آن را شــبیه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــد، خاطرنشــان  نوعــی بخت آزمایــی و قمــار می دانن
هرمــی شــرکت های  می گوییــم  مــا   ســاخت: 

حرفــه ای  قماربــاز  چنــد  کــه  اســت  قمــاری 
قــرار ناشــی  قماربــاز  زیــادی  عــده  برابــر   در 

 دارند.
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــوزه تصری ــته ح ــتاد برجس ــن اس ای
دلیلــی هــم بــر حرمــت آن نباشــد، جــز اینکه ســبب 
ضــرر و زیــان گــروه زیــادی می شــود، بــر حرمــت آن 
 کافــی اســت و حکومــت اســالمی بایــد جلــوی آن را

 بگیرد. خبرگزاری حوزه

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه 
ــاله  ــج س ــای پن ــفاف برنامه ه ــری ش ــرورت جهتگی ض
توســعه کشــور گفــت: بایــد در برنامــه ششــم تحــوالت 

اقتصــادی و معیشــتی مــردم مشــخص شــود.
چهارمیــن جلســه کمیســیون نظــارت مجمــع تشــخیص 
ــن  ــت محس ــه ریاس ــروز ب ــح دی ــام صب ــت نظ مصلح

رضایــی تشــکیل شــد.
ــدای  ــام در ابت ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ضــرورت جهتگیــری شــفاف 
ــد  ــت: بای ــور گف ــعه کش ــاله توس ــج س ــای پن برنامه ه
 گام هــای روشــنی مطابــق برنامــه ششــم برداشــته 
و مشــخص شــود کــه بــا اجــرای ایــن برنامــه در پنــج 
ســال آینــده چــه اتفاقــی در کشــور روی می دهــد 
 و مــردم شــاهد چــه تحولــی در حــوزه اقتصــادی 

و معیشت خود خواهند بود.

رضایــی بــا اشــاره بــه بعضــی مــواد بررسی شــده 
از برنامــه ششــم توســعه افــزود: ایجــاد شــغل در 
خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام  
یــک ســـو موجــب  از  بهزیســـتی  و  خمینـــی)ره( 
صرفه جویــی در بودجــه عمومــی و از ســوی دیگــر 

موجــب افزایــش درآمــد دولــت اســت.
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور محمدباقــر نوبخــت 
غالمحســین محسنـــی اژه ای، محمدرضـــا باهنـــر، سید 
مرتضــی نبــوی، محمدجــواد ایروانــی، مجیــد انصــاری 
حاجـی بابایـــی  حمیدرضــا  منتظــری،   محمدجعفــر 
داوود دانش جعفــری، اصغـــر واعظـــی، حســین مظفــر 
احمــد وحیــدی، عــادل آذر و داود محمــدی برگــزار شــد 

مغایرت هــای مــواد ۸3، ۸4، 94، 9۷، ۱۱۲ و ۱۱۸ برنامــه 
ــیده،  ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــه ب ــعه ک ــم توس شش
 بــا سیاســت های کلــی نظــام مــورد بررســی قــرار 

گرفت.
همچنیــن در ایــن جلســه بنــد »د« مــاده ۱۱۸ بــا 
اکثریــت آرا مغایــر بــا بنــد ۱6 سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی تشــخیص داده و حــذف شــد.

ــرر شــد ادامــه  ــی شــدن مباحــث، مق ــل طوالن ــه دلی ب
بررســی مغایرت هــای برنامــه ششــم بــا سیاســت های 
کلــی نظــام در جلســات آتــی کمیســیون نظــارت مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در روز شــنبه آینــده پیگیری 

می شــود. تســنیم

پیشــین  وزیــر  مصلحــی،  حیــدر  حجت االســالم 
اطالعــات، گفــت: دشــمن ســرمایه گذاری زیــادی 
داده  انجــام  علمیــه  حوزه هــای  در  نفــوذ   بــرای 
و بــه همیــن منظــور در ایــن مراکــز دینــی طرح هــای 

گوناگونــی دارد.
حجت االســالم حیـــدر مصلحـــی روز سه شــنبه در 
همایــش و نشســت بصیرتــی طــالب و مبّلغــان 
خراســان شــمالی اظهــار کــرد: دشــمنان پــس از فتنــه 
ســال ۸۸، اذعــان داشــته اند از اینکــه بیشــتر بــر روی 
دانشــگاه تمرکــز داشــته و از حوزه هــای علمیــه غافــل 

ــتند.  ــیمان هس ــده اند، پش ش
وی گفــت: دشــمن تــالش دارد بیشــتر در ایــن مراکــز 
ــده  ــای انجام نش ــا کاره ــد ت ــرمایه گذاری کن ــی س دین

پیــش جبــران شــود.
ــه  ــده ای ک ــرد: ع ــار ک ــی اظه ــالم مصلح حجت االس
ــای  ــت حوزه ه ــه فعالی ــودن و ادام ــنتی ب ــای س ادع

علمیــه را بــه صــورت ســنتی دارنــد، بــه یک بــاره 
شــروع بــه انجــام اقدامــات سیاســی کردنــد کــه ایــن 

ــت. ــوذ اس ــه ای از نف ــت، نمون ــوع فعالی ن
وزیــر پیشــین اطالعــات بــا بیــان اینکــه نفــوذ از 
گذشــته و از خلقــت انســان وجــود داشــته، گفــت: گاه 
دشــمن در پروســه زمــان، ده هــا ســال بــر روی فــرد 
ســرمایه گذاری می کنــد تــا او را در مرکــز قــدرت قــرار 
دهــد و نمونــه آن ســرمایه گذاری چنــد ده ســاله یهــود 

بــر معاویــه بــود.
دنبـــال  بــه  هــم  هنـــوز  اســـتکبار  افــزود:  وی   
ســرمایه گذاری و نفــوذ اســت و مــا نبایــد اجــازه 
ــا طراحی هــای یهــود بــر ســر  دهیــم کــه معاویه هــا ب

قــدرت آینــد. 

وی افــزود: دو نــوع نفــوذ در جامعه وجود دارد؛ شــامل 
ــرادی  ــوذ انف ــی. در نف ــوذ جریان ــوردی و نف ــوذ م نف
 جاسوســی بــه کار گرفتــه می شــود تا بــا تــرور فیزیکی
ــمندان  ــرور دانش ــه ت ــردارد ک ــان ب ــخاص را از می اش

ــت. ــت اس ــن دس ــته ای از ای هس
وی خاطرنشــان کــرد: تــرور شــخصیتی، نــوع دیگــری 
از نفوذهــای مــوردی اســت کــه دشــمن در آن تــالش 

دارد تــا شــخص را از ســودمندی خــارج کنــد.
ــه اینکــه امــروز تــالش دشــمن ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
اســت کــه مذاهــب و دیــن مختلــف ایجــاد کنــد 
ــود  ــی خ ــوذ جریان ــن در نف ــمن همچنی ــزود: دش اف
ســبک  و  نگاه هــا  آرمان هــا،  باورهــا،  دارد  تــالش 

ــد. ــر ده ــی را تغیی زندگ

وزیــر پیشــین اطالعــات گفــت: دشــمن با به کاربســتن 
برنامه هــا و ســرمایه گذاری های ســنگین بــه دنبــال 
ــگان  ــی، نخب ــکار عموم ــردم و اف ــه م ــت ک ــن اس  ای

و مسئوالن ایران را دچار اشتباه محاسباتی کند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اشــتباه محاســباتی در 
انتخابــات پیــش رو بــرای دشــمن بســیار قابــل 
از  یکــی  افــزود:  اســت،  بهره بــرداری  و  اســتفاده 
 کارکردهــای دشــمن بــرای ایجــاد اشــتباه محاســباتی

تهدید و ایجاد ترس است.
وی خاطرنشــان کــرد: مــردم در انتخــاب نامزدهــا 
ــکاری  ــکالت بی ــه مش ــتند ک ــردی هس ــال ف ــه دنب  ب
ــا حرف هایــی  ــد؛ امــا دشــمن ب و اشــتغال را حــل کن
مــردم  نظامــی،  بــودن گزینــه  میــز  روی   چــون 
را تهدیــد می کنــد و ایــن امــر ســبب می شــود مــردم 
ــاد  ــگ ایج ــه جن ــوند ک ــوق داده ش ــی س ــه انتخاب  ب

نشود. ایرنا

محسن رضایی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

ضرورتتوجهبهمشکالتمعیشتیمردمدربرنامهششمتوسعه
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دشمنبراینفوذدرحوزههایعلمیهسرمایهگذاریکردهاست

آیت اهلل مکارم شیرازی:

گلدکوئیست لباس عوض کرده است
شرکت های هرمی باطل و غیرشرعی هستند
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد
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دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

اینترنــت در بیشــتر کشــورهای پیشــرفته یــا در حــال 
ــه  ــاد عرض ــیار زی ــرعت های بس ــا در س ــعه نه تنه توس
می شــود، بلکــه ایــن نــوع اینترنــت محدودیتــی 
عام تــر  اصطــاح  بــه  یــا  حجــم  عنــوان  تحــت 
دانلــود نــدارد. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما 
ــرای ســرویس خــود  ــد را ب ــای بان ــه پهن ــط هزین فق
پرداخــت می کنیــد و هــر انــدازه کــه دلتــان بخواهــد 
می توانیــد از اینترنــت اســتفاده کنیــد؛ امــا متاســفانه 
بنــا بــر دالیــل بســیار از جملــه نبــود زیرســاخت های 
ــه  ــن شــکل ارائ ــه گران تری ــران، ب ــت در ای الزم اینترن
می شــود. ایــن یعنــی اینکــه مشــترکان ایرانــی 
پرداخــت می کننــد  را  بانــد  پهنــای   هــم هزینــه 
و هــم بایــد بابــت حجــم اینترنــت هزینــه پرداخــت 
ــار ســرعت کــم اینترنــت،  کننــد. ایــن موضــوع در کن
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــات م ــم اعتراض ــترین حج بیش
خدمــات اینترنتــی کشــور شــامل می شــود و همــواره 
ــن موضــوع را  ــه ای ــول رســیدگی ب ــم مســئوالن ق ه

ــت. ــداده اس ــون رخ ن ــی تاکن ــد؛ اتفاق داده ان
    اینترنت ما و جهان

بــر اســاس گــزارش ســاالنه وب ســایت معتبــر 
ــت در  ــرعت اینترن ــن س ــاره میانگی ــس درب نتایندک
کشــورهای مختلــف، ایــران رتبــه ۱۶۹ را از میــان ۱۹۲ 
کشــور جهــان از آن خــود کــرده اســت. ایــن رده بنــدی 
ــم  ــتی تنظی ــا تس ــاس میلیون ه ــر اس ــاله ب ــر س ه
می شــود کــه کاربــران کشــورهای مختلــف بــرای 

ــت خــود انجــام داده انــد.  ارزیابــی ســرعت اینترن
نکتــه جالــب اینجاســت کــه ایــران در ســال های 
ــه  ــت؛ ب ــرده اس ــت ک ــری ثب ــای بهت ــته رتبه ه گذش
ــه ۱۵۵  ــران رتب ــه ۲۰۱۲ ای ــال در ۲۳ فوری ــوان مث عن
دنیــا را بــه دســت آورد و در تســت ســاالنه ۲۰۱۰ رتبــه 
۱۴۳ را بــه خــود اختصــاص داد. ایــن موضــوع نشــان 
می دهــد کــه ســایر کشــورهای دنیــا در زمینــه ارتقــای 
خدمــات اینترنتــی خــود با ســرعت بیشــتری نســبت 
ــت در  ــت اینترن ــد. قیم ــرفت کرده ان ــران پیش ــه ای ب

ــر  ــتر از ۳۵۰۰ براب ــتان و بیش ــر افغانس ــران دو براب ای
ــه  ــران از لحــاظ قیمــت دسترســی ب ژاپــن اســت. ای
ــورهای  ــن کش ــی از گران قیمت تری ــز، یک ــت نی اینترن
جهــان بــه شــمار می آیــد. چنــدی پیــش مرکــز 
ــام  ــی اع ــار گزارش ــا انتش ــس ب ــای مجل پژوهش ه
ــه  ــت اولی ــر قیم ــا ۲۵ براب ــت ب ــات اینترن ــرد خدم ک
ــن  ــر ای ــا ب ــی می رســد. بن ــران خانگ ــه دســت کارب ب
گــزارش هــر STM۱ پهنــای بانــد اینترنــت بــا قیمــت 
ــا  ــا ب ــود، ام ــور وارد می ش ــه کش ــان ب ۹ میلیون توم

ــه  ــران فروخت ــه کارب ــان ب ــون توم ــت ۲۳۲ میلی قیم
می شــود.

    مزایای اینترنت نامحدود
ــامل  ــا را ش ــی م ــی از زندگ ــش مهم ــات، بخ ارتباط
اســت  اجتماعــی  موجــودی  انســان   می شــود. 
ــا  ــی م ــن، زندگ ــار ای ــاط دارد. در کن ــه ارتب ــاز ب و نی
ــه  ــدت ب ــه ش ــادی و ... ب ــی، اقتص ــر اجتماع از نظ
هــم وابســته اســت. در ایــن دنیــای پرارتبــاط از 
ــد،  ــش ده ــاط را افزای ــرعت ارتب ــه س ــی ک ــر عامل ه

می شــود.  اســتقبال 
امــروزه در بســیاری از کشــورها بــه مــدد همیــن 
فناوری هــای نویــن شــکل ارتبــاط تغییــر کــرده 
ــن  ــات آنای ــیار از خدم ــورها بس ــن کش ــت. در ای اس
ــذف  ــال ح ــا در ح ــد عم ــول نق ــود، پ ــام می ش انج
ــه ســفرهای بی مــورد شــهری  ــاز ب شــدن اســت و نی
ــت.  ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــهری ب و برون ش
ــه  ــت ب ــال حرک ــورها در ح ــن کش ــب و کار در ای کس
ســوی دنیــای مجــازی اســت و اقتصــاد بســیاری از 
ــادی، شــکوفایی های  ــرات بنی ــن تغیی ــا همی ــا ب آن ه
ــر  ــراق نیســت اگ ــرده اســت. اغ ــه ک ــازه ای را تجرب ت
ــا  ــترش آن ه ــات و گس ــن خدم ــتر ای ــم بیش بگویی
ــی پرســرعت  ــه اینترنت ــت اســت؛ البت ــون اینترن مدی
ــن  ــه ای ــال هم ــه دنب ــم ب ــا ه ــر م ــدود. اگ و نامح
ــن  ــوی همی ــه س ــد ب ــار بای ــتیم، ناچ ــا هس مزیت ه
مســیر گام برداریــم؛ زیــرا تنهــا آمــار دادن از ضریــب 
ــی  ــا ســرعت و شــکل فعل ــت، آن هــم ب نفــوذ اینترن

نمی توانــد باعــث پیشــرفت شــود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

ایران و رویای اینترنت نامحدود

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت دربــاره آخریــن وضعیت 
ــات  ــن خدم ــه ای ــرای ارائ ــت: ب ــان گف ــترکارت ایرانی مس
اکنــون تــاش داریــم تاییدیــه ای از بانــک مرکــزی دریافت 

کنیــم. 
ــان  ــترکارت ایرانی ــت مس ــاره سرنوش ــری درب ــین مه  حس

اظهــار کــرد: اجــرای این طــرح با حاشــیه های 
متعــدد همــراه شــد و بــه همیــن دلیــل مــا 
ســعی کردیــم بــرای اجــرا از بانــک مرکــزی 
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــت کنی ــه الزم را دریاف تأییدی
در  نداریــم  دوســت  عنــوان  هیــچ  بــه 
ــرمنده  ــا ش ــه م ــد ک ــی رخ ده ــده اتفاق آین

ــویم.  ــهروندان ش ش
مدیــر عامــل شــرکت پســت در عیــن حــال عنــوان کــرد: 
البتــه اکنــون بــه صــورت محــدود ایــن پــروژه اجــرا 
می شــود؛ امــا منتظریــم بــا دریافــت تأییدیــه بانــک 
مرکــزی یــا ضمانــت یــک بانــک ایــن طــرح را بــه شــکل 
وســیع تری اجــرا کنیــم. البتــه همان طــور کــه اشــاره شــد 

ــال  ــات در ح ــن خدم ــدود ای ــکل مح ــه ش ــم ب ــون ه اکن
ــان  ــه زم ــه شــکل عمومــی ب ــه آن ب ــا ارائ ــه اســت، ام ارائ

ــت.  ــده اس ــول ش ــه الزم موک ــت تأییدی دریاف
ــخ  ــش در پاس ــری از صحبت های ــش دیگ ــری در بخ مه
ــه  ــت در منطق ــگاه پس ــون جای ــه اکن ــؤال ک ــن س ــه ای  ب
و دنیــا از چــه قــرار اســت، توضیــح داد: مــا 
در منطقــه ســطح خوبــی داریــم؛ امــا در 
میــان کشــورهای توســعه یافته بــا توجــه 
بــه فاصلــه زیــادی کــه وجــود دارد، جایــگاه 
ایــران چنــدان مناســب نیســت؛ چــرا کــه در 
ــب و  ــرمایه گذاری های مناس ــه س ــن زمین ای

ــه اســت.  ــگام صــورت نگرفت بهن
وی همچنیــن عنــوان کرد: پســت دنیــا از دهــه ۱۹۹۰ میادی 
ــاز  ــاخت ها را آغ ــی زیرس ــوص بعض ــرمایه گذاری درخص س
ــاخت های  ــفانه زیرس ــوص متاس ــن خص ــا در ای ــرده، ام ک
الزم در ایــران فراهــم نشــده و در حــوزه پســت IT محــور 

ــم. ایســنا ــر ورود کرده ای ــا دی ــز م نی

ــزی از ســلطه ســپرده گذاران در شــبکه  ــک مرک ــام بان قائم مق
ــرد.  ــه ک ــژه در حــوزه ســود گل بانکــی، به وی

پولــی  سیاســت های  همایــش  در  کمیجانــی  اکبــر    
ــبکه  ــر ش ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــداری ب ــای بانک و چالش ه
بانکــی اشــاره داشــت و در رابطــه بــا وضعیــت فعلــی 

ســود بانکــی توضیحاتــی ارائــه کــرد. وی 
معتقــد اســت: در حــال حاضــر ســپرده گذاران 
بیشــتری  توســعه  از  بانکــی  شــبکه  و 
ــن  ــی ای ــل کمیجان ــتند. تحلی ــوردار هس برخ
اســت کــه در ســال های پیــش همــواره 
ازدســت رفته  حقــوق  مدافعــان  از  مــا 
ســپرده گذاران بودیــم؛ چــرا کــه اختــاف 

ــه مشــتریان  ــی ب ــورم و ســود پرداخت ــرخ ت ــن ن ــی بی منف
بانک هــا بــرای ســپرده گذاری ها وجــود داشــت و تــورم 
ــت  ــه نیس ــون اینگون ــا اکن ــتاد. ام ــر می ایس ــواره باالت  هم
ــه  ــی ک ــت های اصاح ــورم و سیاس ــرخ ت ــاخص ن ــا ش و ب
ــده  ــاح ش ــود اص ــرخ س ــر ن ــال حاض ــده، در ح ــال ش اعم

ــرار دارد.  ــورم ق ــا ت اســت و در مســیر پرداخــت متناســب ب
ــا ایــن حــال برخــی ســپرده گذاران بــزرگ  وی ادامــه داد: ب
بــه جــای همراهــی بــا شــبکه بانکــی در حــال اعمــال فشــار 
از طــرق مختلــف هســتند و برخــی دیگــر از ســپرده گذاران 
ــا شــبه دولتی بازارگرمــی کــرده و اجــازه  کوچــک، دولتــی ی
نمی دهنــد کــه ســود بانکــی در مســیر اصلــی 

خــود حرکــت کنــد.
ــد: در  ــادآور ش ــزی ی ــک مرک ــام بان  قائم مق
حــال حاضــر و بــا شــرایط موجود چســبندگی 
بــرای اصــاح نــرخ ســود وجــود داشــته و بــه 
تبــع آن بانک هــا بــه ســمت دنیــای پرریســک 
ــد؛ در ایــن  تجدیــد ارزیابی هــا حرکــت کرده ان
حالــت هیــچ راهــی جــز اصــاح نظــام بانکــی وجــود نــدارد. 
کمیجانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه عملکــرد شــبکه بانکــی در 
حــوزه اقتصــاد از پرداخــت بیــش از ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیات تــا هفتــه پایانــی دی مــاه بــه ۲۰ هــزار و ۳۰۰ بنگاه 

کوچــک و متوســط خبــر داد . اقتصادآنایــن

ــا  ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــع ات ــیون صنای ــه کمیس ــن جلس دهمی کیمیای وطن
ــد  ــا و تهدی ــی فرصت ه ــوع بررس ــا موض ــکل ها و ب ــیون تش ــس کمیس ــور رئی حض

تشکل های صنعتی استان اصفهان برگزار شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مجتبــی مااحمــدی، نایب رئیس 
کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در ایــن جلســه گفــت: اســتان اصفهــان 
ــه عنــوان صنعتی تریــن اســتان کشــور همــواره نقــش مهمــی در توســعه صنعتــی  ب
ــد  ــا بای ــوان اعض ــت و ت ــاس ظرفی ــر اس ــش ب ــن بخ ــکل های ای ــور دارد و تش کش

توانمنــد و اثرگــذار باشــند. 
وی افــزود: کمیســیون صنایــع در راســتای بررســی مســائل و مشــکات صنعتگــران 
خواســتار تقویــت تشــکل های ایــن بخــش اســت و از ایــن رو خواســتار شناســایی 
ــس  ــینا، رئی ــن پورس ــت. محس ــز هس ــکل ها نی ــن تش ــای ای ــا و تهدیده فرصت ه
کمیســیون تشــکل های اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در ایــن جلســه گفــت: در ابتــدای 
دوره هشــتم هیئــت نماینــدگان ســه تشــکل اســتان اصفهــان در اتــاق ایــران ثبــت 
شــده بــود؛ ولــی در حــال حاضــر بــه ۹ تشــکل افزایــش یافتــه اســت. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه تشــکل های اقتصــادی می تواننــد عضــو اتــاق شــوند، افــزود: اتــاق 
ــق  ــی از ح ــادی نیم ــکل های اقتص ــت تش ــهیل عضوی ــرای تس ــان ب ــی اصفه بازرگان
ــد.  ــکل بازمی گردان ــود تش ــه خ ــکل ها را ب ــای تش ــط اعض ــی توس ــت پرداخت عضوی
ــا  ــکات اعض ــت و مش ــر فعالی ــادی ب ــکل های اقتص ــز تش ــرد: تمرک ــه ک وی اضاف
عامــل موفقیــت آنــان می شــود و تشــکل ها بایــد جایــگاه و میــزان اثرگــذاری خــود 
را در گام نخســت بشناســند. رضــا خیامیــان، مســئول کمیتــه انــرژی کمیســیون در 

ــا در  ــتوانه اعض ــدار و پش ــا اقت ــتان ب ــکل های اس ــه تش ــت: چنانچ ــه گف ــن جلس ای
ــی  ــش خصوص ــی بخ ــمت دموکراس ــه س ــد، ب ــدا کنن ــور پی ــادی حض ــای اقتص فض
پیــش می رویــم. ابراهیــم حبیب الهــی، مســئول طــا و فلــزات گرانبهــای کمیســیون 
از تشــکیل تشــکل صادراتــی طــا و جواهــرات اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن تشــکل 
ــا هــدف توســعه صــادرات طــا و جواهــرات اســتان و تقویــت تولیــد صادرمحــور  ب
تشــکیل شــده اســت. مهــدی مســائلی، مســئول کمیتــه خدمــات فنــی و مهندســی 
و پیمانــکاری کمیســیون، در ایــن جلســه خواســتار ســاماندهی فضــای کســب و کار 
در اجــرای مــواد ۴ و ۵ قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار بــا هــدف جلوگیری 

ــا در بخــش خصوصــی شــد. ــگ قیمت ه از جن

در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد:

فرصت ها و تهدید تشکل های صنعتی استان اصفهان

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 353 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 معافیت حقوق تا 1/5 میلیون تومانی 

از مالیات
 علی اصغــر یوســف نژاد، عضــو 
کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجه 
۹۶ از مصوبــه ایــن کمیســیون 
خبــر داد کــه بــر اســاس آن 
ــون  ــا ۱.۵ میلی ــه ت ــوق ماهان حق
معــاف  مالیــات  از  تومــان 
یوســف نژاد  می شــود.علی اصغر 
بــا اشــاره بــه بررســی جزئیــات الیحــه بودجــه ۹۶ در جلســات 
ســه شــیفته کمیســیون تلفیــق بودجــه اظهــار کــرد: بــه موجــب 
مصوبــه کمیســیون تلفیــق، ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع 
ــغ  ــال ۹۶، مبل ــتقیم در س ــای مس ــون مالیات ه ــاده 8۴ قان م
۱8۰ میلیــون ریــال در ســال تعییــن خواهــد شــد. بــه گفتــه وی 
بــه موجــب ایــن مصوبــه، حقــوق ماهانــه کارکنــان دولــت تــا 
۱.۵ میلیــون تومــان از مالیــات معــاف خواهــد بود. یوســف نژاد 
ادامــه داد: در مصوبــه دیگــر کمیســیون تلفیــق، مــدت اجــرای 
آزمایشــی قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده تــا پایــان ســال ۹۶ 
ــه  ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــو کمیس ــن عض ــد. ای ــد ش تمدی
اضافــه کــرد: همچنیــن در مصوبــه دیگــری وزارت نیــرو از طریق 
شــرکت آبفــای شــهری سراســر کشــور مکلــف شــد عــاوه بــر 
ــب  ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــهری ب ــای ش ــرخ آب به ــت ن دریاف
فــروش آب شــرب، مبلــغ ۱۵ تومــان از مشــترکان آب دریافــت 

