
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

امیر حاجی زاده :

آل سعود، اسرائیل و آمریکا برای 

ناامن سازی ایران هزینه می کنند
صفحه 2

| حضور متفاوت و قدرتمند سایپا 
در نمایشگاه خودروی اصفهان   

صفحه 3

آسیب های مدیریت )6(

خودخواهی                    

له
قا

رم
س

هلــک.«   برایــه  اســتبد  »مــن  علیه الســام:  علــی  قــال 
کــه می توانــد  یکــی از آفت هــای مدیریــت و آســیب هایی 

بــه ســقوط  از جایــگاه واقعــی  کنــد و  را منحــرف  یــک مدیــر 
فــان  مــن  اینکــه  اســت؛  منیــت  و  خودخواهــی  بکشــاند، 
می شــود  چــه  نباشــم،  مــن  گــر  ا یــا  می کنــم  فــان  یــا   کــردم 
کــه رســتم جهــان را گرفــت.«  و بــه اصطــاح قدیمی هــا »مــن آنــم 
خودخواهــی در واقــع دردی ســنگین و بــه ســختی قابــل درمــان 
اســت. اینکــه در روایتــی علی بن ابیطالــب علیه الســام فرمودنــد 
کــه انســان  انســان مســتبد هــاک می شــود، بــه دلیــل ایــن اســت 

مســتبد فقــط و فقــط بــه خــود و منافــع خــود می اندیشــد.  
گردنکشــی  امــام صــادق)ع( می فرماینــد: هیــچ انســانی تکبــر یــا 

کــه در خــود یافــت.  نکــرد، مگــر بــه واســطه ذلــت و حقارتــی 
مــردم  کــه  آن  می فرماینــد:  دیگــر  حدیثــی  در  حضــرت   آن 

کوچـــک شمــــارد و بر آنـــان فخـــر بفروشـد، جبـار است... را 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کشور  کارگری   نایب رئیس فدراسیون ورزش 
کیمیای وطن: گفت وگو با  در 

 به ورزش بانوان 
توجه الزم نمی شود
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ح شد: مطر
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آلودگی هوا، انسان را پرخاشگر می کند
در صفحه اجتماعی )7( بخوانید
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کار کودکان  آمادگی بهزیستی برای پرداخت هزینه تحصیل 
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس
دانشگاه آزاد، ملک هیچ کسی نیست
کبر والیتی، رئیس هیئت  کیمیای وطن، علی ا گزارش  به 
مؤسس دانشگاه آزاد اسامی، در اولین نشست خبری خود 
گفت: مرحوم هاشمی  رفسنجانی نقش  با اصحاب رسانه 
اساسی در تاسیس دانشگاه آزاد اسامی داشت؛ امید این 

که ایشان سال های طوالنی منشا... بود 

 ابعاد پنهان پرونده آلودگی هوا در ایجاد مشکالت عاطفی و رفتاری

کارگران  | دفاع از حقوق 
اولویت  تأمین اجتماعی   صفحه 4

| ماجراجویی رامبد   صفحه 5

شهرکرد  جامعه امروز نیازمند روحیه 

ایثارگری است

کرمان  وصیت نامه امام خمینی)ره( 

مهم ترین سند مکتوب انقالب است

یزد  ضرورت آشنایی نسل جوان 

با دستاوردها ی انقالب اسالمی

اصفهان  مشکل دشمن، جهانی شدن 

ابعاد انقالب اسالمی است

صفحه 2نماز جمعه

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــق در  ــات اطفــای حری ــی، از فرماندهــان عملی ــر مهدیان امی
ســاختمان پالســکوی تهــران، از دولتمــردان و مســئوالن 
ذی ربــط درخواســت کــرد تــا ضوابــط الزم بــرای ورود 
تجهیــزات آتش نشــانی بــه کشــور برداشــته شــود و ســهولت 

ــرد. ــورت گی ــیر ص ــن مس در ای
ــه در  ــانی ک ــان آتش نش ــی از فرمانده ــی، یک ــر مهدیان امی
عملیــات اطفــای حریــق و ریــزش ســازمان پالســکوی 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــران حضــور داشــت، پی ته
امــروز تهــران از همــدردی مــردم و مســئوالن پــس از حادثــه 

ــرد. ــی ک پالســکو قدردان
وی بــه پیــام رهبــر معظــم انقــالب در روز حادثــه اشــاره کــرد 
ــرد  ــرم ک ــانان را گ ــا آتش نش ــان دل م ــام ایش ــزود: پی و اف
ــه وجــود آورد؛ مــا  ــه ب و انســجام بیشــتری در محــل حادث
همچنــان بــه شــغل و فعالیــت خــود کــه نوعــی ایثارگــری 
اســت ادامــه می دهیــم و عاشــقانه بــه شــهروندان خدمــت 