و به خزانه داری کل کشور واریز کند. خانه ملت

زمان عمل برای مقابله با چالش کمبود آب 

است
مدیــر کل ســازمان کشــاورزی و خواروبــار جهانــی )فائــو( 
هشــدار داد: اکنــون زمــان عمــل بــرای مقابلــه با چالــش کمبود 
ــذا  ــی غ ــع جهان ــیلوا در مجم ــو داس ــوزه گرازیان ــت. خ  آب اس
و کشــاورزی در برلیــن افــزود: شــیوع پدیــده کمبــود آب اکنــون 
ــده ای  ــت؛ پدی ــدار اس ــعه پای ــای توس ــن چالش ه از مهم تری
کــه بــه دلیــل افزایــش جمعیــت جهــان و تغییــر آب و هــوای 
زمیــن بــه طــور فزاینــده ای در حــال تشــدید اســت. وی تاکیــد 
کــرد: مســئله بهبــود مدیریــت منابــع آب، به ویــژه بــرای برنامــه 
هــدف مســتقل توســعه پایــدار آب در ارتبــاط بــا فقر، گرســنگی 
ــیلوا  ــت. داس ــم اس ــم مه ــر اقلی ــدید و تغیی ــوء تغذیه ش و س
ــی  ــت غذای ــای امنی ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ــرد: ب ــد ک تاکی
ــا در  ــود روش ه ــه بهب ــد در دو جبه ــود آب، بای ــی از کمب ناش
اســتفاده کمتــر و کاراتــر از آب و حرکــت در مســیر تأمیــن 
ــر  ــرای خانوارهــای فقی ــژه ب ــه آب، به وی ــن ب دسترســی مطمئ
کشــاورز کار کــرد. بــه گفتــه وی ایــن اقدامــات از خشکســالی 
جلوگیــری نخواهــد کــرد؛ امــا می توانــد بــه جلوگیــری از 
ــک  ــادی کم ــاالت اجتماعی اقتص ــی از اخت ــالی ناش خشکس

کنــد. ایمنــا

تولید بیش از ۲۰ هزار تن میگو در کشور
دبیــر کل اتحادیــه آبزیــان بــا 
بیــان اینکــه بیــش از ۲۰ هــزار تن 
میگــو در ســال  جــاری در کشــور 
تولیــد شــده، از افزایــش حجــم 
صــادرات ایــن محصــول به روســیه 
خبــر داد. علی اکبــر خدایــی اظهــار 
ــزان  ــته می ــال گذش ــت: س داش
ــه  ــوده ک ــن ب ــزار ت ــدود ۱۷ ه ــور ح ــزی در کش ــن آب ــد ای تولی
امســال بیــش از ۳ هــزار تــن در ایــن زمینــه رشــد داشــته ایم. 
ــزار  ــده دســت کم ۲۵ ه ــرای ســال آین ــرد ب ــی ک وی پیش بین
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. خدای ــد ش ــور تولی ــو در کش ــن میگ ت
صــادرات میگــو از کشــور نیــز افــزود: تــا پایــان آذرمــاه حــدود 
۹ هــزار تــن میگــو از کشــور صــادر شــده کــه ایــن عــدد در مــدت 

مشــابه ســال گذشته ۷ هزار و 8۰۰ تن بوده است. مهر

افزایش کیفیت خودروهای داخلی
در جدیدتریــن جلســه شــورای سیاســتگذاری خــودرو، وزیــر 
ــرای  ــت ب ــازان خواس ــارت از خودروس ــدن و تج ــت، مع صنع
افزایــش کیفیــت خودروهــای تولیــدی خــود اقــدام کننــد. در 
ایــن جلســه کــه نماینــدگان ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
ــی  نیــز حضــور داشــتند، موضــوع کیفیــت خودروهــای داخل
 مطــرح و محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت، بــاز هــم از خودروســازان خواســت در جهــت 
افزایــش کیفیــت خودروهــای تولیــدی حرکــت کننــد. پیــش 
از ایــن نیــز در بعضی جلســات شــورای سیاســتگذاری خودرو 
وزیــر صنعــت از کیفیــت پاییــن خودروهــای داخلــی انتقــاد 

ــود. عصــر خــودرو کــرده ب

 بودجه سال 96 شهرداری فوالدشهر 

به شورا رفت

M.Montazer@eskimia.ir
محسن منتظرالقائملنجان

الیحــه پیشــنهادی بودجــه ســال ۹۶ شــهرداری فوالدشــهر 
تقدیــم شــورای شــهر شــد. شــهردار فوالدشــهر گفــت: در 
ــزرگان در  ــای ب ــم از رهنموده ــاش کردی ــه ت ــن الیح ــه ای تهی
مدیریــت شــهری اســتفاده شــود و سیاســت های نظــام، ســند 
چشــم انداز ۲۰ ســاله و برنامــه ۵ ســاله را در نظــر بگیریــم. 
ــا  ــه اینکــه هنــوز ت ــا اشــاره ب عبــاس مــرادی در ایــن مراســم ب
ــه را  ــت: الیح ــت، گف ــود داش ــان وج ــی زم ــت قانون ــان مهل پای
زودتــر بــه شــورای اســامی ارائــه کردیــم تــا اعضــای شــورا زمان 
کافــی بــرای بررســی آن داشــته باشــند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در تنظیــم ایــن الیحــه از خــرد جمعــی اســتفاده شــده، افــزود: 
ــزرگان در  در تهیــه ایــن الیحــه تــاش کردیــم از رهنمودهــای ب

ــت شــهری اســتفاده شــود. مدیری

سلطه سپرده گذاران بر شبکه بانکیمسترکارت ایرانیان در انتظار تأییدیه بانک مرکزی
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ــج،  ــده کاالهــای اساســی شــامل برن ــازار قیمت هــای مصرف کنن ــم ب ــروه تنظی کارگ
شــکر و کــره، جهــت توزیــع در ســبد کاالی شــب عیــد و عرضــه از طریــق شــبکه های 

منتخــب را تصویــب و بــه دســتگاه های ذی ربــط ابــاغ کــرد. 
ــی وزرات  ــبد کاالی ــام س ــده اق ــت مصرف کنن ــور، قیم ــازار کش ــم ب ــروه تنظی کارگ
ــدی  ــرف کارمن ــای مص ــره ای و تعاونی ه ــگاه های زنجی ــق فروش ــه از طری ــاه را ک رف
و کارگــری توزیــع خواهــد شــد، تصویــب و ابــاغ کــرد. بــر ایــن اســاس نــرخ هــر 
کیلوگــرم برنــج هنــدی مرغــوب ۳8۰۰ تومــان، برنــج اروگوئــه ۲۶۰۰ تومــان و ســایر 
ــازار همچنیــن نرخ هــای  ــی ۲۰۰۰ تومــان اســت. کارگــروه تنظیــم ب برنج هــای واردات
ــد  ــب عی ــی ش ــبد کاالی ــع در س ــت توزی ــکر جه ــده در کاالی ش ــوب مصرف کنن مص
و عرضــه در شــبکه های توزیــع منتخــب را نیــز تصویــب و ابــاغ کــرده اســت؛ 
قیمــت مصرف کننــده هــر کیلوگــرم شــکر بســته بندی جهــت عرضــه در شــبکه های 
ــت  ــان، قیم ــری ۳۲۰۰ توم ــدی و کارگ ــره ای و کارمن ــگاه های زنجی ــع و فروش توزی

ــی  ــته بندی ۹۰۰ گرم ــروش بس ف
توزیــع  شــبکه های  در  شــکر 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  و 
 ۲۹۵۰ کارگــری  و  کارمنــدی  و 

ــت.  ــان اس توم
ــتاد  ــم س ــق تصمی ــن طب همچنی
ــوص کاالی  ــازار درخص ــم ب تنظی
 ۱۰۰ کــره  بســته  هــر  کــره، 
ــان  ــت ۲۹۰۰ توم ــه قیم ــی ب  گرم
ــا  ــز ب ــی نی ــته های ۵۰ گرم و بس
قیمــت ۱۵۰۰ تومــان در ســبد کاال 

توزیــع خواهــد شــد. شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران

قیمت کاالهای اساسی شب عید اعالم شد

س
فار
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حتما بخوانید!
رتبه برتر کاشان در مرمت، بهسازی ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

امــروزه در جامعــه، جــدای از تنــش بیــن طــب نویــن و 
طــب ســنتی، در دل طب ســنتی نیــز اختالفاتــی وجود 
ــر ســر نامــی  دارد کــه یکــی از آن هــا، اختــالف نظــر ب
اســت کــه محتــوای آن را هــم بــه شــدت دســتخوش 
تغییــرات می کنــد. برخــی بــه طــب ســنتی معتقدنــد 
و برخــی نیــز قائــل بــه طــب اســالمی هســتند. 
ــد.  ــی دارن ــدام دالیل ــر ک ــان، ه ــن مدعی ــن بی در ای
شــاید بهتــر باشــد از متولیــان طــب ســنتی یــا طــب 
ــن  ــه همی ــد. ب ــا ش ــرا را جوی ــات ماج ــالمی جزئی اس
 منظــور ابتــدا بــه ســراغ متولــی طــب ســنتی در کشــور 

می رویم. 
ــالمی وزارت  ــنتی ایرانی اس ــب س ــر ط ــر کل دفت مدی
ــن رابطــه  ــان و آمــوزش پزشــکی در ای بهداشــت، درم
ــه  ــدگاه و س ــه دی ــت کم س ــده دس ــر بن ــت: از نظ گف
ــود  ــالمی وج ــب اس ــف ط ــه تعری ــبت ب ــرد نس رویک
ــد کــه طــب اســالمی همــان  دارد؛ دســته اول معتقدن
ــکوفایی  ــه اوج ش ــرا ک ــت؛ چ ــران اس ــنتی ای ــب س ط
طــب ســنتی ایــران در دوران تمــدن اســالمی بــود؛ بــه 
همیــن دلیــل ایــن را هــم طــب ســنتی و هــم طــب 

اســالمی می داننــد. 

ــد  ــته دوم می گوین ــزود: دس ــت اف ــود خدادوس محم
ــات و احادیثــی کــه  ــات و روای ــر اســاس آی کــه مــا ب
ــی  ــی متفاوت ــب طب ــم، مکت ــالمت داری ــوزه س در ح
ــب  ــوان ط ــه عن ــن را ب ــا ای ــم؛ آن ه ــف می کنی را تعری
اســالمی می داننــد و  بــه عبارتــی می تــوان گفــت 
ــات  ــات، روای ــه از آی ــه برگرفت ــی اســت ک ــع طب در واق

و احادیــث باشــد. ایــن مســئول دربــاره عقیــده گــروه 
ســوم گفــت: گروهــی هــم معتقدنــد کــه هــر آنچــه از 
سیســتم اســالم و از بایدهــا و نبایدهــای مبانــی فقهــی 

ــود. ــالمی می ش ــذرد، اس بگ
    تعریــف مکتــب طبــی از آیــات و روایــات 

منطقــی نیســت
خدادوســت تصریــح کــرد: آنچــه مســلم اســت اینکــه 
دیــدگاه دوم قاعدتــا عقالنــی و منطقــی نیســت و مــن 
بــرای ایــن موضــوع اســتنادی ســاده مــی آورم؛ شــیخ 
صــدوق ۱۰۰ ســال پیــش در کتــاب اإلعتقــادات امامیــه 
ــی آورد  ــل م ــد دلی ــبطه، چن ــار وارده ِس ــل اخب  در فص
و می گویــد بــه ایــن چنــد دلیــل، روایــات و احادیثــی 
کــه در رابطــه بــا مســائل طبــی داریــم، قابلیــت تعمیــم 
بــه زمــان و مــکان امــروزی را نــدارد؛ بنابرایــن تعمیــم 
ــگاه  ــف و ن ــن تعری ــت و ای ــالح نیس ــه ص دادن آن ب

نگاهــی افراطــی اســت. 
بهداشــت  وزارت  ســنتی  طــب  دفتــر  کل  مدیــر 
از عالمــه طباطبایــی  خاطرنشــان کــرد: جملــه ای 
بگویــم؛ آیــه ای در قــرآن داریــم کــه می گویــد »تبیــان 
لــکل شــیء«؛ یعنــی همــه چیــز در قــرآن بیــان شــده 
و عالمــه طباطبایــی در تفســیر خــودش در ذیــل ایــن 
ــت  ــرای هدای ــیء ب ــکل ش ــان ل ــد تبی ــه می نویس  آی

و نــه بــرای همــه چیــز اســت. همچنیــن قــرآن هیــچ 
چیــز را فروگــذار نکــرده اســت. بــه عقیــده ایــن مقــام 
مســئول وزارت بهداشــت نــگاه افــراد معتقــد بــه طبــی 
ــی  ــال افراط ــی کام ــات، نگاه ــات و روای ــر آی ــی ب مبتن

اســت و اصــال هــم منطقــی نیســت.
    اخــذ تصمیــم بــا توجــه بــه مقتضیــات زمــان از 

مزیت هــای فقــه شــیعه اســت
ــار روش اســتنباط  ــا چه ــراز داشــت: م خدادوســت اب
احــکام فقهــی شــامل قــرآن، ســنت، اجمــاع و عقــل 
ــیعه  ــه ش ــای فق ــی از مزیت ه ــاز یک ــی ب ــم؛ یعن داری
مــا پویــا بــودن آن اســت کــه بنــا بــر مقتضیــات زمــان 

ــرد.  ــل می گی ــر اســاس عق ــم ب تصمی
ــزود: پــس  مســئول طــب ســنتی وزارت بهداشــت اف
چطــور می شــود در رابطــه بــا احــکام دینــی کــه گفتیــم 
ــم  ــل را حاک ــت، عق ــیء هس ــکل ش ــان ل ــرآن تبی ق
می کنیــم، ولــی در رابطــه بــا مســائل طبــی همــه چیــز 
را تعطیــل کنیــم و بگوئیــم مــا فقــط بــر اســاس روایت 

بیائیــم مــردم را درمــان کنیــم.
 مدیــر کل دفتــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت گفــت: 
ــای  ــه باوره ــم ب ــادات و ه ــه اعتق ــم ب ــا ه ــن قطع ای
دینــی مــردم آســیب می زنــد کــه بــه نظــر بنــده ایــن 

ــت. ــری اس ــی افراطی گ ــگاه، نوع ن

مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت در گفت وگو با کیمیای وطن:

تعریف مکتب طبی صرفا براساس آیات و روایات، منطقی نیست

 اعزام 160 دانش آموز گلپایگانی 

به اردوی راهیان نور

M.Fesahat@eskimia.ir
معصومه فصاحتگلپایگان

ــر  ــوزان دخت ــر از دانش آم ۱۶۰ نف
مــدارس  دوم  متوســطه  دوره 
شهرســتان گلپایــگان در قالــب 
ــق  ــه مناط ــور ب ــان ن کاروان راهی
اعــزام  جنــوب کشــور  جنگــی 
شــدند. در حاشــیه اعــزام کاروان ۱۶۰ نفــری دانش آمــوزان 
دختــر آموزشــگاه های شهرســتان گلپایــگان ســرهنگ حمیدرضــا 
ــپاه  ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــی ناحی ــین فرمانده ــاوری، جانش ی
گلپایــگان، گفــت: هــر دســتگاه اتوبــوس دانش آموزان بــه مناطق 
 جنگــی جنــوب بــا همراهــی یــک طلبــه خواهــر، مســئول کاروان 
و یــک نفــر راوی در راســتای بازگویــی مســائل جبهــه و جنــگ 
ــوزان از راه  ــم دانش آم ــود. امیدواری ــد ب ــوزان خواه ــه دانش آم ب

و مــرام شــهیدان الهــام بگیرنــد.

 اصالح پروانه بهره برداری از چاه های آب 

در شهرضا
  رئیــس اداره حفاظــت از منابــع آب شــهرضا 

شهرضا
محمدرضارحمتی

گفــت: یکــی از پروژه هایــی کــه در قالــب 
طــرح تعادل بخشــی از طــرف وزارت نیــرو در تمــام کشــور اجــرا 
از  بهره بــرداری  پروانه هــای  تعدیــل  و  اصــالح  می شــود، 
دســتورکار  اســاس  بــر  اســت کــه  چاه هــای کشــاورزی 
اجــرا می شــود. محمدرضــا  در سراســر کشــور  مشــخصی 
اخالصــی در جلســه »شــورای حفاظــت از منابــع آب شهرســتان 
ــال  ــری از اعم ــرای جلوگی ــذار ب ــرد: قانونگ ــوان ک ــهرضا« عن ش
ســلیقه افــراد در ایــن زمینــه وظایفــی را در بنــد الــف مــاده ۱4۱ 
قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه وزارت نیــرو ابــالغ کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: در گذشــته دربــاره ظرفیــت بهره بــرداری از منابــع 
آب زیرزمینــی بــا دیــد بازتــری عمــل و پروانه هایــی بــا ظرفیــت 
بیشــتر صــادر می شــد؛ امــا بــه دلیــل وقوع شــرایط خشکســالی 
و اســتمرار شــرایط ناشــی از آن، اصــالح و تعدیــل ایــن پروانه هــا 
در دســتور ادارات منابــع آب قــرار گرفتــه اســت. اخالصــی گفــت: 
تعدیــل ایــن پروانه هــا در مناطــق مختلــف بــا توجــه بــه کشــت 
ــاری انجــام  ــف مــدول آبی ــی و تعری ــب و شــرایط آب وهوای غال
ــه آب و ســطح  می شــود. البتــه عواملــی همچــون نیــاز گیــاه ب
زیــر کشــت نیــز در تعییــن ایــن ســرانه مؤثــر اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: در منطقــه دشــت مهایــر شــهرضا پروانه هــای 
بهره بــرداری از چاه هــای زراعــی بــر اســاس ۶ اینــچ صــادر 
ــی  ــزان آبده ــود می ــالی خودبه خ ــت خشکس ــه عل ــه ب ــده ک ش
ــکالی در  ــال اش ــرده و عم ــدا ک ــش پی ــچ کاه ــه 3 این ــا ب چاه ه

فعالیت بهره برداران ایجاد نمی شود.

اخبار کوتاه

 رتبه برتر کاشان 

در مرمت، بهسازی و حفظ آثار تاریخی

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

چهارمیــن دوره برگــزاری کنگــره 
ــازی  ــاری و شهرس ــخ معم تاری
 ایــران پــس از یــک دهــه تعویق
در ســالن همایش هــای اتــاق 
شــد.  بازگشــایی  بازرگانــی 
ــه دوره  ــه س ــران ک ــازی ای ــاری و شهرس ــخ معم ــره  تاری کنگ
بــه همــت مرحــوم دکتــر باقــر آیــت هللا زاده شــیرازی از ســوی 
ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
کشــور در ارگ بــم برگــزار شــد، از رویدادهــای ارزشــمند 
ــه  ــت ک ــالمی اس ــالب اس ــس از انق ــورمان پ ــی کش فرهنگ
بــه دلیــل محتــوای علمــی، هنــری و فرهنگــی در نــوع خــود 
کم نظیــر اســت. در ایــن کنگــره از شــهرداران و دســتگاه های 
ــن شــهرداران شــهرهای کاشــان  ــر شــد و همچنی ــر تقدی برت
مبارکــه، فالورجــان و شــهر تاریخــی نوش آبــاد، خمینی شــهر 
ــن  ــان، عناوی ــد در شــرق اصفه ــاد و هرن ســده لنجــان، مهاب
برتــر را بــه خــود اختصــاص دادنــد. شــرکت کنندگان پــس از 
ــه اتفــاق مدیــران ارشــد کشــور و اســتان از  ــز ب اهــدای جوای
نمایشــگاه جانبــی ایــن کنگــره و غرفــه کاشــان دیــدن کردنــد. 
ــای  ــری بعضــی از فعالیت ه ــزارش تصوی ــن نمایشــگاه، گ ای
برجســته شــهرداری کاشــان در حوزه میــراث فرهنگی کاشــان 
ــا ــازی محوره ــازی و بدنه س ــازی، بهس ــت، نوس ــظ، مرم  حف

گذرها، خانه ها و اماکن مذهبی است. 

نقش تأثیرگذار فضای مجازی در جامعه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

ــم  ــام معظ ــخنان مق ــه س ــاره ب ــا اش ــتان ب ــدار اردس فرمان
رهبــری کــه همــواره نســبت بــه دغدغه هــا و آســیب ها 
بــرای  تکلیــف کرده انــد کــه مســئوالن  و  دارنــد  توجــه 
ایــن موضــوع فکــری کننــد، تصریــح کــرد: بــه همیــن 
ــا و  ــم راهکاره ــد بتوانی ــن موضــوع بای ــم در ای ــا ه ــور م منظ
اقداماتــی را داشــته باشــیم. علیرضــا غیــور در جلســه فضــای 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــه ب ــتان ک ــداری اردس ــازی در فرمان مج
ــزار شــد، گفــت: فضــای  گروه هــا و کانال هــای تلگرامــی برگ
مجــازی، یکــی از فرصت هایــی اســت کــه در کشــور و 
ــعه در  ــرای توس ــوان ب ــده و می ت ــود آم ــه وج ــتان ب شهرس
افــزود:  وی  اســتفاده کــرد.  آن  از  مختلــف  بخش هــای 
در فضــای مجــازی می تــوان از دانــش همــگان و مــردم 
ــا  ــه قطع ــرد ک ــت آگاه ســازی و اطالع رســانی اســتفاده ک جه
ــته ــده داش ــذاری در آین ــی و تأثیرگ ــش اساس ــد نق  می توان

 باشد.

اخبار کوتاه

ــان  ــا بی ــور ب ــوادآموزی کش ــت س ــی نهض ــاون آموزش مع
اینکــه اســتان از ســال گذشــته بــه رشــد خوبــی در آمــوزش 
بی ســوادان رســیده، عنــوان کــرد: چهارمحــال و بختیــاری 
۱۰۰ درصــد فعالیــت خــود را در حــوزه ســوادآموزی نســبت 

ــه حجــم تعیین شــده پوشــش داده اســت.  ب
محمــد مهــدی زاده در نشســت با کارشناســان 
ســوادآموزی اســتان چهارمحال و بختیاری با 
ــن بی ســوادی  ــه اجــرای طــرح ب اشــاره ب
در هفــت اســتان کشــور گفــت: حــدود ۱۰ 
هــزار نفــر بی ســواد روســتایی زیــر 5۰ 
ســال در ایــن اســتان ها باقــی مانــده بــود 
ــم  ــداد ک ــر اســاس تع ــن اســتان ها ب و ای

بی ســوادان انتخــاب شــده اند.
بختیــاری  و  چهارمحــال  تصریــح کــرد:  مهــدی زاده   
بــه دلیــل وجــود زمینــه مناســب و همــکاری خــوب 
دســتگاه های ایــن اســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان های 
تحــت آزمایــش طــرح بــن بی ســوادی قــرار گرفتــه اســت.

 معــاون آموزشــی نهضــت ســوادآموزی کشــور تعــداد 
بی ســوادان روســتایی در چهارمحــال و بختیــاری را 5 
ــاری  ــال و بختی ــزود: چهارمح ــرد و اف ــالم ک ــر اع ــزار نف ه
در راســتای ریشــه کن کــردن بی ســوادی، تالش هــای 
ــوز جــزو اســتان های  ــی هن ــی انجــام داده اســت؛ ول خوب

ــت.  ــور نیس ــواد کش باس
ــاری  ــزان بی ســوادی چهارمحــال و بختی وی می
را در سرشــماری ســال 9۰، دو درصــد از میانگیــن 
کشــور بیشــتر خواند و اظهار کرد: در سرشــماری 
ســال جــاری ایــن آمــار بــه میانگیــن کشــوری 

خواهــد رســید.
 معــاون نهضــت ســوادآموزی کشــور بــا بیــان 
اینکــه اســتان از ســال گذشــته بــه رشــد خوبــی در آمــوزش 
بی ســوادان رســیده اســت، عنــوان کــرد: چهارمحــال 
حــوزه  در  را  خــود  فعالیــت  درصــد   ۱۰۰ بختیــاری  و 
ــش  ــده، پوش ــم تعیین ش ــه حج ــبت ب ــوادآموزی نس س

ــنا ــت. ایس داده اس

رشد آموزش بی سوادان در چهارمحال و بختیاری
پیشــرفت  رونــد  وضعیــت  آخریــن  کرمــان  شــهردار 
پروژه هــای شــهری کرمــان را تشــریح کــرد و از پیشــرفت 
ــر داد.  ــذر آزادی خب ــاخت زیرگ ــات س ــدی عملی ۶5 درص
ــر  ــا براب ــان ده ه ــهر کرم ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــی بابای عل
اســت  کار  نیازمنــد  می شــود،  انجــام  اکنــون   آنچــه 

گفــت: اگــر مــردم در طــول یــک ســال فقــط 
ــان(  ــزار توم ــه 5 ه ــان )ماهان ــزار توم 5۰ ه
ــوق  ــق  و حق ــهری و ح ــات ش ــای خدم به
شــهرداری را پرداخــت کننــد، می توانیــم 
خدمــات بهتــری بــه شــهروندان ارائــه 
کنیــم. بابایــی بــه بعضــی از پروژه هــا و 
ــز اشــاره کــرد و  فعالیت هــای شــهرداری نی

گفــت: در راســتای کاهــش ترافیــک شــهری و رضایتمنــدی 
ــار  ــا اعتب شــهروندان، چهــار پــروژه تقاطــع غیرهمســطح ب
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــان در دس ــارد توم ۲4۲ میلی
ــی  ــطح ول ــع غیرهمس ــاخت ِ تقاط ــون، س ــزود: اکن وی اف
 عصــر ۷۰ درصــد، تقاطــع غیرهمســطح شــهدای خلبــان 3۰ 

درصــد، تقاطــع غیرهمســطح شــهید هللا وردی ۶۰ درصــد و 
تقاطــع غیرهمســطح شــهدای حــرم 45 درصــد پیشــرفت 

دارد. 
ــد  ــا ۶5 درص ــذر آزادی ب ــه داد: زیرگ ــان ادام ــهردار کرم ش
ــال ســاخت  ــان در ح ــارد توم ــار ۱۰۶ میلی پیشــرفت و اعتب
ــع  ــر مرب ــان 4 هــزار مت اســت. شــهردار کرم
مربــع  متــر  هــزار   9۷9 پیاده روســازی، 
زیرســازی و آســفالت معابــر و ۱۰9 هــزار متــر 
جدول گــذاری را از دیگــر اقدامــات شــهرداری 
ــتا  ــن راس ــزود: در همی ــی اف ــمرد. بابای برش
پــروژه مشــارکتی بــام کرمــان بــا اعتبــار ۲35 
میلیــارد تومــان، تله کابیــن بــا اعتبــار ۲5 
میلیــارد تومــان و ۶5 درصــد پیشــرفت، بهــار رضــوی بــا 4۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار و 35 درصــد پیشــرفت، ســاختمان 
شــهرداری بــا اعتبــار ۲۱ میلیــارد تومــان و 95 درصــد 
ــارد  ــار 5۰۰ میلی ــا اعتب ــارس ب ــروژه صاروج پ ــرفت و پ پیش
ــر ــان و پیشــرفت 3۰ درصــد در دســت اجراســت. مه توم

در شهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای سید صفر حسینی کینگی دادخواستی به خواسته تامین خواسته و مطالبه به طرفیت سید مهدی 

طباطبائی نیا به این دادگاه تسلیم که به کالسه 95/5۱۶ ح ۱ ثبت و برای روز 9۶/۰۱/3۱ ساعت :۱۶:3۰ 

تعیین وقت رسیدگی  شده است  و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده 

مذکور دعوت به عمل میاید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر 

فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/9۶4/م الف به تاریخ 95/۱۱/۰۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ابطال سند رسمی به طرفیت احمد  آقای موقوفه محمد کاظم جواهری دادخواستی به خواسته اعالم 

نیسانی و پریوش درمیانی و اداره ثبت و اسناد امالک برخواربه این دادگاه تسلیم که به کالسه 95۰4۶3 

ح ۱ ثبت و برای روز 9۶/۰۲/۰4 ساعت :۱۱:۰۰ وقت رسیدگی تعیین شده است  و نظر به اینکه خوانده 

مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 

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

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

دفتر شعبه دوم مجتمع دادگاه عمومی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/9۷۶/م الف به تاریخ 95/۱۱/۰4

آگهی حصر وراثت
آقای غالمرضا فقیهی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 3۷ به شرح دادخواست به کالسه 9۲/95 

ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

عباسعلی فقیهی حبیب آبادی  بشناسنامه ۱۱5 در تاریخ ۱3۷۰/۰۱/۰۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- عفت خیری حبیب آبادی فرزند حسین ش.ش 

۷۷ ) همسر متوفی ( )۲( زهرا ش.ش 5۷۷8  )3( طاهره  ش.ش ۶339 )4( زهره ش.ش 59۷9 

)5( بتول ش.ش  3۰ )۶( علیرضا ش.ش 4۲ )۷( غالمرضا ش.ش 3۷ )8( ناصر ش.ش ۱۱۲  همگی 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  آبادی فرزند عباسعلی )فرزندان متوفی(  فقیهی حبیب 

مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/9۷۷/م الف به تاریخ  ۱395/۱۱/۰4

دادنامه
کالسه پرونده : 95/۱۰9 شماره دادنامه : ۲53-95/۰۷/۱۷ مرجع رسیدگی شعبهدوم حقوقی  شورای حل 

اختالف برخوار خواهان : غالمرضا سورانی به نشانی خمینی شهر جوی آباد پاساژ گاز کوچه ۱3۰ خیابان 

پروین فرعی ۲5 پ ۲۲ خوانده : سمیه محمودی به نشانی دولت آباد خیابان ۱۷ شهریور میدان مهدیه 

کوچه نسترن پالک ۲۶-۲8 به خواسته : مطالبه شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایددادنامه در خصوص دعوی آقای غالمرضا سورانی بطرفیت 

و  دادرسی  احتساب هزینه  با  فاکتور خرید  ریال وجه   ۶9۰۰۰۰۰ مبلغ  بخواسته مطالبه  سمیه محمودی 

تقدیمی  دادخواست  به مفاد  نظر  تامین خواسته در خصوص اصل دعوی  بدوا  و  تادیه  تاخیر  خسارت 

خواهان  و مالحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خواندگان علیرغم 

ابالغ واقعی در جلسه ی قبلی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و 

اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص 

داده و مستندا به مواد ۲49 قانون تجارت و ۱۲9۱ و ۱3۰۱ قانون مدنی و  ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آئین 

دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۶9۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱55۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی  و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/۰3/۲۲  تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای 

نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 

در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/9۷5/م الف به تاریخ ۰4 /95/۱۱

دادنامه
نشانی  به  فرزند رمضان  آقای حمیدرضا هادی  وکالت  با  فرزند کیارش  آقای کمال کیارشی   : خواهان 

نیکبخت غربی روبروی دادگستری مجتمع ماکان 5 طبقه سوم  باال خیابان  باغ  اصفهان خیابان چهار 

واحد 3۷   خوانده : آقای احمد سنجری فر فرزند یداله به نشانی مجهول المکان خواسته : ۱- مطالبه 

خسارت ۲- مطالبه وجه بابت...رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای کمال کیارشی فرزند 

کیارش با وکالت حمیدرضا هادی به طرفیت خوانده آقای احمد سنجری فرد فرزند یداله به خواسته 

محکومیت خوانده به پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک و کلیه خسارات دادرسی 

به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و عدم حضور  تادیه نظر  تاخیر  از هزینه دادرسی و خسارت  اعم 

خوانده فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و وجود اصول اسناد مدرکی در ید 

خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و 

دفاع موثر و مدللی که موجب بی حقی خواهان یا برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه ننموده لهذا دعوی 

خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده 3۱۰ و 3۱3 از قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۰۲ و 5۱9 از 

قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ جمعا پانصد و پنجاه میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا هنگام وصول بر اساس نرخ شاخص 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق 

خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و 

 ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد .

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/8۰۱/م الف به تاریخ  95/۱۰/۲8

دادنامه
نشانی  به  فرزند رمضان  آقای حمیدرضا هادی  وکالت  با  فرزند کیارش  آقای کمال کیارشی   : خواهان 

اصفهان خیابان چهار باغ باال خیابان نیکبخت غربی روبروی دادگستری مجتمع ماکان 5 طبقه سوم واحد 

3۷   خوانده : آقای عنایت جمشیدی فرزند حجت اله به نشانی مجهول المکان خواسته : ۱- مطالبه 

خسارت ۲- مطالبه وجه بابت...رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای کمال کیارشی فرزند 

کیارش با وکالت حمیدرضا هادی به طرفیت خوانده آقای عنایت جمشیدی فرزند حجت اله به خواسته 

محکومیت خوانده به پرداخت دویست و بیست و دو میلیون ریال وجه یک فقره چک و کلیه خسارات 

دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان فتوکپی 

مصدق  فتوکپی  و    93/۰4/۱5 مورخ   ۱۶9۲۷۰88/3۶۱5۰5 تاریخ  و  شماره  به  فقره چک  یک  مصدق 

بر  اسناد مدرکی در ید خواهان که داللت  بانک محال علیه و وجود اصول  از  گواهینامه عدم پرداخت 

اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثر و مدللی که 

موجب بی حقی خواهان یا برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه ننموده لهذا دعوی خواهان را وارد و ثابت 

تشخیص مستندا به ماده 3۱۰ و 3۱3 از قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۰۲ و 5۱9 از قانون آیین دادرسی 

قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص  از  موادی  اصالح  قانون   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  و  مدنی 

مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست و دو میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا هنگام وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی 

الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان  جمهوری اسالمی ایران و به انضمام هزینه دادرسی و حق 

صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان ابالغ  از   مهلت بیست روز پس 

 می باشد .

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/8۰۱/م الف به تاریخ  95/۱۰/۲۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای محسن جعفری دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت رضا رحیمی به این دادگاه تسلیم که 

به کالسه 95/558 ح ۱ ثبت و برای روز 9۶/۰۲/۱۱ ساعت :۰5:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است  و 

آئین دادرسی مدنی مراتب  المکان می باشد لذا حسب ماده ۷3 قانون  اینکه خوانده مجهول  به  نظر 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل میاید جهت 

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

 شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/9۷8/م الف به تاریخ 95/۱۱/۰5

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علی احمدی به نشانی اصفهان بازار دروازه اشرف  محکوم علیهم :حسین میرزایی  

به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 45۲ به تاریخ 95/۰8/۱۰ حوزه ۶ برخوار 

شورای حل اختالف برخوار محكوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 95۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 

تا  تاریخ صدور چک  از  تادیه  تاخیر  نیز پرداخت خسارت  بابت هزینه دادرسی و  و مبلغ ۲35۰۰۰ ریال 

تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. ماده 34 

قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 

روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 

 ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم

 نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/93۱/م الف به تاریخ 95/۱۰/۲۶

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علی احمدی به نشانی اسالم آباد کوچه شهید محمود حیدری پ ۱9  محکوم 

تاریخ  به  رأی شماره 45۰  به موجب   : به  المکان محکوم  نشانی مجهول  به  میرزایی   علیهم :حسین 

: پرداخت مبلغ  95/۰8/۱۰ حوزه ۶ برخوار شورای حل اختالف خورزوق محكوم علیه محکوم است به 

۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۰۷۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا بر عهده محکوم 

علیه می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 

علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/93۲/م الف به تاریخ 95/۱۰/۲۶

دادنامه
کالسه پرونده : 94/48۱ شماره دادنامه : ۶۰۰-94/۱۲/۲4 مرجع رسیدگی شعبه ۶  شورای حل اختالف 

 : به خواته  المکان  به نشانی مجهول  : مرتضی احمدی خوانده: محمد علی قره جائی  برخوار خواهان 

مطالبه دادنامه در خصوص دعوی آقای مرتضی احمدی بطرفیت محمد علی قره جائی بخواسته مطالبه 

مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره 8۰۲۱۱۱-94/۰۶/۲5 عهده بانک سپه با احتساب هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ودر خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و 

مالحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و 

انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت 

ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲49 قانون 

تجارت و ۱۲9۱ و ۱3۰۱ قانون مدنی و  ۱98 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 

مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی  و نیز پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از 

سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای 

صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/9۱۱/م الف به تاریخ ۰4 /95/۱۱

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

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

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

و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

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

۱395۶۰3۰۲۰۲3۰۰۱۲۲9مورخ ۱395/۰9/۲5 شرکت بانک اقتصاد نوین    به شناسنامه  ملی ۱۰۱۰۲۱94۶۰۱ 

بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱5/۰۶ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱ فرعی از 54۰۷ 

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

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

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۱/۶تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۱/۲۱ 

شماره : 3394۶ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و 

زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

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

شماره ۱395۶۰3۰۲۰۲3۰۰۱4۰۰مورخ ۱395/۱۰/3۰ آقای سمال نجفی به شماره شناسنامه 3۱5  کد ملی 

4۶89۱84۲83 صادره از اردل فرزند عبدالحسین بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۷/55 متر 

مربع مفروزی از پالک شماره 54۰4- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۱/۶   تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۱/۲۱ 

شماره : 3395۱ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

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

۱395۶۰3۰۲۰۲3۰۰۱3۷8مورخ ۱395/۱۰/3۰ آقای حسین سر گزی  به شماره شناسنامه ۱۰۰5۱  کد ملی 

3۶۲۰۱۰۰5۷8 صادره از زاهدان فرزند دادخدا  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰4/9۷ متر 

مربع مفروزی از پالک شماره 3۶39- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۱/۶   تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۱/۲۱ 

شماره : 34۰43 / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد محلی مدعی میباشد   برگ  با تسلیم دو  ابادی فرزند حسن  خانم شیرین بخشیان حسین 

که سند مالکیت شش دانگ اعیانی کاشانه بشماره پالک ۱5۱9۱/۷335 اصلی به شماره ثبت ۲3۶85 

و 4۰894 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه ۲5۱ و 458   دفتر ۱3۷ و ۲۲۶  امالک بنام 

نامبرده سابقه  ثبت دارد و طبق سند رهنی ۱34۰۰5 مورخ ۱393/۰3/۰۷ دفتر 3۶ اصفهان در رهن بانک 

یک  تبصره  نموده طبق  المثنی  درخواست صدور سند  و  مفقود شده  بعلت جابجایی  میباشد که  ملت 

اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 

آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند 

معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 شماره : ۲94۰5/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه:  بایگانی  شماره   95۰998۰35۰9۰۰۶8۲ پرونده:  شماره   95۱۰4۶۰35۰9۰۰۱3۷ درخواست:  شماره 

95۰۷93 تاریخ تنظیم: ۱395/۱۰/۱۲ در خصوص دعوی خواهان علی اکبر رنجکش بطرفیت خواندگان 

مالک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  انصاری  مصطفی  و  رضا  و  اتوبوسرانی  تعاونی  شرکت 

دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ ساعت 

دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر 

نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت 

در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

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

حاضر گردند.

شماره: 3۱۷۶۱/ م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمدرضا محسنی اژیه

آخرین وضعیت پروژه های شهری کرمان
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حتما بخوانید!
احتمال ضبط پالن های جدید برای ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

ــی اســت  ــوی نوجــوان 21 ســاله اصفهان ــی، بان ــرا قربان زه
ــظ  ــه حف ــل ب ــا تحصی ــان ب ــالگی همزم ــن 11 س ــه از س ک
ــت  ــال توانس ــس از 3 س ــد و پ ــغول ش ــم مش ــرآن کری ق
 حافــظ کل قــرآن کریــم شــود. او کــه زندگــی قرآنــی 
ــه  ــان ک ــان زم ــد، از هم ــرآن می دان ــظ ق ــر از حف را مهم ت
ــد  ــود بتوان ــه عرصــه قــرآن گذاشــت، هدفــش ایــن ب ــا ب پ
ــرآن  ــته از روح ق ــه برخواس ــی ک ــارف دین ــوزش مع ــا آم ب
اســت بــه دانش آمــوزان و محصــان آمــوزش دهــد و البتــه 
ــوان  ــه عن ــز ب ــرآن نی ــی ق ــای بین الملل ــد در عرصه ه بتوان
یــک بانــوی ایرانــی بدرخشــد. او اکنــون دانشــجوی رشــته 
علــوم تربیتــی در دانشــگاه قــرآن و عتــرت اصفهــان بــوده 
و امســال نیــز بانــوی اول ســی ونهمین دوره مســابقات 
ــت  ــم در رامســر اســت. موفقی ــرآن کری ــظ ق کشــوری حف
ایــن بانــوی جــوان در مســابقات قــرآن کریــم ســبب شــد 
ــم و از او  ــب دهی ــی ترتی ــوی اختصاص ــا او گفت وگ ــه ب ک

ــیم. ــی اش بپرس ــای قرآن ــاره موفقیت ه درب
ــروع  ــرآن را ش ــظ ق ــالگی حف ــد س ــد از چن      بفرمایی
ــما  ــم ش ــرآن کری ــظ ق ــیر حف ــانی در مس ــه کس ــرده و چ  ک

را همراهی کردند؟
ــاندم  ــام رس ــه اتم ــتان را ب ــه دوران دبس ــان ک ــان زم از هم

شــوق بســیاری بــرای فراگیــری علــوم قرآنــی داشــتم؛ بــه 
گونــه ای کــه در ســال اول راهنمایــی همزمــان بــا تحصیــل 
شــروع بــه حفــظ قــرآن کــردم و بــه ترتیــب تــا ســال ســوم 
راهنمایــی توانســتم هــر ســال 10 جــزء قــرآن کریــم را حفظ 

کنــم.
ــه  ــم ب ــرآن کری ــظ ق ــه حف ــه در زمین ــه اســتادانی ک از جمل
مــن کمــک کرده انــد خانــم ابوطالبیــان، دکتــر میرشــفیعی 
و .... بودنــد و در زمینــه صــوت و لحــن نیــز ســرکار خانــم 
کریــم زاده کــه خــود نیــز از داوران بین المللــی قــرآن 
ــذار  ــیار تأثیرگ ــن بس ــی م ــای قرآن ــتند، در موفقیت ه هس

ــا اســتفاده از نوارهــای اســتادانی  ــر ایــن ب ــد. عــاوه ب بودن
ــرای  چــون پرهیــزکار، منشــاوی، خلیــل الحصــری و ..... ب
 رســیدن بــه موفقیــت در زمینــه حفــظ و همچنیــن صــوت 

و لحن قرآن کریم تاش های بســیاری کرده ام.
ــی  ــوی در زندگ ــادی و معن ــرات م ــه تاثی ــرآن چ     ق

ــت؟ ــته اس ــما داش ش
صــد البتــه کــه حضــور قــرآن در زندگــی مــن دارای بــرکات 
ــرآن ــر در ق ــا تدب ــراه ب ــن هم ــوده و م ــوی ب ــادی و معن  م

آیــات نــور می خوانــم؛ امــا بیشــترین برکتــی کــه می توانــم 
ــردی  ــار ف ــی و رفت ــی خانوادگ ــم در زندگ ــاره کن ــه آن اش ب

خــودم بــوده اســت؛ بــه عنــوان مثــال اکنــون بــرادر مــن نیز 
بــه پشــتوانه قــرآن در طــرح حفــظ یک ســاله قــرآن کریــم 
ــی  ــرات عمیق ــان تاثی ــه برکــت هم ــن ب ــه و ای حضــور یافت

بــوده کــه قــرآن در خانــواده ام داشــته اســت.
    به نظر شما اوج فعالیت های قرآنی کجاست؟

اینکــه بتوانــم در مســابقات قرآنــی بــه عنــوان یــک 
ــای  ــه عرصه ه ــم ب ــی بتوان ــم و حت ــور یاب ــم حض داور خان

یابــم.  راه  نیــز  بین المللــی 
بــه  مربــوط  کــه  اماکنــی  و  ادارات  کل  در  متاســفانه 
موضوعــات فرهنگــی و قرآنــی اســت، بــه چهره هــای 
جــوان چنــدان اهمیتــی داده نمی شــود و ایــن یــک ضعــف 
اســت. جامعــه قرآنــی نیــاز دارد از همــه رده هــا و ســایق در 
آن حضــور داشــته باشــند. ایــن موضــوع فقــط در اصفهــان 
ــوزان  ــرای حافظــان و قرآن آم ــاد ب ــه مســئوالن زی اســت ک
جــوان اهمیتــی قائــل نیســتند؛ مــن در اســتان های دیگــر 
ــا  ــر به ــوزان و رتبه هــای برت ــه قرآن آم ــدر ب ــه چق ــده ام ک دی
داده می شــود. بــه عنــوان یــک بانــوی حافــظ بایــد بگویــم 
بــا وجــود آنکــه 10 ســال اســت پیوســته در مســابقات قــرآن 
ــب  ــز کس ــر نی ــای برت ــته ام و رتبه ه ــرکت داش ــاف ش اوق
ــه  ــی ک ــا جایگاه ــاف تنه ــا دســت اندرکاران اوق ــرده ام، ام ک
بــرای حافظــان و رتبه هــای برتــر درنظــر گرفته انــد، شــرکت 

در طــرح حفــظ مجــازی اســت.

نقدوبررسیرمان»افعیکُشی«

کیمیای وطن

ــاب«  ــد کت ــن نشســت »نق چهارمی
بــا محوریــت نقــد داســتان های 
هفتــم  خانوادگــی،  و  اجتماعــی 
مرکــزی  کتابخانــه  در  بهمن مــاه 
گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، 
ــی«  ــاب »افعی کُش ــه کت ــاه ب ــاب م ــد کت ــه نق ــن جلس چهارمی
نوشــته مهــدی کردفیروزجایــی اختصــاص دارد. »افعی کُشــی«، 
داســتان یــک رمــال اســت کــه از جــان و مــال و نامــوس مــردم 
اخــاذی کــرده و بــا توجــه بــه نادانــی مــردم از آن ها سوءاســتفاده 
می کنــد؛ در ایــن رمــان بــه خطــرات ماهــواره و اعتمــاد کاذبــی کــه 
مــردم بــه رمال هــا می کننــد، اشــاره شــده. ایــن رمــال بــا مطــرح 
ــد  ــا تجــاوز می کن ــوس خانواده ه ــه نام ــای دروغ ب ــردن ادعاه  ک
ــور  ــا حض ــه ب ــن برنام ــرد. ای ــدف می گی ــا را ه ــروی آن ه و آب
مهــدی کردفیروزجایــی نویســنده کتــاب و دکتــر احمــد مهرشــاد و 
ســعید محســنی بــه عنــوان کارشــناس و منتقــد از ســوی کمیتــه 
فرهنــگ روابــط اجتماعــی و خانــواده ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان و بــا همــکاری خانــه داســتان انقــاب 
ــه( روز پنجشــنبه هفتــم بهمن مــاه ســاعت  اســامی )روایت خان

ــود. ــزار می ش ــه برگ 15 و 30 دقیق

احتمالضبطپالنهایجدید

برایفیلمعیاری
ــه  ــر ب ــی دیگ ــه پان های ــکان را دارد ک ــن ام ــاری ای ــوش عی کیان
ــی وپنجمین  ــه س ــه ب ــی ک ــد؛ فیلم ــه کن ــه« اضاف ــم »کاناپ فیل
ــم  ــه فیل ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــر راه نیاف ــم فج ــنواره فیل جش
ــدی  ــاری چن ــوش عی ــی کیان ــه کارگردان ــه« ب ــینمایی »کاناپ س
ــا  ــل فیلم ه ــد تحوی ــی موع ــه و در ســاعات پایان ــا عجل ــش ب پی
در  ولــی  رســید  جشــنواره  ســی وپنجمین  دبیرخانــه  بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــینمایی راه نیاف ــداد س ــن روی ــه ای ــت ب نهای
حساســیت هایی کــه عیــاری در فیلمســازی خــود دارد، بــه 
ــار  ــد ب ــا بتوان ــت ت ــار اوس ــت در اختی ــن فرص ــد ای ــر می رس نظ
ــزوم  ــا یــک بازنگــری در صــورت ل دیگــر ســراغ فیلــم رفتــه و ب
بعضــی از پان هــای جــا مانــده را فیلمبــرداری کنــد. ایــن فیلــم 
ــم  ــه ســی وپنجمین جشــنواره فیل ــزی ب ــل مســئله ممی ــه دلی ب
فجــر راه نیافــت. اســتفاده از کاه گیــس بــه جــای مــوی بانــوان 
ــی 2  ــت زندگ ــه«، روای ــام شــد. »کاناپ ــزی اع ــن ممی ــل ای دلی
ــا  ــد، ام ــت کنن ــا هــم وصل ــد ب ــه می خواهن ــواده ای اســت ک خان
در نهایــت یــک کاناپــه باعــث ایجــاد مشــکاتی در زندگــی آن هــا 
ــان ــک حمیدی ــرب، باب ــم ابوالفضــل پورع ــن فیل  می شــود. در ای

ــای  ــه ایف ــان ب ــرگل فربخــش و آتوســا انواری ــش، ف ــاد آیی فره
ــا ــد. ایمن ــش می پردازن نق

اخبار کوتاه

»پایتخــت«  ســریال  دربــاره  حاجی عبداللهــی   هومــن 
و ویژگی هــای آن بیــان کــرد کــه قــول می دهــد ایــن فصــل 

از ســریال، بهتریــن کار خواهد شــد. 
هومــن حاجی عبداللهــی دربــاره »پایتخــت 5« و نحــوه 
ــم  ــوز تســت گری حضــورش در ایــن ســریال گفــت: مــا هن

ــن  ــات ای ــی از جزئی ــن اطاع ــم و م نرفتی
ــت  ــرار اس ــه داد: ق ــدارم. وی ادام ــریال ن س
 از نیمــه بهمــن تســت گریــم داشــته باشــیم 
و از اوایــل اســفند تصویربــرداری ســریال 
آغــاز شــود. جــز ایــن دیگــر اطاعــی از 

فیلمنامــه و حتــی نقشــم نــدارم. 
بازیگــر »پایتخــت« دربــاره جذابیت هــای 

ــرد:  ــان ک ــان بی ــرای مخاطب ــریال ب ــن س ــم ای ــل پنج فص
»پایتخــت« همیشــه می توانــد جــذاب باشــد. مــردم چهــار 
ــزی  ــا چی ــتند و تنه ــت داش ــد و دوس ــی را دیدن ــری قبل س
کــه همیشــه می خواهنــد ادامــه ســریال »پایتخــت« 
اســت. وی دربــاره ویژگی هــای ایــن ســریال اظهــار داشــت: 

»پایتخــت« داســتانی ســاده و روان دارد و قصــه ای عامیانــه 
ــد و  ــردم می بینن ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
دنبالــش می کننــد. عــاوه بــر این هــا بازیگــران و کارگــردان 
ایــن ســریال هــم بــه خوبــی کار خــود را انجــام می دهنــد. 
حاجی عبداللهــی دربــاره ســاخت ســریال هایی کــه بــه 
ســری  دوم و ســوم می رســد، گفــت: ســاخت 
ســریال هایی کــه چنــد فصــل داشــته باشــد، 
بســیار ســخت و وحشــتناک اســت. بســیاری 
از ســریال ها بــه ایــن ترتیــب ســاخته شــدند 
ــه  ــد و ن ــال کردن ــا را دنب ــردم آن ه ــه م ــه ن ک
خــود عوامــل راضــی بودنــد؛ امــا خــدا را شــکر 

ــداد.  ــرای »پایتخــت« رخ ن ایــن اتفــاق ب
ــزود:  ــت« اف ــم »پایتخ ــری پنج ــاره س ــان درب وی در پای
مــن قــول می دهــم عوامــل ایــن ســریال کاری کننــد 
ــد.  ــت« باش ــل از »پایتخ ــن فص ــت 5«، بهتری ــه »پایتخ ک
هرچنــد کــه در هــر فصــل، بچه هــا بهتریــن کارشــان را رقــم 

می زننــد. مهــر

»پایتخت۵«،بهترینسریالخواهدشد
ــم  پیش فــروش بلیت هــای ســی وپنجمین جشــنواره فیل
ــن از  ــنبه ۴ بهم ــای دوش ــه ج ــتان ها ب ــر در شهرس فج

ــود.  ــروع می ش ــن ش ــنبه ۷ بهم پنجش
ســی وپنجمین  بلیت هــای  پیش فــروش  ســایت 
ــه  ــق اولی ــان دقای ــران از هم ــم فجــر در ته جشــنواره فیل

 1 جمعــه  صبــح  یعنــی  کار  بــه  آغــاز 
ایــن  بهمن مــاه دچــار اختــال شــد و 
اختــال تــا آنجایــی پیــش رفــت کــه 
رویــداد  ایــن  دبیــر  حیــدری،  محمــد 
فرهنگــی، ضمــن عذرخواهــی از مخاطبــان 
ــایت  ــن س ــه در ای ــرادی ک ــرد اف ــام ک اع
زمــان  ترتیــب  بــه  کرده انــد،  ثبت نــام 

ــس ســینمایی  ــه پردی ــه ب ــا مراجع ــد ب ــام می توانن ثبت ن
ــه صــورت حضــوری  ــای مدنظــر خــود را ب ــت بلیت ه مل

ــد. ــه کنن تهی
ــن اســت  ــه در حــال حاضــر وجــود دارد ای  موضوعــی ک
کــه ایــن ســایت کــه بــه دلیــل مراجعــه گســترده مــردم 

ــاال در  ــد، ح ــا باش ــاز تهرانی ه ــخگوی نی ــت پاس نتوانس
ــکل  ــار مش ــز دچ ــتان ها نی ــت  شهرس ــروش بلی پیش ف
شــده اســت. پیــش از ایــن قــرار بــود پیش فــروش 
در  فجــر  فیلــم  ســی وپنجمین جشــنواره  بلیت هــای 
شهرســتان ها از ۸ صبــح دوشــنبه ۴ بهمن مــاه آغــاز 
شــود؛ امــا اکنــون بــه دلیــل مشــکات 
فنــی، پیش فــروش بلیــت شهرســتان ها 
از ســاعت ۸ صبــح روز پنجشــنبه ۷ بهمــن 
ــنبه 10  ــر روز یکش ــاعت 12 ظه ــا س 13۹5 ت

ــد.  ــد ش ــام خواه ــن 13۹5 انج بهم
ــه شــرکت  ــن اســت ک ــن ســؤال ای همچنی
ــود در  ــت خ ــام مأموری ــه در انج ــه ک مربوط
ــئولیت  ــان مس ــرا همچن ــت، چ ــوده اس ــق ب ــران ناموف ته
پیش فــروش بلیــت شهرســتان ها را در اختیــار دارد؟ 
دبیــری  بــه  فجــر  فیلــم  جشــنواره  ســی وپنجمین 
محمــد حیــدری بهمن مــاه ســال جــاری برگــزار می شــود. 

ســینماخبر

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 

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

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

تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ 

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

ردیف 1- برابر رای شماره 13۹560302023001362مورخ 13۹5/10/30 آقای محسن بابائی شاهدانی   

به شماره شناسنامه 25۹  کد ملی 12۸5۷0635۸ صادره از اصفهان فرزند علی نسبت به سه دانگ 

مشاع از   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 5۴/02 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2۷۸۴- 

اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف 

2- برابر رای شماره 13۹56030202300136۴مورخ 13۹5/10/30 آقای علی بابائی شاهدانی   به شماره 

شناسنامه 5۴5  کد ملی 5۴۹۹036160 صادره از نجف آباد  فرزند ابراهیم  نسبت به سه دانگ مشاع 

از   ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 5۴/02 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2۷۸۴- اصلی 

واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/11/6   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/11/21 

شماره : 3۴052 / م الف  امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   13۹5/10/11 تنظیم:  تاریخ   ۹50۹۹۷03510015۹0 دادنامه:  شماره 

 10 پرونده کاسه: ۹50۹۹۸0351000536 شعبه  بایگانی شعبه: ۹5066۹  ۹50۹۹۸0351000536شماره 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای مهدی واثق نیا فرزند 

عبدالرسول به نشانی: اصفهان – خیابان  طیب – کوچه 22 – پاک 6 شماره همراه: 0۹1311۸1۴۷2 

کد ملی: 12۸22۹0630 کد پستی: ۸136۷۸3551 خواندگان: 1- آقای حامد حاج شیخ حسینی فرزند 

محمود به نشانی: اصفهان – خیابان مسجد سید – جنب اداره پست – کوچه علی قلی آقا – بن بست 

ماذاالسام – انتهای بن بست – سمت راست – پاک 11 – طبقه همکف 2- آقای وحید پورقدیری 

وجه  مطالبه   -2 دادرسی  مطالبه خسارت   -1 ها:  خواسته  المکان  مجهول  نشانی:  به  فرزند حسن 

چک 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای مهدی واثق نیا فرزند 

عبدالرسول به طرفیت آقایان 1- حامد حاج شیخ حسینی فرزند محمود، وحید پورقدیری فرزند حسن 

به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک شماره ی ۸50/301035 مورخ 

۹5/۷/20 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر 

آن و گواهینامه ی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه به 

موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود و با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی 

خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضای ظهر آن به عنوان ضمانت محرز است، دعوی خواهان 

را وارد می داند و از آنجایی که خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر عدم حسن نیت دارنده چک و ید 

غیرقانونی و نامشروع وی ابراز نداشته اند، مستندًا به مواد 2۴۹ ، 31۴ ، 315 قانون تجارت، 1۹۸، 502، 

515، 51۹ و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک 

حکم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون بابت اصل خواسته، مبلغ 

یازده میلیون و پانصد و شصت و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعام می نماید. حکم صادر شده در مورد خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز از 

تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد خوانده ردیف دوم 

غیابی، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.

شماره: 3222۷/ م الف رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان – ایمان غریب نواز

دادنامه
پرونده:  13۹5/۹/2شماره  تنظیم:  تاریخ   ۹50۹۹۷03۷0۸0133۹ دادنامه:  شماره 

فرزند  دینلی  پریسا  خانم  تجدیدنظرخواه:   ۹50۴۷۸ شعبه:  بایگانی  ۹۴0۹۹۸03602005۸۸شماره 

مصطفی با وکالت خانم ریحانه نوراللهی فرزند حسین به نشانی: اصفهان – ضلع شمالی ساختمان 

دادگستری – مجتمع اداری نیکبخت – طبقه 5 – واحد 21۴ تجدیدنظرخوانده: آقای سیاوش کریمی 

فرزند حسن به نشانی: مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۹500356 صادره از شعبه 112 

دادگاه کیفری 2 اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 

دادگاه  نماید.رأی  می  رأی  انشاء  به  مبادرت  ذیل  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعام  را 

تجدیدنظرخواهی خانم پریسا زینلی با وکالت خانم ریحانه نوراللهی و آقای حسین کانتری نسبت به 

دادنامه شماره 00356-۹5/3/10 صادره از شعبه 112 دادگاه کیفری 2 اصفهان که متضمن برائت آقای 

سیاوش کریمی از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل پژو پرشیا به شماره انتظامی 

۹32 ب 22 ایران 53 می باشد وارد است زیرا اظهارات گواهان و نیز مفاد اظهارنامه ارسالی برای متهم 

حاکی از انتساب بزه به وی بوده و مشارالیه هیچگونه دفاعی در مورد نحوه تحویل گرفتن خودرو و 

مشروعیت تصرف خود ارائه ننموده است لذا با استناد به بند پ ماده ۴55 قانون آئین دادرسی کیفری 

و ماده 6۷۴ قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای سیاوش 

کریمی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

شماره: 321۸۷/ م الف 

مستشار دادگاه – محمد محمدی کمال آبادی رئیس دادگاه – حمیدرضا امانی

دادنامه
شماره دادنامه: ۹50۹۹۷035330156۹ تاریخ تنظیم: 13۹5/۹/2۸ شماره پرونده: ۹30۹۹۸03626013۹6 

شماره بایگانی شعبه: ۹۴0233 پرونده کاسه: ۹30۹۹۸03626013۹6 شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )10۷ جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره : ۹50۹۹۷035330156۹ 

شکات: 1- آقای حسین یادگاری فرزند حبیب اله به نشانی : شهرستان اصفهان – بیمارستان شریعتی 

2- آقای صادق حیدری فرزند محمدعلی به نشانی: شهرستان اصفهان – خ پروین – خ شیخ طوسی 

شرقی – ک بهارستان – بن ابوذر – پ ۴۴ متهم: آقای صادق طاهری به نشانی: مجهول المکان اتهام 

ها: 1- اخال در نظم و آسایش عمومی 2- توهین به اشخاص عادی از طریق فحاشی گردشکار: دادگاه 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی 

دادگاه در خصوص اتهام آقای صادق طاهری که به دلیل عدم شناسایی مشخصات کامل تری از او در 

دست نیست مبنی بر ایراد توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه موضوع شکایت آقای صادق 

حیدری، این دادگاه بر اساس مفاد کیفرخواست صادرشده از دادسرا و با توجه به اعام شکایت شاکی 

خصوصی و مفاد صورتجلسه تنظیم شده به تاریخ ۹3/10/22 و امضاء کنندگان ذیل آن صورتجلسه به 

عنوان گواه و شاهد و عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادرسی با وصف اباغ جهت دفاع از اتهام 

خویش و سایر قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و به 

استناد ماده 60۹ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات نامبرده را به تحمل پنجاه ضربه شاق تعزیری 

محکوم می نماید و در خصوص دیگر اتهام متهم یاد شده مبنی بر اخال در نظم و آسایش عمومی نیز 

صرفنظر از عدم حضور متهم با توجه به اظهارات آقای صادق حیدری در دادسرا و کیفیت اقدامات انجام 

شده توسط متهم و نهایتًا فقد ادله کافی اثباتی در احراز وقوع و انتساب این بزه به متهم، با استظهار از 

اصل برائت و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسامی رأی بر 

برائت متهم صادر و اعام می گردد رأی صادر شده در قسمت محکومیت غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت برائت نیز حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 

از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

شماره: 322۴1/ م الف رئیس شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – زارع

دادنامه
شماره دادنامه: ۹50۹۹۷6۸36601۹۸1 تاریخ تنظیم: 13۹5/10/20شماره پرونده: ۹50۹۹۸6۸366003۷6 

خانواده  دادگاه   6 شعبه    ۹50۹۹۸6۸366003۷6 پرونده کاسه:   ۹50۴55 شعبه:  بایگانی  شماره  

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره  خواهان: خانم زهرا قهرمان شهرکی 

فرزند غامرضا به نشانی: اصفهان – خ شیخ طوسی شرقی )2۴ متری دوم( – کوچه بهار – پاک 

3۴۸ – کد ملی: ۴62351۷۹3۴ خوانده: آقای کیوان احمدی فرزند مهدی به نشانی: مجهول المکان 

خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه مهریه 3- مطالبه خسارت دادرسی رأی 

دادگاه در خصوص دعوی خانم زهرا قهرمان شهرکی فرزند غامرضا به طرفیت آقای کیوان احمدی 

ریال مندرج در سند رسمی  به مبلغ ۴/266/1۷1/150  به خواسته مطالبه مهریه مقوم  فرزند مهدی 

دادرسی،  انضمام خسارات  به  اصفهان  ازدواج  ثبت  دفتر 1۸6  ازدواج شماره 10۸35 مورخ ۸۷/۴/۷ 

دادگاه با توجه به احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین طرفین و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به 

مهریه مورد مطالبه به موجب سند ازدواج مذکور و اینکه زوجه به مجرد عقد مالک مهر می گردد و 

عنایت به آنکه خوانده که مجهول المکان اعام شده در جلسه دادرسی علیرغم اباغ وقت به وی از 

طریق نشر آگهی حاضر نشده و الیحه ای نیز در دفاع از خود ارائه ننموده است لذا دادگاه با استصحاب 

مستندًا  و  دانسته  ثابت  را  خواهان  دعوای  قضائی،  محترم  مشاور  نظریه  لحاظ  و  ذمه  اشتغال  بقاء 

مواد 1۹۸  و  مزبور  تبصره  اجرائی  نامه  آئین  و  آن  ذیل  الحاقی  تبصره  و  مدنی  قانون  ماده 10۸2  به 

و 515 و 51۹ قانون آئین دادرسی مدنی، بابت اصل خواسته، خوانده را به پرداخت عین 31۴ عدد 

سکه تمام بهار آزادی و نیز 110 مثقال طای ساخته هیجده عیار و مبلغ 533/561/2۹2 ریال بابت 

سایر اقام صداق که بر اساس نرخ شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه شده 

و مبلغ 620/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و نظر به اینکه در مورخ 

۹5/۴/22 به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم گردیده لذا خواهان مکلف می 

از مأخذ تقویم خواسته در حق  را  از اعسار و حین اجرای حکم هزینه دادرسی  از خروج  گردد پس 

صندوق دولت پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

 در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان

 است.

 شماره: 32۹6۸/م الف رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان – محمود شعرباف زاده

دادنامه
پرونده:  شماره   13۹۴/۸/1۷ تنظیم:  تاریخ   ۹۴0۹۹۷0350۹012۸۸ دادنامه:  شماره 

 ۹ شعبه   ۹30۹۹۸0350۹011۹1 پرونده کاسه:   ۹31331 شعبه:  بایگانی  ۹30۹۹۸0350۹011۹1شماره 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: ۹۴0۹۹۷0350۹012۸۸ خواهان: شرکت 

علیرضا  آقای  وکالت  با  بنکدار  و حسین  میریان  نمایندگی سیدحسین  به  اصفهان  و مسکن  عمران 

شعربافیون فرزند عباسعلی به نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – خیابان شهدای خواجو – اول 

کوچه شهید مؤذن خوانده: آقای محمدعلی قاسمیان فرزند قاسم به نشانی: مجهول المکان خواسته 

ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه دعوی خواهان شرکت 

عمران و مسکن اصفهان با وکالت آقای علیرضا شعبافیون به طرفیت خوانده آقای محمدعلی قاسمیان 

دستگردی بخواسته مطالبه مبلغ 2۴0/000/000 ریال وجه دو فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و 

تأخیر تأدیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره ۹06۴/۷۴5۷۷1-

۹2/11/30 به مبلغ ۷0/000/000 ریال و ۹06۴/۷۴5۷۷2-۹2/11/20 به مبلغ 1۷0/000/000 ریال عهده بانک 

ملی و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در 

قبال دعوی مطرح شده و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان 

که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون 

تجارت و مواد 1۹۸ و 51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 2۴0/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸/۴50/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق 

تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند، خسارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعامی بانک 

مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است. 

شماره: 33106/م الف رئیس شعبه ۹  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علیرضا اصانی

آگهی ابالغ 
بایگانی شعبه: ۹۴0015  شماره نامه: ۹5101103510020۹6 شماره پرونده: ۹۴0۹۹۸0351000015 شماره 

تاریخ تنظیم: 13۹5/10/12 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها آقای محمد 

چرم اصفهانی فرزند اکبر و خانم صدیقه ابراهیمی رکن آبادی فرزند ولی اله وفق دادنامه مربوطه اجرای 

 ۹۴0۹۹۷0351001012 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و   ۹510۴2035100320 شماره  به  مربوطه  حکم 

صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان محکوم علیهم محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ شصت و 

دو میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ یک میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی، مبلغ دو میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین 

دادرسی و پرداخت ده درصد بابت خسارت تأخیر تأدیه )وجه التزام( قراردادی )شش درصد وجه التزام 

به اضافه چهار درصد کارمزد( از تاریخ تقدیم دادخواست )13۹3/12/1۹( لغایت اجرای حکم در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت شده اند تا ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 

دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

شماره: 31۷26/ م الف مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی

دادنامه
کاسه پرونده: 10۹6/۹5 شماره دادنامه: 1۴2۴-۹5/۸/1۹ مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: نرگس صادقی قهساره به نشانی: اصفهان – خیابان 

چهارباغ باال – مجتمع بهاران – ط 5 – واحد 35  خواندگان: 1- عزت اله شبانیان پوده به نشانی: 

اصفهان – خ عامه امینی – خ سلطانی – ک دهقانی – پاک 206   2- رضا محمودی 3- سعید 

جعفری به نشانی: هر دو نفر مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.))رأی قاضی شورا((

در خصوص دعوی خانم نرگس صادقی قهساره بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقایان خواندگان 

فوق به خواسته مطالبه مبلغ 10۴/5۹0/3۷0  ریال وجه یک فقره چک به شماره های 36232۸/21-

۹۴/۸/۷ به عهده بانک ملت به انضمام بخشی از مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 

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

در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اینکه خواندگان ردیف دوم و 

سوم علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده و خوانده ردیف اول نیز دفاعیات 

مؤثری بعمل نیاورده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 

31۴ قانون تجارت و 1۹۸، 515، 51۹، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی 

به پرداخت مبلغ 10۴/5۹0/3۷0 ریال بابت اصل خواسته و 3/66۹/۷۹0 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )۹۴/۸/۷( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان دوم 

و سوم غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول 

 حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: 322۴۷/م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   13۹5/6/23 تنظیم:  تاریخ   ۹50۹۹۷0351000۹۹۸ دادنامه:  شماره 

 10 شعبه   ۹50۹۹۸035100005۴ پرونده:  ۹5005۸کاسه  شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹۸035100005۴شماره 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره  خواهان: آقای حبیب راه خدا فرزند 

زندان  دامادزاده – پاک 33 )فعًا  به نشانی: اصفهان – اصفهان – خ مسجد سید – کوچه  احمد 

از  اعسار  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  به  ابراهیمیان  حمیدرضا  آقای  خوانده:  اصفهان(  مرکزی 

پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای حبیب راه خدا فرزند احمد به 

طرفیت آقای حمیدرضا ابراهیمیان فرزند اکبر به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 

اینکه خواهان شغل معمولی خود را خرید و  به  با عنایت  ی شماره ی ۹30۹۹۷03510000۸۹ دادگاه 

فروش طا معرفی کرده که مدت 5 سال به آن کار مشغول بوده و در این زمینه دارای پروانه ی کسب 

ناظر بر ماده ی 1 قانون  بند 1 ماده 2  بنابراین وی را تاجر تشخیص می دهد؛ چرا که مطابق  است 

تجارت اگر کسی شغل معمولی خود را خرید و فروش اموال منقول قرار دهد تاجر است و از آن جایی 

که مطابق ماده ی 15 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی دعوی اعسار از شخص تاجر پذیرفته 

نیست بنابراین مستندًا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر 

و اعام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان است. 

شماره: 3225۸/م الف رئیس شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – ایمان غریب نواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۹ بخش  کلیشاد   در  واقع   1۹/۹۴5 شماره  پاک  یکبابخانه   حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  به  نظر 

ثبت  جریان  در  اصغر    فرزند  فتاحی  حسین  نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت 

اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  است.   نیامده   به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  است 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ ۹5/11/30 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   ۹ ساعت 

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 : ۹5/11/6 شماره : ۹۴5/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 

آگهی ابالغ به آقای اصغر جعفری
بایگانی  شماره   ۹50۹۹۸0365301530 پرونده:  شماره   ۹510۴603653000۴۹ درخواست:  شماره 

شعبه: ۹51553 تاریخ تنظیم: 13۹5/10/12 نظر به اینکه آقای اصغر جعفری فرزند – به اتهام جعل 

عنوان و توهین، حسب شکایت یوسف سازنده فرزند عوضعلی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 

ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت  ۹51۴5۹د3۴ 

نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امر کیفری 

مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 3۴ دادیاری دادسرای عمومی 

اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 

می گردد. 

شماره: 316۸3/ م الف دادیار شعبه 3۴ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان – جواد مصلحی

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با بانوی اول سی ونهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم:

آیات نور را همراه با تدبر می خوانم

تغییرزمانپیشفروشبلیتجشنوارهفجردرشهرستانها
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- مراســم نامزدهــای نهایــی هشــتادونهمین دوره جوایــز 
ــاز  ــی آغ ــون در حال ــاخه های گوناگ ــکار در ش ــینمایی اس س
شــد کــه »فروشــنده« اصغــر فرهــادی در جمــع نامزدهــای 

ــت. ــرار گرف ــی اســکار خارجــی ق نهای
ــان  ــتفاده از طراح ــاره اس ــر درب ــم فج ــنواره  فیل ــر جش - دبی
لبــاس بــرای هنرمنــدان حاضــر در جشــنواره گفــت: ســاختار 
ایــن مســئله هنــوز فراهــم نشــده و مــا هــر ســال از هنرمندان 
ــور  ــمی حض ــاس رس ــا لب ــوط ب ــم  مرب ــم در مراس می خواهی
داشــته باشــند. در همــه آیین هــا و مراســم  این چنینــی 

ــد. ــاس رســمی می آین ــا لب ــرام ب ــرای احت ــدان ب هنرمن
ــر  ــه در عص ــد از اینک ــی می گوی ــفیعی کدکن ــا ش - محمدرض
حاضــر و در آینــده نیــز شــاعران و نویســندگان ممتــاز و بزرگی 

در قلمــرو زبــان فارســی دری ظهــور کننــد، ناامیــد نیســتیم.
ــل اول و دوم  ــن فص ــه  بی ــاره فاصل ــت درب ــروش صح - س
مجموعــه لیسانســه ها و اینکــه آیــا ایــن نحــوه پخــش 
ــم؛  ــرد: نمی دان ــار ک ــه، اظه ــا ن ــد زد ی ــه کار خواه ــیبی ب آس
امــا امیــدوارم آســیبی بــه کار وارد نشــود. مــا امیــدوار بودیــم 
فاصلــه ای بیــن پخــش کار پیــش نیایــد؛ امــا چــاره ای 
نداشــتیم؛ چــرا کــه تلویزیــون اصــرار داشــت ایــن مجموعــه 

ــرود. ــن ب ــاه روی آنت از دی م
- محمــد معتمــدی، خواننــده، گفــت:  مــا در حــال برنامه ریــزی 
بــرای برگــزاری تــور کنســرت هایمان هســتیم و اجرایــی کــه 
تــا بــه حــال قطعی شــده، کنســرت مــا در یــزد اســت. اقدامات 
مربــوط بــه برگــزاری کنســرت در بعضــی شهرســتان ها 
ــئوالن  ــر مس ــه اگ ــد ک ــود را می گذران ــی خ ــل نهای ــز مراح نی

همــکاری کننــد، برگــزار خواهنــد شــد.
نمایــش  بهمن مــاه  دوم  نیمــه  از  رضــا کیانیــان کــه   -
ــن  ــرد، ســاخت موســیقی ای ــه می ب ــه صحن ــه ای« را ب »حرف

ــپرد. ــان س ــی کیانی ــرش عل ــه پس ــش را ب نمای
- گــروه »بــدن دیوانــه« بــه سرپرســتی یاســر خاســب 
در ادامــه برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در اســتان های 

ــرد. ــفر ک ــان س ــتان کرم ــه اس ــف، ب مختل
ــن  ــاپ، در تازه تری ــیقی پ ــده موس ــون، خوانن ــد همای - حام
ــهیدان  ــام ش ــه مق ــرام ب ــن ادای احت ــود ضم ــرت خ کنس
ــرای  ــه پاســکو، قطعــه »خــوب مــن« را ب آتش نشــان حادث

خوانــد. آتش نشــان ها 
بــه  ســتاره«،  و  »کاتــی  تهیه کننــده  منصــوری،  بیتــا   -
ــن  ــت ای ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــا مجلس ــی رض کارگردان
ــود  ــی خ ــل فن ــم مراح ــن فیل ــت: ای ــینمایی گف ــم س  فیل
ــر  ــدا در نظ ــان ابت ــه از هم ــا ک ــد و از آنج ــپری می کن را س
داشــتیم در بعضــی از پان هــا انیمیشــن وجــود داشــته 
ــا  ــن بخش ه ــاخت ای ــغول س ــر مش ــال حاض ــد، در ح باش

ــتیم. هس
ــی  ــای علمی تخیل ــه فیلم ه ــمت از مجموع ــتمین قس - هش
»جنــگ ســتارگان« بــا عنــوان »آخریــن جــدال« بــه ســینما 

می آیــد.



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 ترس تنیسورهای ایرانی از پاکستان
ــی  ــی در حال ــورهای ایران تنیس
ــابقات  ــن در مس ــا ۱۷ بهم ۱۵ ت
میزبانــی  بــه  کاپ  دیویــس 
پاکســتان حضــور پیــدا می کننــد 
کــه اگرچــه امنیــت پاکســتان از 
ــد شــده  ــاد تأیی ــد نه ســوی چن
امــا نگرانی هایــی در ایــن خصوص 
ــان مســابقات  وجــود دارد. پاکســتان پــس از ۱۲ ســال میزب
ــال  ــار در س ــن ب ــت. آخری ــده اس ــس کاپ ش ــس دیوی تنی
ــم پاکســتان در یــک دیویــس کاپ خانگــی موفــق  ۲۰۰۴ تی
شــد بــا نتیجــه ۳ بــر ۲ تیــم نیوزلنــد را در گــروه اول منطقــه 
ــا  ــور ب ــن کش ــاال ای ــد. ح ــت ده ــیه شکس ــیا و اقیانوس آس
ــن  ــان ای ــاره میزب وجــود شــرایط خــاص امنیتــی خــود، دوب
ــورمان از  ــس کش ــی تنی ــم مل ــت و تی ــده اس ــا ش رقابت ه
ــه  ــس کاپ منطق ــروه دو دیوی ــن در گ ــا ۱۷ بهم ــخ ۱۵ ت تاری
آســیا - اقیانوســیه در اســام آباد بــه مصــاف تیــم پاکســتان 
خواهــد رفــت. حضــور در ایــن رقابــت اگرچه از ســوی فدراســیون 
 جهانــی تنیــس اجبــاری اســت، امــا هنــوز دلهره هــای امنیتــی 

آن به طور کامل برطرف نشــده است. مهر

در ایران بیشتر از لیگ هلند پول می دهند
مهاجــم ایرانــی هیرنفیــن بــا رســانه ای هلنــدی دربــاره 
ــژاد  حضــور موفــق در ایــن تیــم صحبــت کــرد. رضــا قوچان ن
ــد  ــه می توانی ــی ک ــا جای ــران ت ــد در ای ــما می توانی ــت: ش گف
و می خواهیــد پــول دربیاوریــد. ارقامــی کــه در فوتبــال 
ــل مقایســه  ــد قاب ــا هلن ــان داده می شــود ب ــه بازیکن ــران ب ای
نیســت. قطعــا بــرای مــن هــم پیشــنهادات خوبــی از لیــگ 
ــازی کنــم.  ــا ب ایــران رســید، ولــی مــن دوســت دارم در اروپ
هنــوز خیلــی زود اســت کــه بخواهــم از اروپــا بــروم و بایــد در 

ــم را نشــان دهــم.  ــن ســطح توان باالتری
هیــچ وقــت بــه دنبــال ایــن نبــودم کــه بــا حضــور در تیمــی 
ــن  ــن ای ــا هــدف م ــم. تنه ــر کن ــی فک ــه اهــداف غیرفوتبال ب
بــوده تــا در هــر تیمــی بــروم تــوان فوتبالــی خــودم را نشــان 
دهــم و بــه تیمــم کمــک کنــم. مهاجــم ایرانــی بهتریــن فصــل 
خــود را ســپری می کنــد و تاکنــون ۱۲ گل در لیــگ هلنــد بــه 

ثمــر رســانده تــا شــرایط خیلــی خوبــی داشــته باشــد.
 او دربــاره ایــن موضــوع گفــت: آمــار بــه خــودی گویــای همــه 
چیــز اســت. خیلــی خوشــحالم کــه در ۲۹ ســالگی بــه ایــن 

شــرایط رســیدم.
 او در پایــان گفــت: در باشــگاه هیرنفیــن عکس هــای بزرگــی 
ــان  ــوس و رود ف ــی آفونســو آل ــم یعن ــن تی از دو اســطوره ای
ــم  ــن ه ــس م ــر عک ــورد. اگ ــم می خ ــه چش ــتلروی ب نیس
ــا  ــرد، واقع ــرار بگی ــزرگ ق ــن ب ــن دو بازیک ــار ای روزی در کن
یــک افتخــار بــزرگ بــرای مــن اســت. بــه امیــد آن روز تاش 

می کنــم. گل

 نتایج روز دوم مسابقات والیبال بانوان کارگر کشور:

اصفهانی ها داعیه قهرمانی در سر دارند

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریسرویس ورزش

در ادامــه رقابت هــای والیبــال 
ــه از روز  ــر کشــور ک ــوان کارگ بان
یکشــنبه ۳ بهمن مــاه در ســالن 
ورزشــی  مجموعــه  توحیــد 
صفائیــه مبارکــه جریــان دارد، 
تیــم والیبــال بانــوان کارگــر اصفهــان در دومیــن روز بــا 
ــت.  ــش رو برداش ــتان را از پی ــم خوزس ــه تی ــری مقتدران برت
در ایــن رقابت هــا کــه بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر 
بــه میزبانــی اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان 
ــان،  ــای اصفه ــده، تیم ه ــرا درآم ــه اج ــم ب ــور ۱۱ تی ــا حض ب
قزویــن، کرمــان، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان و 
فــارس بــا نتایــج مشــابه ۲ بــر ۰ حریفــان خــود را شکســت 
دادنــد. مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات پیــش از ظهــر روز 

چهارشــنبه 6 بهمن مــاه اســت.

 3 قهرمان وزنه بردار المپیکی چین 

دوپینگی شدند
در  نمونه هــای گرفته شــده  دوبــاره  آنالیزهــای  ادامــه  در 
ــگ  ــه دوپین ــدن، نتیج ــن و ۲۰۱۲ لن ــای ۲۰۰8 پک المپیک ه
6 وزنه بــردار زن و مــرد دیگــر مثبــت اعــام شــد کــه ۳ 
ــه  ــوط ب ــه المپیــک پکــن و ۳ نفــر دیگــر مرب ــوط ب نفــر مرب
ــام  ــده ن ــامی اعام ش ــن اس ــتند. در بی ــدن هس ــک لن المپی
اینتیــگام زایــروف از آذربایجــان در دســته ۹۴ کیلوگــرم مردان 
کــه خــودش بــا مثبــت شــدن دوپینــگ نفراتــی ماننــد ایلیــا 
ــوف  ــدری دیمان ــوف روس و آن ــزاق، آلکســاندر ایوان ــن ق ایلی
روس بــه مــدال نقــره دســت یافتــه بــود، مثبــت اعــام شــد 
ــا مــدال نقــره او نیــز بازپــس گرفتــه شــود. در دســته های  ت
۴8، ۷۵ و 6۹ کیلوگــرم زنــان نیــز هــر ســه قهرمانــی چینــی 

المپیــک پکــن، دوپینگــی اعــام شــدند. کاپ

هوری با قهر آبادان را ترک کرد
ــی  ــی از بازیکنان ــت، یک ــت نف ــان صنع ــوری، کاپیت ــن ه حس
ــا  ــت آبادانی ه ــف اول شکس ــم ردی ــوان مته ــه عن ــه ب ــت ک اس
در برابــر اســتقال تهــران معرفــی شــده اســت. هــواداران تیــم 
آبادانــی کــه ایــن بازیکــن را در جدایــی نــادر دست نشــان 
ایــن  اخیــر  بازی هــای  و  تمرینــات  در  می داننــد،  مقصــر 
ــدادی  ــد، روی ــان ســر دادن ــه ایــن دروازه ب تیــم شــعارهایی علی
ــان  ــرای کاپیت ــادی ب ــه وجــود آمــدن حواشــی زی کــه باعــث ب
نفتی هــا شــد. هــوری بــا حواشــی ایجادشــده در شــهر آبــادان 

ــد. ورزش۳ ــرک کن ــهر را ت ــن ش ــح داد ای ترجی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در فوتبــال و در مســتطیل ســبز ایــران، بیشــتر چشــم ها 
بــه ســرخ آبی های پایتخــت دوختــه شــده؛ مثــل ایــن 
ــازان در رده دوم  ــا، تراکتورس ــه در اوج رقابت ه ــا ک روزه
جــدول قــرار داشــته و ذوب آهن در تعقیب پرســپولیس 
 مــکان ســوم را در اختیــار دارد، بیشــتر روزنامه هــا

مجــات ورزشــی، صداوســیما و ســایت های خبرگــزاری 
اغلــب خبرهـــا و تحلیل هـــای خــود را بــه دو تیــم 
پرســپولیس و اســتقال بحــران زده اختصــاص داده انــد 
ــی  ــه مباحــث قهرمان ــد خــود ب ــه دی و هرکــس از زاوی
ایــن دو تیــم می پــردازد. متاســفانه در ایــن گیــرودار از 
تیــم جــوان و شایســته ذوب آهــن اصفهــان کــه بــا یــک 
ــای  ــا پیروزی ه ــته ب ــش توانس ــوان و بادان ــی ج مرب
پی درپــی خــود را از پائیــن جــدول بــه رده ســوم 

ــد.  ــاد می کنن ــر ی ــاند، کمت برس
ــه شــاگردان ســید  ــای مقتدران ــن بازی ه ــر ای ــاوه ب ع
مجتبــی حســینی تحت الشــعاع خبرهــای گســترده دو 
رقیــب دیرینــه اســتقال و پرســپولیس قــرار می گیــرد.

    ذوب آهن، مدعی قهرمانی
بــه یقیــن کمتــر کســی بــاور داشــت ذوب آهن بــا وجود 
مشــکات عدیــده ای کــه درآغــاز فصــل داشــت، بتوانــد 
جــزو ســه تیم صدرنشــین جــدول رده بنــدی باشــد؛ اما  
دیدیــم بــا تغییراتــی کــه در رأس هــرم کادر فنــی صورت 
گرفــت، در ســایه حمایــت همه جانبــه مقامــات مســئول 
ــی  ــن و همدل ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام ــژه مدی  به وی

ــات  ــا تمرین ــی و ب ــه دور از حواش ــی ب ــدت تیم و وح
مســتمر بــا روحیــه جنگندگــی و روی آوری بــه فوتبــال 
تهاجمــی ایــن تیــم بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کــرد و 
اینــک یکــی از مدعیــان پروپــا قــرص قهرمانــی اســت. 
ریشــه دار  تیم هــای  جملــه  از  ذوب آهــن  فوتبــال 

ــدان  ــال های نه چن ــد و در س ــمار می آی ــه ش ــورمان ب کش
دور بــا مربیــان بادانشــی نظیــر دکتــر بیژن ذوالفقارنســب 
ــن  ــه عناوی ــم زاده ب ــور ابراهی ــدی و منص ــول کربکن رس
قهرمانــی در جــام حذفــی و لیــگ برتــر دســت یافتــه و 
در مســابقات باشــگاه های برترآســیا خــوش درخشــیده 

اســت.
    هفته هیجدهم لیگ برتر

ایــن تیــم در هفتــه هیجدهــم لیــگ برتــر باشــگاه های 
کشــور روز دوشــنبه ۴ بهمن مــاه در ورزشــگاه فوالدشــهر 

میزبــان تیــم فــوالد خوزســتان بــود. 
در ایــن دیــدار ســفید وسبزپوشــان ذوب آهــن کــه 
تمایــل داشــتند کار فوالدی هــا را در نیمــه نخســت 
ــد  ــره کنن ــال یکس ــر فوتب ــگ برت ــم لی ــه هیجده  هفت
و بــا بــه دســت آوردن ۳ امتیــاز ایــن بــازی و مجمــوع 
۳۲ امتیــاز فاصلــه خــود را بــا صــدر جــدول بــه حداقــل 
برســانند، از ابتــدا دســت بــه یــک بــازی هجومــی زدنــد 
ــر  ــه کرن ــوپ از نقط ــوب ت ــال خ ــه ۱۴ از ارس  و در دقیق
و ضربــه پــای چــپ ســید محمدرضــا حســینی بــه گل 

برتــری رســیدند. 
ــود  ــه س ــری ۱ - ۰ ب ــا برت ــه اول ب ــال نیم ــر ح ــه ه ب
میزبــان پایــان پذیرفــت و نیمــه دوم بــازی بــه مراتــب 
فوالدی هــا  شــد.  دنبــال  اول  نیمــه  از  جذاب تــر 
ــادی را روی دروازه  ــران گل خــورده فشــار زی ــرای جب ب
ذوب آهــن آوردنــد و بــا اینکــه بــازی را در دســت 
ایــن  روی  جــدی  موقعیــت  نتوانســتند  داشــتند، 
ــذاب و  ــازی ج ــند. ب ــه گل برس ــد و ب ــق کنن دروازه خل
ــه  ــر ۰ ب ــان نتیجــه ۱ ب ــا هم ــم ب ــن دو تی تماشــایی ای
ســود ذوب آهــن بــه پایــان رســید تــا نماینــده شایســته 
ــا  ــا ۳۲ امتیــاز و ۵ امتیــاز فاصلــه ب فوتبــال اصفهــان ب
ــین  ــم صدرنش ــب تی ــان در تعقی ــدول همچن ــدر ج ص

ــد. ــی بمان باق

نیم نگاهی هم به ذوب آهن داشته باشید

تالش ذوب آهن برای کسب سهمیه آسیا

ــتن  ــا پیوس ــران ب ــال ای ــانه ای فوتب ــان افس ــد دروازه ب فرزن
بــه تیــم ماریتیمــوی پرتغــال، گام بزرگــی در رســیدن 
ــال  ــطح اول فوتب ــور در س ــت؛ حض ــش برداش ــه رؤیاهای ب
ــود.  ــدزاده ش ــر عاب ــاب امی ــکوی پرت ــد س ــال می توان پرتغ
امیــر عابــدزاده متولــد 6 اردیبهشــت ۱۳۷۲ در تهــران فرزنــد 

ــانه ای  ــان افس ــدزاده، دروازه ب ــا عاب احمدرض
ــدزاده فعالیتــش  ــران، اســت. عاب ــال ای فوتب
ــال  ــه ای از س ــورت حرف ــه ص ــال را ب در فوتب
۲۰۰6 در آکادمــی باشــگاه پرســپولیس آغــاز 
کــرد. او کــه از ۷ ســالگی زیــر نظــر پــدرش 
تمریــن کــرده اســت، در ۱۵ ســالگی بــا نظــر 

ــت.  ــس رف ــه انگلی ــدزاده ب احمدرضــا عاب
ســال ۲۰۰8 عابــدزاده عضــو تیــم برنتفورد شــد و بعــد از چند 
مــاه بــه آکادمــی باشــگاه تاتنهــام رفــت؛ ولــی حضــورش در 
ایــن تیــم دوام زیــادی نداشــت و خیلــی زود بــه تیــم دیگــر 
ــدزاده در ســال ۲۰۱۱  لنــدن، تایگــر انتقــال یافــت. امیــر عاب
ــس  ــس آنجل ــم ل ــازی در تی ــکا و ب حضــور در کشــور آمری

بلــوز در دســته های پاییــن لیــگ ایــن کشــور را ترجیــح داد؛ 
درخشــش او در فوتبــال آمریــکا باعــث جلــب نظــر مدیــران 
ــه  ــدزاده ب و مربیــان پرســپولیس در ســال ۲۰۱۲ شــد و عاب
تیــم ســرخپوش پایتخــت پیوســت. عابــدزاده در نیم فصــل 
دوم هــم چنــد هفتــه ابتدایــی را بــا تیــم بزرگســاالن تمریــن 
کــرد؛ امــا بــا نظــر علــی دایــی، ســرمربی وقت 
ــه راه آهــن رفــت.  تیــم و موافقــت خــودش ب
ــران در  ــخ ای ــان تاری ــن دروازه ب ــد بهتری فرزن
راه آهــن هــم نتوانســت دوران چنــدان موفقــی 
را ســپری کنــد. نیمکت نشــینی در تیــم امیــد 
بــرای بازی هــای مقدماتــی المپیــک آخریــن 
ــود و در پایــان ایــن  ــدزاده ب ــه ملــی عاب تجرب
ــه  ــا اینک ــرد ت ــن ک ــم تمری ــدون تی ــاه ب ــد م مســابقات چن
ــه تیــم دســته دومــی باریرنســه در لیــگ پرتغــال رفــت.  ب
درخشــش در ایــن تیــم، امــا راه را بــرای عابــدزاده جــوان در 
پرتغــال بــاز کــرده اســت؛ او بــه لیــگ برتــر پرتغــال و تیــم 

ماریتیمــو پیوســته اســت. ورزش۳

عابدزاده کوچک به ماریتیموی پرتغال پیوست
ــت  ــرد در پرداخ ــل دیرک ــه دلی ــتقال ب ــگاه اس باش
بازیکنــان خارجــی خــود از ســوی فیفــا بــا جریمــه 
ــه رو  ــتانی روب ــازار زمس ــت در ب ــت از فعالی ممنوعی
شــد. ایــن تصمیــم از ســوی کمیتــه حــل اختــاف 
بدهــی  پرداخــت  در  دیرکــرد  دلیــل  بــه  فیفــا 

ــن  ــی ای ــن آلمان ــادل شــیحی، بازیک ع
تیــم در فصــل گذشــته گرفتــه شــد. 
مدیــران اســتقال زمانــی کــه تصمیــم 
ســرور  آی تی ســی  کارت  داشــتند 
چپــاروف را دریافــت کننــد، از ایــن 
موضــوع مطلــع شــدند کــه در ایــن 
ــه  ــازه اضاف ــاالت اج ــره نقل وانتق پنج

ــد.  ــه لیســت خــود ندارن کــردن هیــچ بازیکنــی را ب
باشــگاه اســتقال بــه دلیــل مشــکات مالــی چنــد 
ــن  ــن بازیک ــی ای ــرر، بده ــت مق ــس از مهل  روز پ
را پرداخــت؛ همیــن تأخیــر در پرداخــت باعــث شــد 
تــا آبی هــای تهرانــی از ســوی فیفــا بــا ایــن جریمــه 

ســنگین روبــه رو شــوند. 
حــاال علیرضــا منصوریــان در آســتانه بازی هــای 
ــیا  ــگاه های آس ــام باش ــر و ج ــگ برت ــاس لی حس
اجــازه اســتفاده از خریدهــای جدیــد خــود را نــدارد 
و ایــن اتفــاق و کــم کاری مدیــران اســتقال بعــد از 
قضیــه لیســت آســیایی ایــن تیــم یکــی 
ــی  ــوایی های مدیریت ــن رس از بزرگ تری
ایــن تیــم بــه حســاب می آیــد کــه 
افتخــاری  رضــا  مدیریــت  دوران  در 
ــه  ــن الزم ب ــت شــده اســت. همچنی ثب
ذکــر اســت حکــم از ســوی کمیتــه 
ــت و  ــی اس ــا قطع ــاف فیف ــل اخت ح
آبی هــای تهرانــی نمی تواننــد از بازیکنــان جدیــد 
خــود ماننــد آندرانیــک تیموریــان ســرور چپــاروف و 
روزبــه چشــمی در لیــگ برتــر و جــام باشــگاه های 
ــا آبی هــا شــرایط دشــواری  ــد ت آســیا اســتفاده کنن

ــود ــه کنند.ن ــل تجرب ــان فص ــا پای را ت

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۹۰۱۵۱8 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۹/۲۲شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۰۷۵ شماره 

پرونده ها: ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰۹۰۰۰6۹ خواهان: آقای مهدی صادق زاده فرزند سعید به نشانی: اصفهان – خ 

عبدالرزاق – جنب بانک سپه – ط فوقانی مجتمع اقتصاد – مؤسسه راه صادق – پ ۳۰  خوانده: 

آقای محمدحسین سازش فرزند مسعود به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: ۱- مطالبه خسارت 

و  اوراق  جمیع  بررسی  با  دادگاه  دادرسی  خسارات  مطالبه   -۳ چک  وجه  مطالبه   -۲ تأدیه  تأخیر 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور و انشاء رأی می نماید. رأی 

محمدحسین  خوانده  بطرفیت  سعید  فرزند  زاده  صادق  مهدی  خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه 

به شرح  فقره چک  بابت یک  ریال  میلیون  مبلغ سیصد  به خواسته مطالبه  فرزند مسعود  سازش 

بقاء  به  نظر  دادگاه  تأدیه  در  تأخیر  دادرسی و خسارت  انضمام مطلق خسارات  به  دادخواست  متن 

اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت 

از اشتغال ذمه وی داشته و نظر به اینکه وی دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول و ابراز نداشته 

از هرگونه  ننموده و دعوی و مستندات مصون  ارایه  و  اقامه  یا بطان دعوی  برائت ذمه  بر  و دلیلی 

ایراد و انکار و اعتراضی از سوی خوانده باقی مانده است و با تمسک به اصل استصحاب لذا دعوی 

مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندًا به مواد ۵۲۲ – ۵۱۹ – ۵۱۵ – ۵۰۲ – ۱۹8 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 

چک لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجرای حکم محاسبه می گردد رأی صادره نسبت 

به خوانده غیابی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 

همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان و نسبت به دیگران رأی صادره 

 حضوری ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان 

می باشد.

 شماره: ۳۳۱۰۵/م الف رئیس شعبه نهم حقوقی اصفهان – محمدرضا خانی

دادنامه
پرونده:  شماره   ۱۳۹۵/8/۱۲ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۱۰۰۱۳۰۵ دادنامه:  شماره 

۹۲۰۹۹8۰۳۵۱۰۰۰۱۰۱شماره بایگانی شعبه: ۹۲۰۱۰۴ پرونده کاسه: ۹۲۰۹۹8۰۳۵۱۰۰۰۱۰۱  شعبه ۱۰ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای محمدرضا عارفیان با وکالت 

پل  روی  روبه   – ارتش  خ   – اصفهان   – اصفهان  نشانی:  به  ابراهیم  فرزند  اکبری  صدرالدین  آقای 

حسین آباد – مجتمع اداری نوید – واحد ۱۰ خوانده: آقای بهرام نیازی به نشانی: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه طلب رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای صدرالدین اکبری به وکالت از آقای 

محمدرضا عارفیان فرزند محمد به طرفیت آقای بهرام نیازی فرزند علی به خواسته محکومیت خوانده 

بابت قرارداد عادی مورخ ۹۰/۱۰/۲6به  تومان   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل   ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ به پرداخت مبلغ 

دادنامه  مفاد  لحاظ  با  دادگاه  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  تعهد  اجرای  عدم  لحاظ 

اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه   ۴ شعبه   ۹۵/6/۲۳ مورخ   ۹۵۰۹۹۷۰۳68۴۰۰۹۵6 شماره 

که با توجه به شهادت شهود دعوا را متوجه خوانده اعام نموده است و اینکه خوانده علیرغم اباغ 

قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و هیچگونه دفاع و ادله ای دال بر ایفای تعهد 

خود ایراد و ابراز نداشته است؛ بنابراین دعوی خواهان را وارد می داند و مستندًا به مواد ۲۱۹ و ۱۳۲۴ 

قانون مدنی، ۱۹8، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به 

پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ 

تاریخ تقدیم دادخواست  از  تأدیه  الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر  بابت حق  8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

)۹۲/۲/۱( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعام می نماید. رأی صادر شده غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

 این دادگاه و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

 است. 

شماره: ۳۲۲۵۹/م الف رئیس شعبه دهم  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – ایمان غریب نواز

)آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح(
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰۷۰۳۳۰۰۰۴۱شماره  پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۱۰۳۵۱۰۰۲۱۲۴ نامه:  شماره 

عمومی  دادگاه  دهم  شعبه   ۱۰ ح   ۹۵۰۱۵8 پرونده کاسه  در   ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۱۵8

دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۱۰۰۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۵/8/6  به  نسبت  یاوری  اصفهان محمدباقر  حقوقی 

تجدیدنظرخواهی  دادخواست  در  تجدیدنظرخواه  که  آنجایی  از  و  است  نموده  تجدیدنظرخواهی 

مجهول  را  خاص(  )سهامی  سعیدان  صانع  شرکت  و  قربانی  جال  تجدیدنظرخواندگان  تقدیمی، 

المکان اعام نموده است و تقاضای نشر آگهی نموده است لذا دفتر شعبه با تجویز ماده ۷۳ قانون 

تجدیدنظرخواندگان مذکور ظرف  تا  منتشر می کند  از جراید  یکی  در  را  مراتب  دادرسی مدنی  آیین 

با اعام نشانی خود نسخه  به دفتر شعبه مراجعه و  انتشار آگهی در روزنامه  از  مهلت ده روز پس 

ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را تحویل بگیرند در غیر این صورت پس از انقضای 

 مهلت اعام شده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد

 شد. 

شماره: ۳۲۲6۰/م الف مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – زهرا رئوفی

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۳6۵۴۲۰۰۵۵۰ تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۹/۳۰ شماره پرونده:۹۴۰۹۹8۳6۵۵۷۰۰۲۰۱ 

دو  دادگاه کیفری   ۱۰۴ شعبه   ۹۴۰۹۹8۳6۵۵۷۰۰۲۰۱ پرونده کاسه   ۹۵۰۱۹۵: شعبه  بایگانی  شماره 

شهرستان فاورجان تصمیم نهایی شماره شاکی : آقای جواد توکلی فرزند حیدر به نشانی اصفهان 

خیابان حسین اباد ک ۴۱ شالباف ساختمان ۵۰ بلوک ۵ متهم: آقای علی علی  زاده به نشانی مجهول 

اتهام آقای علی علیزاده فاقد  با چاقو رای دادگاه در خصوص  اتهام : ضرب و جرح عمدی  المکان 

مشخصات بیشتر دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت اقای جواد توکلی گارماسه فرزند 

حیدر ۴۳ ساله دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهم و ارائه 

دفاع از سوی وی در تمام مراحل تحقیق  و در دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا 

به تبصره ماده 6۱۴ قانون مجازات اسامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۴۴8 و ۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات 

اسامی ۱۳۹۲ وی را به پرداخت ۱- یک سوم دیه کامل بابت جائفه در شکم ۲- نیم درصد دیه بابت 

ارش تجمع خون و هوا در فضای اطراف ریه چپ ۳- دو درصد دیه بابت ارش تعبیه لوله قفسه سینه 

و نیز تحمل یک سال حبس محکوم می نماید . رای صادره شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان است. 

مهدی عسکری ارانی – رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو فاورجان  

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۳6۹۱۰۱۱8۷ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۹/۳۰شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳۵۰6۰۱۲۰۰ 

تجدیدنظر  دادگاه   ۹ شعبه    ۹۴۰۹۹8۰۳۵۰6۰۱۲۰۰ پرونده کاسه:   ۹۵۰۷۹۳ شعبه:  بایگانی  شماره  

آقای  اله ۲-  امین فرزند فضل  اکبر  آقای  نهایی شماره تجدیدنظرخواه: ۱-  استان اصفهان تصمیم 

اصغر  علی  فرزند  سجادیه  امیرحسین  آقای  وکالت  با  محمدعلی  فرزند  زاده  فروش  نیل  آقارضا 

طبقه   – نور  اداری کوه  – مجتمع  – کوی کاویان  زمزم  مقابل   – باال  چهارباغ   – اصفهان  نشانی:  به 

المکان  به نشانی: مجهول  آقایی فرزند عبدالصاحب  اول – واحد ۱۲ تجدیدنظرخوانده: آقای جعفر 

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۰68۵-۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱۹ صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره و با استعانت از خداوند متعال 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی امیرحسین 

سجاد بوکالت از اکبر امین بطرفیت جعفر زمانی نسبت به دادنامه شماره ۹۵-۰68۵ مورخ ۹۵/۴/۱۹ 

صادره در پرونده کاسه ۹۴۱۳۴6 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که متضمن صدور حکم 

بر بطان دعوی تجدیدنظرخواه از خواسته اعام بطان معامله، تسلیم مبیع و مطالبه اجرت المثل 

محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  باشد،  می  دادرسی  خسارت  بعاوه  آپارتمان  واحد  چهار  تصرف  ایام 

پرونده از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب 

استناد  به  را  بدوی  دادنامه  تجدیدنظرخواه  تجدیدنظرخواهی  رد  ضمن  است،  نگردیده  ارائه  نماید 

رضا  تجدیدنظرخواهی  مورد  در  و  نماید  می  استوار  و  تأیید  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۳۵8 ماده 

موردنظر  استنادی  قراردادهای  انعقاد  در  مشارالیه  آنجا که  از  مذکور  وکیل  وکالت  با  زاده  نیلفروش 

دعوی  طرح  در  نداشته  حقوقی  ماهیت  انشای  در  نقشی  اصالتًا  و  اقدام  امین  اکبر  وکیل  بعنوان 

موصوف ذینفع نبوده و بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی دادنامه تجدیدنظرخواسته 

قطعی  صادره  رأی  نماید.  می  استوار  و  تأیید  نتیجتًا  مرقوم  قانون   ۳۵8 ماده  استناد  به   را 

است. 

شماره: ۳۲۹۷۳/م الف رئیس دادگاه: مصطفی عموئی مستشار دادگاه: غامرضا رنجبر

آگهی ابالغ به آقای میثم کمالی
شماره درخواست: ۹۵۱۰۴6۰۳6۵۳۰۰۰۴8 شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰۳6۵۳۰۱۵۰۴ شماره بایگانی شعبه: 

۹۵۱۵۲۷ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ نظر به اینکه آقای میثم کمالی فرزند – به اتهام خیانت در امانت، 

پرونده کاسه ۹۵۱۵۲۷د۳۴  در  دادسرا  این  از طرف  یداله  فرزند  اکبری  علی  علی  حسب شکایت 

تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 

به  مراتب  کیفری  امر  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   ۱۱۵ ماده  اجرای  در 

انتشار آگهی در شعبه ۳۴ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان  از تاریخ  نامبرده اباغ تا ظرف یکماه 

جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

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

می گردد. 

شماره: ۳۱68۴/ م الف دادیار شعبه ۳۴ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان – جواد مصلحی

دادنامه
شعبه  رسیدگی:  مرجع   ۹۵/۱۰/۲-۹۵۰۹۹۷6۷۹۳6۰۱8۱۳ دادنامه:  شماره   8۷۴/۹۵ پرونده:  کاسه 

ششم شورای حل اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: نرگس صادقی قهساره به نشانی: 

سیدابوطالب   -۱ خواندگان:    ۳۵ واحد   –  ۵ ط   – باران  مجتمع   – باال  چهارباغ  خیابان   – اصفهان 

با عنایت به محتویات پرونده  المکان  سلطانی ۲- قاسمعلی طاهری به نشانی: هر دو نفر مجهول 

و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی خانم نرگس صادقی قهساره بوکالت از بانک مهر اقتصاد به 

طرفیت آقایان سیدابوطالب سلطانی و قاسمعلی طاهری به خواسته مطالبه مبلغ ۵۴/8۰۴/8۱۹ ریال 

وجه یک فقره چک به شماره های 8۷۱۳8۴-۹۵/۴/8 به عهده بانک ملی به انضمام بخشی از مطلق 

خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 

های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد. و اینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته 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 خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون 

تجارت و ۱۹8، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده بصورت تضامنی به پرداخت 

مبلغ ۵۴/8۰۴/8۱۹ ریال بابت اصل خواسته و ۲/۴۴۰/۱۲۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )۹۵/۴/8( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره: ۳۲۲۴8/م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۱۱8۵/۹۵ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷6۷۹۳6۰۱688 – ۹۵/۹/۲۱ مرجع رسیدگی: شعبه 

ششم شورای حل اختاف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت 

نرگس صادقی قهساره به نشانی: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – مجتمع باران – طبقه ۵ – واحد 

۳۵  خواندگان: ۱- رضا چاروئی ۲- حسین چاروئی ۳- جعفر سقادولتی به نشانی: هر سه نفر مجهول 

اعضاء  نظریه ی مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  با عنایت  المکان خواسته: مطالبه وجه چک 

شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص 

دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت نرگس صادقی قهساره به طرفیت ۱-رضا 

چاروئی ۲- حسین چاروئی ۳- جعفر سقادولتی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۴/۳۱۵/۵۰6  ریال بخشی 

از وجه یک چک به شماره های ۲۳۵۱۴۱۰به عهده بانک تجارت شعبه زینبیه به انضمام مطلق خسارت 

قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 

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

وجه آن دارد. و این که خواندگان علیرغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته اند 

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 مستندًا به مواد ۳۱۳ 

و ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۹8، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 

بابت هزینه دادرسی و  ریال  بابت اصل خواسته و ۲/۴۹۳/۹۷۰  ریال  پرداخت مبلغ ۵۴/۳۱۵/۵۰6 

عنداللزوم هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 

سررسید چکهای موصوف )۹۵/۵/۳۰( تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از 

آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳۲۲۴۹/م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۴۱۰۱۵6۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۹/۲۴ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳6۰۰۰۱۱۰۰ 

شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۷۵۲ کاسه پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳6۰۰۰۱۱۰۰ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو شهر 

علیرضا  آقای  شاکی:  شماره  نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع   – سابق(  جزایی   ۱۱۵( اصفهان 

 – نانوائی  روبروی   – بهاران  مفتح – خ  اصفهان – ملک شهر – خ  نشانی:  به  احمد  فرزند  کیوانی 

ملک شهر   – اصفهان  نشانی:  به  اله  فتح  فرزند  جوانمردی  جهانی  آقای کمال   -۱ متهمین:   ۳ پ 

نشانی:  به  آقای علی حاتمی  بن بست سپهر ۲-  روبروی  – خ شهید مطهری – کوچه پزشکان – 

مجهول المکان اتهام ها: ۱- مشارکت در ضرب و جرح عمدی ۲- سرقت مقرون به آزار گردشکار: 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام آقایان ۱- کمال جهانی جوانمردی فرزند فتح اله متولد ۱۳6۵، 

آقای  و جرح عمدی موضوع شکایت  در ضرب  بر مشارکت  دائر  )متواری(  علی حاتمی  ایرانی ۲- 

و  متهمان  حضور  عدم  قانونی  پزشکی  شاکی، گواهی  شکایت  به  عنایت  با  دادگاه  علیرضا کیوانی، 

عدم دفاع مؤثر و اظهارات متهم جهانی در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری آنان را محرز دانسته 

لهذا مستندًا به مواد ۷۱۴ و ۷۰۹ و ۱۲۵ آنان را مشترکًا محکوم به پرداخت دیات ذیل در حق شاکی 

می نماید ۱- کبودی اطراف چشم راست به سه هزارم دیه کامل ۲- حارصه لبه پلک تحتانی چشم 

شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  روز   ۲۰ ظرف  و  غیابی  صادره  رأی  دیه کامل  درصد  یک  به   راست 

است. 

شماره: ۳۲۲۵۷/م الف رئیس شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – ایرج ربیعی

دادنامه
پرونده:  شماره   ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۴۵۰۱۷۲۱ دادنامه:  شماره 

فرزند  جرتوده  باقری  صادق  آقای  شاکی:   ۹۵۱۱6۹ شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۰۳6۴6۰۱۱۳۷

سبزعلی به نشانی: اصفهان – اصفهان – شاهین شهر – خ عطار فرعی ۵ شرقی – پ ۵6 – واحد 

و  ۱- ضرب  ها:  اتهام  المکان  نشانی: مجهول  به  ابوطالب  فرزند  میرطالبی  علیرضا  آقای   : متهم   6

و  اعام  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  تخریب گردشکار:   -۲ عمدی  جرح 

طالبی  علیرضا  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  نماید.رأی  می  رأی  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به 

فرزند ابوطالب دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب تلفن همراه شاکی آقای صادق باقری 

جلسه  صورت   – قانونی  پزشکی  – گواهی  انتظامی  مرجع  – گزارش  شاکی  شکایت  به  توجه  با 

بازبینی فیلم دوربین مدار بسته و متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم بزهکاریش محرز است 

اسامی  مجازات  قانون   ۷۱۴  –  ۷۱۰  –  ۷۰۹  –  ۴88  –  ۴6۲  –  ۴۴۹  –  ۴۴8 مواد  به  مستندًا  و 

حبس  یکسال  تحمل  به  را  متهم   ۱۳۷۵ مصوب  اسامی  مجازات  قانون   6۷۷ و   ۱۳۹۲ مصوب 

تعزیری بابت بزه تخریب و پرداخت هفت و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی در نواحی طرف چپ 

درصد  نیم  درصد  نیم  و  و خلف سینه سمت چپ  قدام شانه چپ   – بازوی چپ   – قدام گردن  و 

حارصه  ساییدگی  آرش  بابت  دیه کامل  درصد  یک  و  چپ  آرنج  حارصه  ساییدگی  بابت  دیه کامل 

پرداخت   )۹۵/6/8( درگیری  تاریخ  از  یکسال  حداکثر ظرف  تا  محکوم  در حق شاکی  خلف گردن 

مرجع  این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رأی   نماید. 

می باشد.

شماره: ۳۳۰6۴/ م الف رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو اصفهان - بانیان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷68۲۵۳۰۰۴۹۱ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۴/8 شماره پرونده: ۹۵۰۹۹868۲۵۳۰۰۰6۳ 

شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۱۱۲ پرونده کاسه: ۹۵۰۹۹868۲۵۳۰۰۰6۳ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: ۹۵۰۹۹۷68۲۵۳۰۰۴۹۱ خواهان: بانک پارسیان با وکالت آقای 

محمد یزدانی فرزند یداله به نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان ارتش – روبروی 

خیابان حسین آباد – مجتمع اداری نوید – طبقه همکف – واحد ۱ خواندگان: ۱- آقای سعید شفیعی 

لیراوی نژاد فرزند غامرضا به نشانی: استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بندرعباس- خیابان 

دانشگاه – کوچه دانشگاه ۵- مجتمع شمس – واحد ۷   ۲- آقای مجید زارع فرزند علی حسن به 

نشانی: مجهول المکان خواسته ها: ۱- مطالبه وجه بابت ... ۲- مطالبه خسارت ۳- مطالبه خسارت 

دادرسی ۴- مطالبه خسارت ۵- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص 

دعوی بانک پارسیان با وکالت آقای محمد یزدانی به طرفیت آقای سعید شفیعی لیراوی نژاد فرزند 

غامرضا و آقای مجید زارع فرزند علی حسن مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال و 

و  و هشتصد  دو هزار  و  و هفتاد  و هشتصد  میلیون  نوزده  و  مبلغ دویست  به  تأدیه  تأخیر  خسارت 

سی و دو ریال با توجه به مفاد دادخواست خواهان و تصویر قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 

6۴۷۳۳6۲-8۲/۱۰/۲۱ و نظر به اینکه خواندگان با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده 

اند و در قبال دعوی خواهان و مستندات وی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت 

مبلغ بدهی ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به قانون اصاح ماده 

قانون نحوه وصول مطالبات   ۱ به آن و ماده  تبصره  الحاق دو  و  ربا  بدون  بانکی  قانون عملیات   ۱۵

بانکها و ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و مواد 

۱۹8، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 

از تاریخ سررسید تا زمان وصول  پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر 

اصل دین بر مبنای قرارداد به مبلغ فوق و مبلغ ده میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و پانصد و 

تعرفه در حق خواهان صادر  الوکاله وکیل طبق  بابت هزینه های دادرسی و حق  ریال  نه  و  شصت 

این  در  واخواهی  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت  و ظرف  غیابی  رأی  این  نماید.  اعام می  و 

اصفهان استان  تجدیدنظر  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  تا  آن  از  پس  و   دادگاه 

 است. ف/ 

شماره: ۳۳۰68/ م الف رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حجت اله طاهری

با حکم فیفا، استقالل از نقل وانتقاالت محروم شد

منا
: ای

س
عک
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شهره باقریسرویس اجتماعی

در  ســوانح  و  حــوادث  از  پیشــگیری  منظــور  بــه 
وزارت کشــور، ســتادی بــه نــام مدیریــت بحــران 
ــازمانی  ــکیالت س ــور در تش ــر کش ــت وزی ــه ریاس ب
دســتگاه های  گردیــده کــه  منظــور  وزارتخانــه  آن 
مختلفــی متناســب بــا نــوع وظیفــه و تخصــص 
ــوزش و  ــر، بهزیســتی، آم ــالل احم ــه ه کاری از جمل

پــرورش و ... عضــو آن هســتند. 
ــه  ــت منطق ــه وضعی ــن ســتاد رســیدگی ب ــه ای وظیف
اســت.  غیرمترقبــه  حــوادث  اثــر  بــر  بحــران زده 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــادی اق ــرایط ع ــتاد در ش ــن س ای
ســمینارها و جلســات آموزشــی، مانورهــای ســالیانه 

و کالس هــای کارآمــوزی می کنــد. 
ــردم  ــرای م ــازی ب ــا، فرهنگ س ــن کالس ه ــدف ای ه
بــه منظــور مقابلــه بــا بحــران و آماده ســازی نیروهــا 
ــار  ــی و آث ــی و روان ــات روح ــا تألم ــه ب ــرای مقابل ب
ــده از آن واقعــه بحران خیــز اســت. تخریبــی به جامان
فروریختــن ســاختمان  غم انگیــز  حادثــه      

پالســکو
دســتمایه ایــن نوشــتار، حادثــه غم انگیــز فروریختــن 
ســاختمان پالســکو اســت؛ در شــرایط فعلــی انتظــار 
جامعــه از متولیــان امــر در وهلــه اول، رســیدگی 
روحــی  رنج  هــای  و کاهــش  حادثه دیــدگان   بــه 
و روانــی بازمانــدگان حادثــه اســت کــه در پیــام 
کوتــاه، ولــی پرمعنــای مقــام معظــم رهبــری خطــاب 

ــود. ــخص ب ــئوالن مش ــه مس ب

    همدلی و وفاق ملی
ــه  ــه، آنچ ــه حادث ــران در صحن ــت بح ــس از مدیری پ
در کمک رســانی و رســیدگی بــه وضعیــت منطقــه 
مشــهود اســت، همدلــی و وفــاق ملــی به وجودآمــده 
در اجــرای پیــام رهبــری اســت کــه در عملکــرد 
ســلیقه های  از  خــارج  مختلــف  دســتگاه های 

ــر ایــن اســاس  سیاســی نمــود پیــدا کــرده اســت؛ ب
می تــوان ایــن اتفــاق نظــر کــه نوعــی مدیریــت ملــی 
در برخــورد بــا حــوادث غیرمترقبــه اســت را جایگزیــن 

ــرد.  ــران ک ــت بح ــتاد مدیری س
بــر همیــن مبنــا بایــد در ســاختار و وظایــف ذاتــی و 
آموزش هــای معمــول بازنگــری و عــالوه بــر آن ایــن 

ــی  ــرمایه مل ــک س ــوان ی ــه عن ــی را ب ــت مردم ظرفی
ــی  ــه منظــور افزایــش کارآی ــن ب ــرد. همچنی ــظ ک حف
آن از طریــق رســانه های جمعــی، به ویــژه رســانه 

ــود.  ــازی نم ــی فرهنگ س مل
هرچنــد نمی تــوان از شــیطنت بعضــی افــراد و گروه هــا 
کــه البتــه ریشــه در بدخواهــی و مخالفــت بــا مــردم 
ــی  ــی چشم پوش ــبکه های اجتماع ــام دارد در ش و نظ
کــرد، امــا شــدت همگرایــی در ســطح ملــی بــه 
گونــه ای اســت کــه مجالــی بــرای عــرض انــدام ایــن 

ــد شــد. ــدا نخواه ــا پی ــوع نگرش ه ن
    مدیریت در بحران

تجربــه پالســکو نشــان داد کــه ســتاد مزبــور ظرفیــت 
را نخواهــد  مدیریــت در شــرایط ســخت بحــران 
ــرار  ــی ق ــم در جایگاه ــازمانی ه ــر س ــت و از نظ داش
ــتفاده از  ــازماندهی و اس ــرای س ــد ب ــه بتوان ــدارد ک ن
ــط  ــف ذی رب ــتگاه های مختل ــای دس ــه ظرفیت ه هم

ــد.  ــت کن ــال مدیری اعم
آنچــه مطــرح شــد اعمــال مدیریــت در یــک بحــران 
ســاختمان  فروریــزی  چــون  بــزرگ  نه چنــدان 
ــه کــه برخــی کارشناســان  پالســکو اســت. اگــر آنگون
زلزلــه  بحــران  بــروز  بــا  می کننــد  پیش بینــی 
ــر از  ــات فرات ــارات و تلف ــم خس ــویم، حج ــه ش مواج
ــت  ــن مدیری ــت. بنابرای ــول اس ــای معم پیش بینی ه
ــه  ــاز ب ــده نی ــای انجام ش ــور و آموزش ه ــران کش بح
یــک بازنگــری دوبــاره دارد تــا در مواقــع بحــران 
 مدیریــت بحــران خــود بــه یــک بحــران مبــدل 

نشود.

لزوم بازنگری در نحوه برخورد با بحران های پیش رو

وفاق ملی در مدیریت بحران

موقوفه آب گرم ورتون ثبت ملی شد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اجتماعی

اوقــاف  نمایندگــی   مســئول 
ــه آب  ــت: موقوف ــه گف کوهپای
مســاحت  بــا  ورتــون  گــرم 
 55 فاصـــله  در  هکتـــار   12
اصفهــان  کیلومتــری شــرق 
قــرار گرفتــه کــه ایــن مــکان گردشــگری بــه عنــوان یکــی از 

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل آث
ــون  ــرم ورت ــه آب گ ــت: موقوف ــار داش ــی اظه ــن رفیع حس
ــا  ــی و ب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــال 91 ب در س
اعتبــاری بالــغ بــر 60 میلیــارد ریــال احیــا و در حــال حاضــر 

بــه یــک منطقــه گردشــگری تبدیــل شــده اســت.
 وی افــزود: اجــرای ایــن پــروژه بــزرگ در راســتای توســعه 
ــت  ــرم و جه ــمه آب گ ــای چش ــرداری از ظرفیت ه و بهره ب
پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالی( 

بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــد. 
حســن رفیعــی تصریــح کــرد: ایــن مجموعــه شــامل 
ــای  ــا و حوضچه ه ــی، حمام ه ــرم معدن چشــمه های آب گ
آب گــرم و ســاختمان ســنگی تاریخــی معــروف بــه حوض 

مــراد و بقعــه متبرکــه طبیــب آب گــرم اســت.
    مصــالی نمازجمعــه اصفهــان میزبــان قــرآن 

پژوهــان
ــان  ــه دو اصفه ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
گفــت: کلیــه امکانــات جهــت برگــزاری هرچــه بهتــر آزمــون 
نهایــی پنجمیــن دوره طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم در 

شــهر اصفهــان آمــاده شــده اســت. 
محمدهــادی  ســید  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــر  ــد مدی ــه تاکی ــا توجــه ب ــزود: امســال ب ــی اف روح االمین
کل اوقــاف اســتان اصفهــان مبنــی بــر برگــزاری یکپارچــه 
آزمــون نهایــی طــرح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن کریــم 
ــر اســاس هماهنگی هــای ایجادشــده بیــن  ــن ب و همچنی
ــان و اداره  ــک اصفه ــه ی ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام اداره اوق
اوقــاف ناحیــه دو اصفهــان مقــرر شــده تــا مصــالی نمــاز 
جمعــه اصفهــان مرکــز اصلــی برگــزاری ایــن آزمــون باشــد.

    تمدید قرارداد اجاره بها
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نطنــز گفت: 
در راســتای اجــرای امینانــه نیــات واقفــان نیــک و همچنین 
ــام  ــا حضــور ام ــات نشســتی ب ــوق موقوف حراســت از حق
جمعــه نطنــز، رئیــس اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان 
و متولــی موقوفــه مســجد جامــع نطنــز برگــزار شــد. 
حجت االســالم مرتضــی اکبــری افــزود: ایــن نشســت بــا 
ــز و  ــع نطن ــه مســجد جام هــدف بررســی مســائل موقوف
همچنیــن تبــادل نظــر جهــت نحــوه اجــرای امینانــه نیــات 
واقــف نیک اندیــش موقوفــه مســجد جامــع نطنــز برگــزار 

شــد.

اخبار کوتاه وقف

 اولیای بیمار، اشتباه سهوی و پوزش پزشک را پذیرفتند

 جوابیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

درباره اشتباه سهوی یک پزشک
ــه  ــه از ناحی ــاله ک ــی 2 س کودک
تاندون دســت راســت آســیب دیده 
بــود، در یکــی از بیمارســتان های 
ــه  ــتباه از ناحی ــه اش ــان ب اصفه
دســت چــپ جراحــی شــد؛ این 
حادثــه اعتــراض خانــواده کودک 
را در پــی و بازتــاب گســترده ای در 

رسانه ها داشت. 
پــس از پیگیــری خبرنــگاران، روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان بــا تأییــد ایــن خبــر، جوابیــه ای صــادر کرد. 
ــن  ــان در ای ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم رواب
جوابیــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــورد یادشــده شکســتگی نبــوده 
و عکــس و تصویــر نداشــته، تصریــح کــرد: متاســفانه جــراح 

در اتــاق عمــل اشــتباه کــرده اســت. 
ــی  ــل تاندون ــزود: عم ــان اف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت  ــک دس ــان پزش ــده و هم ــح ش ــد تصحی ــوده و روز بع ب
ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــت. رواب ــرده اس ــی ک ــار را جراح بیم
ــراح،  ــک ج ــه پزش ــاره اینک ــا اش ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش عل
خطــای خــود را پذیرفتــه و جبــران کــرده اســت، ادامــه داد: 
ایــن پزشــک نیــز از اولیــای بیمــار عذرخواهــی کــرده و اولیای 
ــرده  ــان ک ــن اشــتباه اذع ــودن ای ــر ناخواســته ب ــز ب ــار نی  بیم

و پوزش جراح را پذیرفته اند.
ــر ــن ام ــم ای ــه رغ ــت: ب ــده اس ــه آم ــن جوابی ــه ای   در ادام
کلیــه حقــوق اولیــای بیمــار محفــوظ اســت و هرگونــه 
خســارت احتمالــی بــا تشــخیص مراجــع ذی صــالح تغذیــه 

ــد.  ــد ش ــران خواه و جب
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تاکیــد کــرد: در ایــن 
ــش  ــی و کاه ــای بالین ــای فرآینده ــرای ارتق ــوص و ب خص
بالینــی  خطــای  احتمالــی، کمیتــه کاهــش  خطاهــای 
 در بیمارســتان نامبــرده تشــکیل شــده و ایــن موضــوع 
ــان در  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم در معاون

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــی  ــی حت ــای بالین ــه خط ــه اینک ــا اشــاره ب ــن دانشــگاه ب ای
ــن  ــرد: لیک ــه ک ــی رود، اضاف ــار نم ــز انتظ ــورد نی ــک م در ی
واقعیــت ایــن اســت کــه در هیــچ جــای دنیــا از چنیــن امــری 
ــوان پیشــگیری کــرد و تعــداد خطــای بالینــی اگرچــه  نمی ت
ــه  ــانی ب ــای انس ــچ گاه خط ــی، هی ــت ول ــش اس ــه کاه رو ب

صفــر نمی رســد. 
ــن درک  ــه داد: ضم ــان ادام ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
اولیــای بیمــار، تــالش دوچندانــی بــرای کاهــش ایــن مــوارد 
در دســتور کار قــرار دارد و امیدواریــم هــر روز شــاهد کاهــش 

خطــای انســانی در امــور پزشــکی باشــیم. ایرنــا

خبر کوتاه

معــاون امــور توانبخشــی بهزیســتی بــا اشــاره بــه وجــود 15 
ــت:  ــور گف ــه در کش ــالمند مجهول الهوی ــول و س ــزار معل ه
متاســفانه بســیاری از ایــن افــراد فاقد شناســنامه هســتند. 
ــوق شــهروندی  ــژاد در نشســت حق ــر حســین نحوی ن دکت
معلــوالن افــزود: اســالم و قوانیــن موجــود بــر تعامــل بیــن 

حقوقــی کــه افــراد بــر گــردن یکدیگــر دارنــد 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــته اند. ع ــژه ای داش ــد وی تاکی
ــن  ــاره ای ــی درب ــز نکات ــون اساســی نی در قان

موضــوع مطــرح شــده اســت. 
ــوق  ــگاه حق ــت جای ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
مهــم کشــور  برنامه هــای  در  شــهروندی 
گفــت: عــالوه بــر برنامه هــای حقوقــی، بایــد 

ــوع  ــن موض ــم ای ــی ه ــعه ای و عمران ــای توس در برنامه ه
ــه  ــور ب ــا در کش ــت پروژه ه ــرار اس ــر ق ــود و اگ ــاظ ش لح
نتیجــه برســد، بایــد جنبه هــای حقــوق شــهروندی آن نیــز 
لحــاظ شــود. معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی 
گفــت: در قانــون اساســی حقایقــی نهفتــه اســت کــه 

ــات  ــی در موضوع ــکالت فعل ــور و مش ــاط ک ــیاری از نق بس
ــد.  ــل می کن ــوری را ح ــف کش مختل

نحوی نــژاد درخصــوص حقــوق شــهروندی معلــوالن توضیــح 
دارای  بایــد  از جملــه معلــوالن  آســیب پذیر  افــراد  داد: 
ــا همــکاری  ــوق خــاص خــود باشــند و خوشــبختانه ب حق
کنگــره حقــوق شــهروندی مصادیــق حقــوق 
شــهروندی ویــژه معلــوالن اســتخراج شــده 
ــریک  ــوان ش ــه عن ــتی ب ــازمان بهزیس و س
 اجتماعــی ایــن کنگــره تحقــق مصادیــق 

را دنبال می کند. 
گفته هــای  طبــق  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ســازمان بهداشــت جهانــی 15 درصــد افــراد 
در دنیــا دچــار ناتوانی هــای جســمی، ذهنــی و حرکتــی 
هســتند. ایــن تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی تعریفــی 
گســترده اســت و بســیاری از ناتوانی هــا را در خــود جــای 
داده؛ امــا تعریــف یادشــده در کشــور شــامل معلولیت هــای 

ــر ــه باالســت. مه متوســط ب

رئیــس اداره ســرمایه اجتماعــی وزارت کشــور بــا بیــان 
ــه  ــه جــوان و توجــه ب ــرد نســبت ب ــر رویک ــه تغیی اینک
توانمنــدی جوانــان نیــاز اصلــی ماســت، گفــت: جــوان 
امــروز می توانــد عهــده دار بســیاری از مســئولیت ها 

شــود. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد ب ــین کوچکیان ف حس
اقدامــات خوبــی در حــوزه جوانــان صورت 
ــور  ــت ام ــی مدیری ــره مل ــه، از کنگ گرفت
جوانــان بــه عنــوان یکــی از ایــن اقدامــات 
مثبــت یــاد کــرد و افــزود: ایــن موضــوع 
بــا طــرح مســئله می توانــد راهــکار نوینــی 
را بــرای ســاماندهی مدیریــت موضوعــات 
ــرد:  ــح ک ــد. وی تصری ــان فراهــم کن جوان

بــه طــور کلــی ایــن کنگــره از چنــد وجــه قابــل بررســی 
 اســت؛ می تواننــد وضعیــت موجــود را به شــیوه ای حفظ 
ــا ســازوکاری طراحــی کــرده و از طرفــی از  و تقویــت ی
لحــاظ درون ســازمانی حــوزه جوانــان را مســتقل کننــد 

ــت شــود.  ــر مدیری ــن حــوزه راحت ت ــه نوعــی ای ــا ب ت
کوچکیان فــرد کنگــره را یــک توفــان فکــری بــرای 

ــی  ــن روش ــت: ای ــت و گف ــئله دانس ــن مس ــی ای بررس
ــکار  ــک راه ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــه می توان ــت ک اس

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م اصل
  وی ادامــه داد: بیشــتر از مســئله ســاختار، ســازوکارها 

و مدیریت برنامه ها حائز اهمیت است. 
رئیــس اداره ســرمایه اجتماعــی، امــور 
فرهنگــی و ســبک زندگــی وزارت کشــور در 
ادامــه افــزود: اعتبــارات مناســبی در زمینه 
جوانــان در اختیــار اســت و عــالوه بــر ایــن 
ــه  ســاختارهای موجــود جوابگوســت. نکت
ــت  ــود اس ــرایط موج ــت ش ــم مدیری  مه
ــع مشــکالت  ــرای رف ــد دســتگاه ها ب و بای
ــورت  ــن ص ــوند؛ در ای ــو ش ــان همس جوان
ــف  ــای مختل ــان را در بخش ه ــرایط جوان ــوان ش می ت

ــود بخشــید.  بهب
کوچکیان فــرد تصریــح کــرد: مدیریتــی مدنظــر ماســت 
کــه در جهــت اهدافمــان نیازهــای جوانــان را ســاماندهی 
کنــد؛ وگرنــه تغییــر ســاختار تفــاوت فاحشــی را ایجــاد 

نخواهــد کــرد. ایســنا

توجه به توانمندی جوانان نیاز اصلی ماست۱۵ هزار سالمند و معلول مجهول الهویه داریم

حتما بخوانید!
جوابیه دانشگاه علوم پزشکی ...

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350500710 تاریخ تنظیم: 1395/5/13 شماره پرونده: 9409980350501276 

شماره بایگانی شعبه: 941411 پرونده کالسه: 9409980350501276 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 9509970350500710 خواهان ها: 1- آقای سیدمجید کثیری 

فرزند سیدجالل 2- آقای محمد حیدری فرزند زال با وکالت آقای محمد بهرامی اسفرجانی فرزند 

ابراهیم به نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – حدفاصل 

چهارراه وکال و سه راه شیخ مفید – بن بست بهار )33( – ساختمان 110 – طبقه اول خوانده: آقای 

محمدرضا علیخانپور به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت 

ختم  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  تأدیه گردشکار:  تأخیر  مطالبه خسارت   -3 دادرسی 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص دادخواست 

آقای سید محمد کثیری که به اشتباه سیدمجید کثیری فرزند سیدجالل اعالم شده و آقای محمد 

حیدری فرزند زال بطرفیت آقای محمدرضا علیخانپور به خواسته مطالبه مبلغ 233/800/000 ریال وجه 

سند عادی شماره 2077 مورخ 1393/9/23 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به 

شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب سند عادی پیوست دادخواست 

خوانده دعوی اقرار به بدهی خود به میزان مبلغ فوق الذکر در حق خواهان ها نموده و حاضر نشده 

خدشه ای به اساس مستند ارائه شده از ناحیه خواهان ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان 

را محمول بر صحت تلقی و مستندًا به مواد 198 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

 7/094/000 بابت اصل خواسته و پرداخت  ریال   238/800/000 به پرداخت مبلغ  محکومیت خوانده 

ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1394/11/11 لغایت زمان اجرا در 

این شعبه واخواهی در  قابل  روز  بیست  نماید رأی صادره غیابی و ظرف   حق خواهان محکوم می 

 است./ک

شماره: 33071/ م الف رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   9309980350500560 پرونده:  شماره   9510100350510723 ابالغنامه:  شماره 

مربوطه  غیابی  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   1395/10/23 تنظیم:  تاریخ   930596 شعبه: 

احمد  علیه  محکوم   9409970350500257 مربوطه  دادنامه  شماره  و   5 ح   930596 شماره  به 

و  خواسته  اصل  بابت  ریال   78/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  سوره  تنکه  شهبازی 

لغایت  تاریخ 1393/3/4  از  تأدیه  تأخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  ریال   2/290/000 مبلغ  پرداخت 

محکوم  اجرا  صندوق  حق  در  االجرا  حق  پرداخت  و  سراج کمالی  له  محکوم  حق  در  حکم   اجرای 

می باشد. 

شماره: 33070/ م الف

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  داوود طبرزدی

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/8/23 تنظیم:  تاریخ   9509970350901377 دادنامه:  شماره 

با  مرکزی  کوثر  اعتباری  شرکت  خواهان:   940956 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350900854

مدیریت عامل عیسی رضایی و مهدی یزدچی با وکالت مع الواسطه مصطفی جاللی با وکالت خانم 

حوری افشار فرزند عباس به نشانی: اصفهان – خیابان نیکبخت – نبش بن بست وحدت – ساختمان 

وکالی نیکبخت – طبقه اول – واحد شماره 4 خواندگان: 1- آقای ابراهیم مهرابی فرزند براتعلی به 

– شهرستان  اصفهان  استان  نشانی:  به  مهدی  فرزند  نظری  اکبر  آقای   -2 المکان  نشانی: مجهول 

شاهین شهر و میمه – شاهین شهر – خ عطار - فرعی 4 شرقی – بن بست 9 – مجتمع مستکوه 

-  واحد 4 و کد پستی: 8316957717   3 – خانم فرشته نبهانی فرزند احمد به نشانی: اصفهان – خ 

برازنده – بن آهو – پ 79   4- خانم فرشته الری فرزند حسینعلی به نشانی: اصفهان – خ نیکبخت 

غربی – بن بست وحدت – پالک 167 و کد پستی: 8164763441 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 

2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص دعوی خواهان شرکت اعتباری 

کوثر با وکالت حوری افشار به طرفیت خواندگان 1- اکبر نظری فرزند مهدی 2- فرشته نبهانی فرزند 

احمد 3- فرشته الری فرزند حسینعلی 4- ابراهیم مهراب فرزند براتعلی به خواسته مطالبه مبلغ 

چهارصد و نود میلیون ریال بابت یک فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 

دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به بقاء اصول و مستندات در ید 

خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وی داشته 

و نظر به عدم دفاع موجه و مؤثر خواندگان لذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندًا به 

مواد 522-519-515-502-198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 

تضامنی به پرداخت مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 15/800/000 

ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 

محکوم به که در هنگام اجرای حکم محاسبه می گردد و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 

اعالم می گردد. رأی صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

 و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان 

می باشد./ض 

شماره: 33097/ م الف رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمدرضا خانی

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  ابالغنامه: 9510100350510776 شماره پرونده: 9409980350501287 شماره  شماره 

شماره  به  مربوطه  غیابی  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   1395/10/25 تنظیم:  تاریخ   941422

941422 ح 5 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350500282 محکوم علیه علی بهبودی فرزند بک 

محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/620/000 ریال 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد از تاریخ 1391/7/26 لغایت زمان 

وصول در حق محکوم له صندوق کارآفرینی امید و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم می 

باشد. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م ضروری است.

شماره: 33073/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  داوود طبرزدی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350900364 تاریخ تنظیم: 1395/3/3 شماره پرونده: 9409980350900542 

شماره بایگانی شعبه: 940596 خواهان: آقای احسان بهامین فرزند نجف با وکالت آقای علی بهنام 

واحد   – نیکبخت – طبقه 5  نیکبخت – ساختمان  اصفهان – خیابان  نشانی:  به  یاری جان  فرزند 

211 خواندگان: 1- آقای حسین معروف به امیرحسین رهنما 2- آقای حسن صیادی هنرور فرزند 

مطالبه خسارت   -2 وجه چک  مطالبه   -1 ها:  خواسته  المکان  مجهول  دو  هر  نشانی:  به  غالمرضا 

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی  تأخیر تأدیه 3- مطالبه خسارت دادرسی دادگاه 

احسان  آقای  خواهان  دعوی  دادگاه  نماید:رأی  می  رأی  صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را 

امیرحسین   -2 هنرور  صیادی  حسن   -1 خواندگان  طرفیت  به  بهنام  علی  آقای  وکالت  با  بهامین 

رهنما بخواسته مطالبه مبلغ 1/185/000/000 ریال وجه سه فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و 

تأخیر تأدیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چکهای شماره 339727-

93/7/30 به مبلغ 350/000/000 ریال و 339748 - 93/8/21 به مبلغ 460/000/000 ریال و 339728 

-93/9/10 به مبلغ 375/000/000 ریال عهده بانک سپه وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 

و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارایه دلیل 

بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده 

می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 – 522 

اصل  بابت  ریال   1/185/000/000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  را  خواندگان  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

در  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  بابت هزینه  ریال   36/095/000 مبلغ  و  خواسته 

از  بانک مرکزی  اعالمی  آخرین شاخص  وفق  تأدیه  تأخیر  حق خواهان محکوم می کند. خسارات 

روز  بیست  ظرف  و  غیابی  شده  صادر  رأی  شود.  می  محاسبه  اجرا  زمان  در  سررسید چک  تاریخ 

تجدیدنظرخواهی قابل  آن  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   پس 

 است. 

شماره: 33099/ م الف رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علیرضا اصالنی

دادنامه
رسیدگی:شعبه  مرجع  رسیدگی:95/10/19  تاریخ  دادنامه:95/861  شماره  پرونده:94/1138  شماره 

غالمعلی  فرزند  رهنما  عبداله  خواهان:آقای/  فالورجان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  اول 

وند  جمشید  هوشنگ کیانی-ابراهیم  امیر  خوانده:آقای  ذوالفقار  آباد کوچه  نشانی:فالورجان-علی 

نام خانوادگی  بیگم کیانی-حسین – محمد- زهرا- زهره-اعظم- اشرف- مهری  فرزند مصطفی- 

بازرگانی  همگی کیانی فرزندان مرحوم اسماعیل نشانی:فالورجان خ کمربندی جنوبی بسیج کوچه 

جنب موتور فروشی قدیری خواسته:رای اصالحی گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 

آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نطریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای/ 

عبداله رهنما فالورجانی فرزند غالمعلی به طرفیت آقای / آقای امیر هوشنگ کیانی و بقیه خواندگان 

خواسته  از  قسمتی  در خصوص  اینکه  به  نظر  پرونده  محتویات  بررسی  با  تکمیلی  رای  خواسته  به 

خواهان دایر بر محکومیت خواندگان نسبت پالک ثبتی سند یک قطعه زمین واقع در بخش 9 ثبت 

اصفهان به پالک ثبتی 15 اصلی 1126 فرعی که سند مالکیت آن ذیل شماره 19376 دفتر 198 صفحه 

502 به نام مرحوم اسماعیل کیانی فالورجانی صادر گردیده است. نفیا و اثباتا اظهار نظر نشده لذا با 

عنایت به مفاد دادخواست تنظیمی و مستندات خواهان شورا خواسته خواهان را در این خصوص 

نیز وارد دانسته مستندا به ماده 198 ق .آ.د.م خواندگان موصوف باال را به انتقال سند موصوف در 

حق خواهان محکوم می نماید رای تکمیلی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی فالورجان می باشد بدیهی است ارائه رای بدوی بدون نسخه ای از رای 

اصالحی ممنوع است.

سید رسول سادات قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

دادنامه
کالسه پرونده 487/95 ش 3 شماره دادنامه 612 تاریخ رسیدگی 95/9/29 مرجع رسیدگی:شعبه 

بلوار  خوانسار-  خ  نشانی:گلپایگان-  وندی  داود  خوهان:زینب  اختالف گلپایگان  حل  شورای  سوم 

ولیعصر-کوچه9 خوانده:1-محمدرضا میر افظلی 2-سید محسن موسوی اشترجانی نشانی:هردو نفر 

مجهول المکان خواسته:انتقال سند گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 

فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نطریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دادخواست خواهان زینب داود وندی 

الزام  به طرفیت خواندگان 1-محمدرضا میر افظلی 2-سید محسن موسوی اشترجانی به خواسته 

خوانده به انتقال سند رسمی خودروی نیسان وانت به شماره انتظامی ایران 23-899ص 47 مقوم به 

مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده شامل دادخواست 

تقدیمی- کپی قولنامه و استعالم از دولت الکترونیک و اظهارات خواهان می باشد لذا با توجه به 

پاسخ استعالم از دولت الکترونیک که مالک رسمی خودرو را خوانده ردیف دوم معرفی نموده و ایشان 

تا به حال اقدام به انتقال سند ننموده است لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو 

نیسان به شماره ایران 23-899ص 47 را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و خوانده ردیف اول 

را نیز به پرداخت هزینه های دادرسی محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم حقوقی گلپایگان می باشد.

شماره:572/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم حوزه قضائی گلپایگان

دادنامه 
کالسه پرونده 1095/94 شماره دادنامه 330 مورخ 95/4/14 مرجع رسیدگی : شعبه 28 شورای حل 

اختالف اصفهان ، خواهان : احسان علی بابایی، نشانی : اصفهان، خ کاوه، شهرک کاوه، خ ابوریحان، 

کوچه نیلوفر ، ساختمان البرز، واحد 3 وکیل عزت اله محسنی نشانی : اصفهان، خ بزرگمهر، خ 2 

بهمن، سمت چپ ، پشت ایستگاه اتوبوس، پ 24، ط دوم خوانده : امیررضا وفایی نشانی: مجهول 

المکان خواسته : مطالبه وجه چهار فقره سفته جمعًا به مبلغ 40/000/000 ریال وخسارت تأخیر تأدیه و 

هزینه حق الوکاله 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 رأی می نماید : 

)رأی قاضی شورا( در خصوص دادخواست احسان علی بابابی به طرفیت امیررضا وفایی بخواسته 

مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 4 فقره سفته به شماره های 1- 618218 )سری ط( 2- 979303 

3- 618218 4- 979303 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی 

انتظار کافی در  ابالغ قانونی نشر آگهی وقت و  با  و مالحظه اصول مستندات دعوی واینکه خوانده 

جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 

مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 

ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 

307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان اصل 

خواسته و پرداخت 210/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، هزینه 

نشر آگهی مطابق قانون به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 94/11/18 لغایت زمان وصول و 

ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادر و اعالم 

می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33034/ م الف – قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 950688 مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حوری 

غیبی نشانی : اصفهان، خ کهندژ ، مادی سودان، ک شادمان ، پ 15 ، خوانده ها: 1- عیدی عیدی 

وندی 2- حمزه هارون مشهدی نشانی : هر دو مجهول المکان خواسته : التزام خواندگان نسبت به 

نقل و انتقال سند خودرو 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 رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی خانم حوری غیبی به طرفیت 

آقایان عیدی عیدی وندی و حمزه هارونی مشهدی به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر رسمی 

و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند یک دستگاه خودرو مزدا 2 کابین وانت به شماره انتظامی 

53-929 ص 73 به انضمام هزینه دادرسی مقوم به 50/000/000 ریال . با عنایت به محتویات پرونده 

استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه ارائه شده از 

طرف خواهان، و اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخ 95/7/10 مبنی بر اینکه طبق صلح نامه پیوست 

دادخواست، خودروی مورد دعوی را از خوانده ردیف اول خریداری نموده، و حضور خوانده ردیف اول 

در جلسه دادرسی و اظهارات ایشان مبنی بر اینکه خودرو را از خوانده ردیف دوم خریداری و به نام 

همسر خود )خواهان( انتقال و فک پالک نموده است و همچنین عدم حضور خوانده ردیف دوم در 

جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی طبق ماده 73، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 

داده لذا به استناد ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 

225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال 

رسمی سند خودرو فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/385/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و همچنین دعوی نسبت به 

خوانده ردیف اول به دلیل عدم مالکیت به استناد بند 10 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 

رای صادره نسبت به خوانده ردیف ا ول حضوری و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33033 / م الف – قاضی شورای حل اختالف شماره 11 اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده 95-737 / ش 51 شماره دادنامه 898 مورخ 95/10/23 مرجع رسیدگی : شعبه پنجاه 

و یکم شورای حل اختالف اصفهان خواهانها : 1- آقای محسن دزک 2- خانم پری فروغی نشانی : 

آدرس هر دو : اصفهان ، خ جی ، خ ابر کوی ، شهید حسین فروغی خوانده : خانم شهین احمدیان 

از  ناشی  بابت خسارت  ریال  : تقاضای مطالبه مبلغ 39/000/000  المکان خواسته  :  مجهول  نشانی 

تصادف به انضمام هزینه های دادرسی و کارشناسی و هزینه های نشر 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 رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص 

دعوی خواهانها 1- آقای محسن دزک 2- خانم پری فروغی به طرفیت خانم شهین احمدیان به 

خواسته مطالبه مبلغ 39/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف بین اتومبیل خواهانها و خوانده 

به انضمام هزینه های دادرسی و کاشناسی. نظر به اینکه در تصادف بین اتومبیل خواهان ردیف دوم 

و خوانده برابر نظر کارشناس عالی تصادفات شخص خوانده مقصر تشخیص داده شده است و برابر 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری خسارات وارده به اتومبیل خواهان ردیف دوم مبلغ 37/500/000 

ریال تعیین گردیده و اظهارات خواهانها در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده طی تصادف انجام 

شده تاکنون نسبت به پرداخت خسارات وارده اقدامی ننموده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده است و مصون ماندن نظریه کارشناسی ارائه 

شده و اینکه خواهان ردیف دوم مالک خودرو خسارت دیده می باشد. لذا شورا با عنایت به جمیع 

محتویات پرونده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف و 2/576/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و 1/500/00 ریال بابت هزینه دستمزد کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه در حق خواهان ردیف  دوم صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواهان ردیف اول با استناد به 

سند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 33042/م الف – قاضی شورای حل اختالف پنجاه و یکم حوزه قضایی اصفهان

آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح 
شماره نامه : 950110351002151 شماره پرونده : 9109980351000076 شماره بایگانی شعبه : 910076 

تاریخ تنظیم : 1395/10/16در پرونده کالسه 910076 ح 10 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 9509970351000071 شماره  دادنامه  به  نسبت  رمضانی  علی  محمد  آقای  و  خطیب  عفت  خانم 

مورخ 1395/04/31 تجدید نظر خواهی نموده است و از آنجایی که تجدید نظر خواه در دادخواست 

اعالم  المکان  مجهول  را  معصومی  مسیح  آقای  خوانده  نظر  تجدید  تقدیمی،  خواهی  نظر  تجدید 

آیین  قانون   73 ماده  تجویز  با  شعبه  دفتر  لذا  است  نموده  آگهی  نشر  تقاضای  و  است  نموده 

تا تجدید نظر خواهنده مذکور ظرف مهلت  از جراید منتشر میکند  را در یکی  دادرسی مدنی مراتب 

ثانی  نسخه  نشانی خود  اعالم  با  و  مراجعه  دفتر شعبه  به  روزنامه  در  آگهی  انتشار  از  روز پس  ده 

انقضای  از  پس  صورت  این  غیر  در  بگیرد  تحویل  را  آن  ضمایم  و  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست 

 مهلت اعالم شده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان ارسال خواهد

 شد. 

شماره : 32228 / م الف – مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

هر
: م

س
عک

 



وضعیت آب و هوا

نیمهابری

نیمهابری

بارانی

بارانی

اصفهان

چهارمحالوبختیاری

کرمان

یزد

-4ْC

-10ْC

3ْC

-1ْC

9ْC

5ْC

10ْC

9ْC

حوادث

دادستان اصفهان خبر داد:

 قتل فرزند به دست پدر 

در خمینی شهر اصفهان

دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهــان از وقــوع قتــل عمــدی 
ــر  ــان خب ــدرش در خمینی شــهر اصفه ــه دســت پ ــدی ب فرزن
داد و گفــت: بــر اســاس شــواهد و قرائــن، اختافــات شــدید 
و ده ســاله بیــن پــدر و فرزنــد، عامــل وقــوع ایــن قتــل بــوده 

اســت.  
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از دادســتانی کل کشــور، 
حســن رحیمــی دادســتان اصفهــان، گفــت: مقتــول از ناحیــه 
ــه اســلحه شــکاری  ــت گلول ــازو و گــردن مــورد اصاب ســر و ب
قــرار گرفتــه و در تحقیقــات اولیــه در صحنــه قتــل مشــخص 

شــده کــه بــه دســت پــدرش بــه قتــل رســیده اســت.
رحیمــی افــزود: قاتــل پــس از آگاه کــردن بســتگان از وقــوع 
قتــل، فــرار کــرده و تــاش بــرای جلــب و دســتگیری او ادامه 

دارد. 
 دادســتان اصفهــان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــواهد 
و قرائــن موجــود، علــت قتــل، اختافــات شــدید و 10 ســاله 
بیــن پــدر و فرزنــد بــوده و متهــم پیــش از وقــوع قتــل نیــز 
ــه  ــه ب ــا قم ــدی ب ــرب عم ــراد ض ــان ای ــته در جری در گذش
فرزنــدش بــه پرداخــت 250 میلیــون تومــان  دیــه محکــوم 

ــود. شــده ب

دپوی 3 میلیارد ریال الستیک قاچاق

ــوران  ــت: مام ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
اداره مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی 262 حلقــه الســتیک 
خارجــی بــه ارزش 3 میلیــارد ریــال را در بازرســی از یــک انبار 
کشــف کردنــد. ســرهنگ کارآگاه ســتار خســروی گفــت: روز 
ــی  ــس آگاه ــرقت پلی ــا س ــارزه ب ــوران اداره مب ــته مام گذش
ــادی  ــدار زی ــک قاچاقچــی کاال مق ــع شــدند ی ــان مطل اصفه
الســتیک خارجــی را در انبــاری دپــو کــرده کــه بررســی 
موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: پــس از 
هماهنگــی بــا مقــام قضائــی یــک تیــم مجــرب از کارآگاهــان 
ــداد 262  ــا تع ــی از آنج ــدند و در بازرس ــزام ش ــل اع ــه مح ب
حلقــه الســتیک خارجــی بــدون مجوز هــای مربوطــه کشــف 
کردنــد. ســرهنگ خســروی بیــان داشــت: کارشناســان 
میلیــارد   3 را  الســتیک های کشف شــده  ارزش  مربوطــه 
ــتگیر  ــر دس ــک نف ــه ی ــن زمین ــد. در ای ــام کرده ان ــال اع  ری
و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد.خبرگزاری  پلیــس

چهارشنبه06بهمنماه1395 ـــمـــاره353 ســـــالسومݡسݒ

امامموسیبنجعفر؟ع؟میفرمایند:

»وقتیمهمانبرپیامبراکرم)صلیاهللعلیهواله(وارد

میشد،همراهبااومشغولخوردنغذامیشدندو

دستازغذانمیکشیدندتااینکهمهمانازجایخود

بلندشود.«

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

سالمت 

 آب وهوای سرد بر سالمت قلب 

تاثیرگذار است
محققــان دریافتنــد آب وهــوای 
ســرد بــر ســامت قلــب تاثیرگــذار 

است. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل 
ســرد  آب وهــوای  زی نیــوز،  از 
 منجـــر بــه بـــروز مشـــکاتی 
مـی شـــود  سـامتـــی   بـــرای 
و شــاید مهم تریــن ایــن مشــکات ســرماخوردگی باشــد. 
اگرچــه کارشناســان معتقدنــد هــوای ســرد بــرای بــدن و ذهــن 
بســیار مفیــد اســت. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســرمای 
هــوا، تصاویــر زیبایــی از طبیعــت برفــی را هــم بــرای مــا تداعــی 
می کنــد. بــا ایــن حــال زمســتان گاهــی بــرای ســامتی 

ــود. ــه خواهــد ب پرهزین
ــد؛  ــر کن ــما را متاث ــب ش ــی قل ــد گاه ــن می توان ــای پایی دم
قلبــی  بیماری هــای  بــه  مبتــا  کــه  افــرادی  در   به ویــژه 
ــد.  ــاال دارن ــون ب ــار خ ــت و فش ــا  دیاب ــتند ی ــی هس و عروق
کــودکان و افــراد مســن بیــن 60 تــا 85 ســال هــم بیشــترین 
ــی  ــاط و بی تحرک ــراری ارتب ــی در برق ــت ناتوان ــه عل آســیب را ب

می بیننــد.
  آب و هــوای ســرد منجــر بــه افزایــش فشــار خــون می شــود 
و قــدرت بیشــتری از قلــب می طلبــد کــه قلــب بایــد بــا 

ســختی حــرارت بــدن را حفــظ کنــد. 
عوامــل دیگــری کــه ممکــن اســت در زمســتان بــر روی قلــب 
ــرف  ــش مص ــی، افزای ــت بدن ــش فعالی ــد، کاه ــذار باش اثرگ

ــت. ــی اس ــردن آب کاف ــرف نک ــن و  مص کافئی
ــی  ــری از مشــکات قلب ــرای جلوگی ــد: ب ــار کردن ــان اظه محقق

ــد: ــت کنی ــل را رعای ــوارد ذی م
ــل و  ــوه، آجی ــبزیجات، می ــد س ــالم مانن ــی س ــم غذای - رژی

ــید. ــته باش ــود داش ــی خ ــه غذای ــل را در برنام ــات کام غ
- از مصــرف غذاهــای ســنگین و غذاهــای بــی ارزش در برنامــه 

غذایــی خــود اجتنــاب کنیــد.
- الــکل و ســیگار مصــرف نکنیــد؛ زیــرا فشــارخون را افزایــش 

ــرای قلــب بســیار مضــر اســت. می دهــد و ب
- فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

- عائم و نشانه های بیماری قلبی را جدی بگیرید.
- پوشیدن لباس های گرم در فضای باز را فراموش نکنید.

ــم ــون آس ــر همچ ــکاتی دیگ ــتان مش ــل زمس ــن فص  همچنی
ــای  ــیاری از درده ــل و بس ــودرد، درد مفاص ــرماخوردگی، گل س

ــد. ــدید می کن ــر را تش دیگ

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

سیســتم 117 مخابــرات اســتان اصفهــان مدتــی اســت بــه 20117 تغییــر 
پیــدا کــرده اســت. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن سیســتم بــا مهنــدس 

ــتم های  ــت سیس ــداری و مدیری ــس اداره نگه ــان، رئی ــا وزیری علیرض
ــه  ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص می خوانی
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــتم های ش ــت سیس ــداری و مدیری     نگه

اصفهــان
بخــش نگهــداری و مدیریــت سیســتم های شــرکت مخابــرات اســتان 
اصفهــان، مســئولیت پشــتیبانی و رفــع مشــکات شــبکه تلفــن ثابــت 

را دارد.
    سیستم 117

سیســتم 117 بــا شــماره جدیــد 20117، یکــی از زیرمجموعه هــای 
بخــش نگهــداری و مدیریــت سیســتم های شــرکت مخابــرات اســتان 
ــترک  ــاس، مش ــس از تم ــی 117 پ ــتم قبل ــت. در سیس ــان اس اصفه
بــه نزدیک تریــن مرکــز بــرای رفــع مشــکل وصــل می شــد؛ امــا 
محدودیــت زمانــی در ایــن بــاره وجــود داشــت و عــاوه بــر آن تعــداد 
اپراتورهــا نیــز محــدود بــود؛ همچنیــن در مواقعــی بــه دلیــل محدودیــت 
منطقــه ای تماس گیرنــده، مشــکاتی در رونــد رفــع خرابــی ایجــاد 

ــت. ــده اس ــع ش ــکات رف ــن مش ــتم 20117 ای ــا در سیس ــد؛ ام می ش
    سیستم 20117

ــتفاده  ــاعته اس ــخگویی 24 س ــرای پاس ــه ب ــتم از رایان ــن سیس در ای
ــد. در ایــن سیســتم  می شــود و هیــچ تماســی بی پاســخ نخواهــد مان
ــن  ــد و در کمتری ــت می کن ــراب را ثب ــماره خ ــی ش ــه راحت ــترک ب مش
ــرای رفــع خرابــی تلفــن او اقــدام می شــود. در ایــن سیســتم  زمــان ب
ــی 20117  ــد یعن ــتم واح ــک سیس ــیله ی ــه وس ــتان ب ــی کل اس ارزیاب

انجــام می شــود.

معر   �فی س�یس�ت 20117

فریــز شــدن، هنگ کــردن، عــدم پاســخگویی صفحــات لمســی و … از مشــکات 
ــه  ــع چگون ــن مواق ــد. در ای ــه کرده ان ــه تجرب ــا هم ــه تقریب ــت ک ــج تاچ پدهاس رای

ــدازی کــرد؟ ــاره راه ان ــوان نمایشــگرهای لمســی را دوب می ت
ــم  ــه چش ــا ب ــر کج ــی در ه ــات لمس ــان صفح ــا هم ــا ی ــا تاچ پده ــن روزه ای
می خورنــد؛ از گوشــی های همــراه و تبلت هــا گرفتــه تــا ســرویس های آشــپزخانه 
ــود  ــا هــم مشــکات خ ــا تاچ پده ــده و …؛ ام ــتگاه های پردازن ــا، دس  خودروه
را دارنــد؛ از جملــه گاهــی هنــگ می کننــد؛ مــا بــه شــما 5 راهــکار بــرای حــل ایــن 
ــا ــن روش ه ــه ای ــدا توجــه داشــته باشــید ک ــم. در ابت  مشــکل پیشــنهاد می کنی

صرفا برای صفحات لمسی تبلت یا گوشی های هوشمند جواب می دهد.
ــال  ــه در ح ــی ک ــر هنگام ــد. اگ ــود را Restart کنی ــمند خ ــخت افزار هوش 1- س
کار بــا تبلــت یــا گوشــی هوشــمند خــود هســتید، لمــس صفحــه نمایــش از کار 
افتــاد، توصیــه می کنیــم کــه آن را ری بــوت کنیــد؛ ایــن راه بــه  احتمــال 80 درصــد 

ــد.  ــواب می ده ج
ــه  ــس صفح ــه لم ــی ک ــرده؛ هنگام ــغول ک ــان را مش ــوالی ذهنت ــاال االن س احتم
ــن کار  ــرای ای ــم؟ ب ــام دهی ــل را انج ــن عم ــه ای ــد، چگون ــش از کار می افت نمای
دکمــه پــاور را بــه  مــدت 10 ثانیــه نگــه  داریــد تــا دســتگاه خامــوش شــود. پــس 
از یــک یــا دو دقیقــه، دســتگاه خــود را دوبــاره بــا دکمــه پــاور روشــن کنیــد. اگــر 
مشــکل لمــس صفحــه نمایــش اســمارت فــون یــا تبلــت شــما بــا ایــن راه برطرف 

شــد، احتمــاال نرم افزارهــا ســبب شــده اند تــا لمــس نمایشــگر بــا مشــکل روبــه رو 
شــود؛ پــس چنــدان نگــران نباشــید!

2- ســیم کارت و کارت حافظــه را از Device خــود خــارج کنیــد. گاه پیــش می آیــد 
ــت؟  ــاره چیس ــب چ ــد! خ ــت می ده ــی اش را از دس ــم کارآی ــاور ه ــه پ ــه دکم ک
 توصیــه می شــود ســیم کارت و کارت حافظــه را از گوشــی یــا تبلتتــان جــدا کنیــد 

و ســپس، باتری را در صورت امکان برای چند ثانیه دربیاورید.
ــه  3- اگــر از کیــس هوشــمند اســتفاده می کنیــد، آن را کنــار بگذاریــد. اگرچــه ب
ــه  ــر ضرب ــد نیســتند و از دســتگاه شــما در براب ــی قاب هــای هوشــمند ب  طــور کل
ــودکار  ــردن خ ــن/خاموش ک ــی روش ــا ویژگ ــد، ام ــت می کنن ــراش محافظ ــا خ ی
آن هــا گاه باعــث نقــص در عملکــرد تبلــت یــا تلفــن همراهتــان خواهــد شــد. پــس 
ــد  ــار بگذاری ــن کیس هــا را در صــورت رویــت مشــکل کن ــم کــه ای ــه می کنی  توصی

و سپس Device خود را Restart کنید.
4- از  Hard Reset کمــک بگیریــد. اگــر راه هــای بــاال جــواب نــداد و مشــکل بــا 
چندبــار Reset همچنــان پابرجــا بــود، توصیــه می شــود  Hard Reset را امتحــان 

 . کنید
ــال  ــه دنب ــپس ب ــد و س ــه کنی ــایت www.hardreset.info مراجع ــه س ــدا ب ابت
ــود  ــتگاه خ ــد از آن دس ــد. بع ــود بگردی ــمند خ ــی هوش ــا گوش ــت ی ــدل تبل  م
ــرده  ــود ک ــکاوری م ــد، وارد ری ــایت خواندی ــن س ــه در ای ــتورکاری ک ــق دس  را طب

ــود را  ــت خ ــا تبل ــت، گوشــی ی wipe data/factory reset را انتخــاب و در نهای
ری بــوت کنیــد.

5- بــر روی صفحــه، ضربــه بزنیــد. ایــن روش توصیــه نمی شــود و فقــط 
وقتــی مفیــد اســت کــه از همــه دنیــا ناامیــد شــده باشــید؛ زیــرا ممکــن اســت 
ــر  ــال اگ ــر ح ــه  ه ــود. ب ــر ش ــکل آن بدت ــا مش ــد ی ــیب ببین ــتگاهتان آس دس
ــر  ــر ب ــد: اگ ــال کنی ــر را را دنب ــل زی ــتید، مراح ــن روش هس ــام ای ــه انج ــل ب مای
 روی تبلــت یــا گوشــی هوشــمندتان از ضــد خــش اســتفاده کرده ایــد، آن 

را جدا کنید. سپس بر گوشه های صفحه نمایش، ضربه بزنید.

۵ راهکار کاربردی برای رفع مشکالت صفحات لمسی گوشی یا تبلت

ــوالد  ــزرگ ف ــواده ب ــه خان ــه خدمــت ب ــاه ارائ ــدای بهمن م از ابت
کیمیای وطن
منصور رجب سرباز

مبارکــه در مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی فــردوس به 
شــرکت تعاونــی مصــرف کارکنــان محــول شــد. مدیریــت جدیــد تعاونــی مصــرف 
ــه  ــه هم ــق ب ــه متعل ــن مجموع ــه ای ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ــه ب ــوالد مبارک ــان ف کارکن
ــوار  ــز در ســبد خان ــان شــرکت فــوالد مبارکــه اســت و ســود حاصــل از آن نی کارکن
ــر و  ــا صب ــه ب ــد ک ــن امی ــا ای ــود و ب ــی وارد می ش ــرکت تعاون ــرم ش ــای محت اعض
ــج گوشــه ای از  ــه تدری ــد ب ــه بتوان ــوالد مبارک ــرم شــرکت ف ــان محت ــاری کارکن بردب
زحمــات تاشــگران فــوالد مبارکــه و خانــواده محتــرم ایشــان را در فضــای مناســب 
ــد  ــات جدی ــا و امکان ــی از برنامه ه ــن بعض ــه تبیی ــد، ب ــران کن ــه جب ــن مجموع ای

دیده شده در این مجموعه پرداخت.
تنوع غذایی و فضاهای ورزشی و تفریحی

تنــوع غذایــی و فضاهــای ورزشــی و تفریحــی و انــواع بازی هــای مناســب 
در مقاطــع ســنی مختلــف، ســالن همایــش و هتــل ایــن مجموعــه، پیســت 
ــاص ــای خ ــی همایش ه ــواری، برپای ــژ اسب س ــکیت و مان ــواری و اس  دوچرخه س

 ایجــاد مکان هایــی بــرای خانواده هایــی کــه نیــاز بــه اســتراحت های پزشــکی 
و روانــی دارنــد، ایجــاد کمــپ ورزشــی و شــرایط اســکان تیم هــای مطــرح ورزشــی 
ــگ دســته  ــای لی ــزاری اردوه ــه، برگ ــن مجموع ــات موجــود ای ــه امکان ــا توجــه ب ب
یــک و برتــر کشــور در ایــن مــکان، از جملــه برنامه هایــی اســت کــه قــرار اســت بــا 
حســن نیــت مجموعــه فــوالد مبارکــه اصفهــان و توســط شــرکت تعاونــی مصــرف بــه 

ــه شــود. ــزان ارائ ــن عزی ــان و خانواده هــای ای کارکن
در رویکرد مدیریت جدید تعاونی مصرف کارکنان این چنین آمده است:

همــواره بیــن کارکنــان و مدیــران فــوالد مبارکــه تعامــل و رابطــه ای مناســب شــکل 
ــا همدلــی بیــن ایشــان نیــز تقویــت شــود   گرفتــه و همیــن عامــل باعــث شــده ت
و افزایــش یابــد. در ایــن راه کارکنــان شــرکت بــا عــزم و اراده ای اســتوار در رســیدن 
ــر  ــاعات عم ــه س ــی ک ــد؛ کارکنان ــده گام برمی دارن ــش  تعیین ش ــداف از پی ــه اه ب
ــا ســربلندی  ــد ت ــی صــرف می کنن ــگاه صنعت ــن بن ــد ای ــش را در خطــوط تولی  خوی
را بــرای ایــران اســامی بــه ارمغــان آورنــد. بــه حــق داشــتن چنیــن نیــروی انســانی 

بــزرگ و ســترگی، ســرمایه ای مثال زدنــی اســت. 
ــچ  ــزان از هی ــن عزی ــات ای ــی از زحم ــتای قدردان ــه در راس ــوالد مبارک ــران ف مدی
کوششــی کوتاهــی نکــرده و نمی کننــد و بــرای برخــورداری هــر چــه بیشــتر 
بــا برنامه ریــزی توانســته اند بزرگ تریــن  کارکنــان خــود از خدمــات رفاهــی 
مجموعــه رفاهــی را در شــهر اصفهــان بــرای آنــان بــه بهره بــرداری برســانند. در ایــن 
بیــن مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی، تفریحــی و پذیرایــی فــردوس فــوالد مبارکــه بــا 
ــژه ای داشــته ــگاه وی ــان جای ــن کارکن ــودن ظرفیت هــای خــود توانســته در بی  دارا ب

 باشد.

وسعت و امکانات
ایــن مجموعــه کــه جنــب کــوه تاریخــی آتشــگاه و در خــوش  آب وهواتریــن 
منطقــه جغرافیایــی شــهر اصفهــان قــرار گرفتــه، همــه روزه پذیــرای تعــداد 
و ســایر هموطنــان  مبارکــه  فــوالد  از خانواده هــای محتــرم شــرکت   زیــادی 
ــدارس و خانوادگــی ــای م ــب مراســم، اردوه ــی در قال ــژه همشــهریان اصفهان  به وی

اســت  آموزشــی  جلســات  و  ســمینارها  همچنیــن  و  ورزشــی  برنامه هــای 
ــرای  ــی را ب ــت خاص ــان و امنی ــراف آن، اطمین ــودن اط ــور ب ــاظ محص ــه لح ــه ب ک

اســت.  ایجــاد کــرده  اســتفاده کنندگان 
ــای  ــامل فضاه ــع( ش ــر مرب ــار )240.000 مت ــعت 24 هکت ــا وس ــه ب ــن مجموع ای
ــتاندارد  ــک و اس ــی کوچ ــن ورزش ــای چم ــتخرها، زمین ه ــی، اس ــگ عموم پارکین
تنیــس  زمین هــای  ورزشــی،  چندمنظــوره  ســالن  تماشــاچیان،  جایــگاه  و 
فســت فود،  و  تــاالر  رســتوران های  اســباب بازی کــودکان،  مجموعــه  خاکــی  
و  ســبز  فضــای  قطعه هــای  آالچیق هــا،  و  کمپینــگ  تفریحــی  فضاهــای 
 درختکاری شــده بــا ســکوهای ســیمانی، نمازخانــه و ســایر امکانــات رفاهــی

 است.

فضای باز
ــوالد  ــردوس ف ــی ف ــی و پذیرای ــی، تفریح ــی، ورزش ــه فرهنگ ــاز مجموع ــای ب فض
مبارکــه بــا طبیعتــی زیبــا بــا چشــم انداز کــوه تاریخــی آتشــگاه اصفهــان و هوایــی 
مطبــوع و فرح بخــش و بــا حوض هــای آبنمــا، ســکوها و آالچیق هــا جهــت 
ــان  ــال میهمان ــاه ح ــت رف ــی جه ــات جانب ــا و امکان ــش خانواده ه ــایش و آرام آس

ــت. ــرکت اس ــان ش ــه کارکن ــانی ب ــاده خدمت رس آم
استخر

عــاوه بــر فضــای بــاز مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی، تفریحــی و پذیرایــی فــردوس 
ــزات کامــل  ــا تجهی ــز شــامل دو اســتخر ب فــوالد مبارکــه، اســتخرهای مجموعــه نی
ــک 1500  ــر ی ــی ه ــاحت تقریب ــان و دارای مس ــوان و آقای ــرای بان ــک ب ــه تفکی ب
 متــر مربــع اســت. هــر دو اســتخر شــامل ســه مجموعــه ســونای خشــک و بخــار 
ــه  ــار و حوضچ ــاص، دارای آبش ــی خ ــا طراح ــک ب ــماره ی ــتخر ش ــوزی و اس و جک
بــه کارکنــان اســت. زمین هــای  آمــاده ســرویس دهی  آب ســرد و سرســره 
ــی  ــت دوومیدان ــتاندارد و پیس ــال اس ــن فوتب ــن چم ــامل زمی ــه ش ــن مجموع چم
از 2000 نفــر و ســایر امکانــات  بــا ظرفیــت بیــش  بــا جایــگاه تماشــاچیان 

دوش هــا  رختکــن،  جلســات،  ســالن  بدنســازی،  ســالن  شــامل   جانبــی 
و ســرویس های بهداشــتی جهــت برگــزاری تمرینــات تیم هــای فوتبــال باشــگاهی 
ــن  ــورداری از 2 زمی ــر آن برخ ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــتانه و تدارکات ــابقات دوس و مس
ــازی  ــات و آماده س ــت تمرین ــاحت 40 ×40 و 50 ×50 جه ــا مس ــک ب ــن کوچ چم
ــی  ــه رفاه ــک مجموع ــب ی ــه را در قال ــن مجموع ــد ای ــال می توان ــای فوتب تیم ه

ــد. ورزشــی نیــز معرفــی کن
زمین های ورزشی

ــک  ــن کوچ ــی و زمی ــن مصنوع ــن چم ــال، زمی ــن فوتب ــای چم ــر زمین ه ــاوه ب ع
ــی  ــس خاک ــای تنی ــگاهی و زمین ه ــای باش ــن تیم ه ــوص تمری ــه ای مخص ماس

ــه اســت. ــن مجموع ــات ورزشــی ای ــر امکان ــوان از دیگ ــان و بان ــژه آقای وی
  زمین هــای تنیــس خاکــی اســتاندارد )6 زمیــن( جهــت برگــزاری تمرینــات 
ــوان  ــان و بان ــرای آقای ــف ب و کا ســهای آموزشــی تنیــس خاکــی در ســطوح مختل
ــا  ــن، دوش ه ــن، رختک ــه تمری ــامل تخت ــی ش ــات جانب ــورداری از امکان ــا برخ  ب
ــرار داده شــده اســت. ســالن چندمنظــوره  ــد نظــر ق و ســرویس های بهداشــتی م
بســکتبال  و  والیبــال  فوتســال،  مســابقات  تمرینــات،  بــرای  نیــز   ورزشــی 
ــر  ــش از 200 نف ــت بی ــا ظرفی ــاچیان ب ــگاه تماش ــورداری از جای ــا برخ ــال ب  و هندب
و ســایر امکانــات جانبــی مــورد نیــاز اعــم از دوش، رختکــن، ســرویس های 
بهداشــتی و همچنیــن برخــورداری از تابلوهــای اســکوربرد و سیســتم صوتــی 
جهــت برگــزاری همایش هــای مختلــف در ایــن مــکان بــا ظرفیــت بیــش از 
ــا برخــورداری از  ــودکان ب ــه اســباب بازی ک ــن مجموع ــر وجــود دارد. همچنی 800 نف
ــات  ــن لحظ ــد بهتری ــاالن می توان ــودکان و نونه ــژه ک ــوع، وی ــباب بازی های متن  اس

را برای خانواده فــوالد مبارکه رقم بزند.
رستوران

ــخ  ــا طب ــز ب ــپزخانه مجه ــا و آش ــوری زیب ــالن غذاخ ــا س ــتاره ب ــار س ــتوران چه رس
ــایر  ــری و س ــی و تصوی ــتم صوت ــی و دارای سیس ــی و فرنگ ــوع ایران ــای متن غذاه
 امکانــات مــورد نیــاز بــه منظــور ســرویس دهی ناهــار و شــام بــه کارکنــان 
و بازنشســتگان و خانــواده محتــرم ایشــان و میهمانــان گرامــی بــا ظرفیــت 
مرکــز  در  واقــع  به یادماندنــی  و  شــیک  تــاالر  کنــار  در  نفــر   300 از  بیــش 
مجموعــه بــا گنجایــش حداکثــر 400 نفــر در طبقــه فوقانــی رســتوران واقــع 
شــده اســت. ایــن رســتوران جهــت برگــزاری جشــن های عقــد و عروســی 
و مهمانی هــا در دو ســالن آقایــان و بانــوان بــه صــورت کامــا مجــزا امــکان 
ســرویس دهی نهــار و شــام را در مراســم و جشــن ها را داراســت. چشــم انداز 
حوض هــای آبنمــای مقابــل رســتوران و تــاالر و فضــای ســبز اطــراف آن بــا 
 دورنمــای کــوه تاریخــی آتشــگاه، نمایــی بــه یادماندنــی را بــرای میهمانــان 

و مدعوین جشن ها به یادگار خواهد گذاشت.

ارائه خدمت به خانواده فوالد مبارکه در مجموعه فرهنگی فردوس