خواهیــم کــرد.
حادثــه  روز  یــادآوری  بــا  آتش نشــانی  فرمانــده  ایــن 
آتش ســوزی ســاختمان پالســکوی تهــران خاطرنشــان کــرد:  

آتش نشــانان دو دقیقــه پــس از اعــالم حادثــه آتش ســوزی 
ــه رســاندند  ــه محــل حادث  در ســاختمان پالســکو خــود را ب

و نیروهـــای کمکی نیز به مرور زمـــان منتقـل شدنـد.
مهدیانــی تصریــح کــرد: عملیــات اطفــای حریــق بــه طــور 
ــا  ــد، ام ــاز ش ــوزی آغ ــه آتش س ــاعت های اولی ــد از س ج
ــز اهمیــت اســت حضــور تعــدادی کســبه   نکتــه ای کــه حائ

و شهروند در محل حادثه بود.
وی افــزود: متأســفانه تعــدادی از شــهروندان و کســبه کــه 
ــکو  ــاختمان پالس ــل س ــوزی در مح ــه آتش س در روز حادث
نمی شــدند؛  خــارج  صحنــه  از  بودنــد،  یافتــه  حضــور 
نمی دانیــم چــرا مــردم در چنیــن وقایعــی در صحنــه حادثــه 
می ماننــد؛ بنــده چنــد صــد نفــر را در آن روز مشــاهده کــردم 
ــف  ــای تأس ــن ج ــتند و ای ــور داش ــاختمان حض ــه در س  ک
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــانی خاطرنش ــده آتش نش ــن فرمان دارد. ای
حریــق  اطفــای  و  نبــود  آتش نشــانان  ازخودگذشــتگی 
صــورت نمی گرفــت، شــاید ســاختمان پالســکو دو ســاعت 
زودتــر فرومی ریخــت و صدهــا نفــر در زیــر آوار می ماندنــد. 

ــر آخریــن خب

ــید  ــالم س ــن، حجت االس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــاز  ــه نم ــن هفت ــای ای ــی در خطبه ه ــواد آیت الله ج
جمعــه شــهر یــزد بــا اشــاره بــه لــزوم بازگویــی اهداف 
ــد  ــار داشــت: نســل جــوان بای انقــالب اســالمی اظه
ــام  ــداف قی ــالمی و اه ــالب اس ــای انق ــا رویداده ب
ــژه  ــه توجــه وی ــم ب ــن مه مــردم آشــنا شــوند کــه ای
ــد. ــاز دارد کــه در متــن انقــالب بوده ان ــی نی روحانیون

وی بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــن زمینــه دو موضــوع 
مهــم مــورد توجــه باشــد، اضافــه کــرد: نســل جــوان 

ــن  ــرای ای ــل ب ــام راح ــت ام ــه حرک ــد ک ــد بدانن بای
انقــالب چــه بــوده و چــه ســختی هایی در ایــن 
ــالب  ــداف انق ــه اه ــا ب ــده اند ت ــل ش ــه متحم زمین

ــیم. برس
ــی  ــر بررســی چرای ــد ب ــا تاکی ــزد ب خطیــب جمعــه ی
حرکــت امــام راحــل در انقــالب اســالمی و مبــارزه بــا 
رژیــم ستم شــاهی عنــوان کــرد: خطــری کــه اســالم 
ــود  ــدی ب ــیار ج ــرد، بس ــد می ک ــان تهدی را در آن زم
ــوم  ــد، معل ــدام نمی کردن ــن راه اق ــام در ای ــر ام و اگ
ــده  ــران آم ــالم و ای ــر اس ــر س ــی ب ــه بالی ــود چ  نب

بود.
ــردم  ــام راحــل و م ــه خواســت ام ــان اینک ــا بی وی ب
انقالبــی در طــول انقــالب بــرای دیــن و اجــرای 
احــکام نورانــی و اســالمی خداونــد متعــال بــود 
ــتند  ــه داش ــی ک ــعارهای انقالب ــردم در ش ــزود: م اف
اســالمی  و جمهــوری  آزادی  اســتقالل،  خواســتار 
بودنــد و بــا نیــت حفــظ اســالم بــه صحنــه آمدنــد. مهر

وطـــن  کیـمیـــای  گــــزارش  بـــه   
سرویس سیاست

رحیم الیاسی

حجت االســالم محمدعلــی نکونــام در 
ــه شــهرکرد در محــل  ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای خطبه ه
مصــالی امــام خمینــی)ره( ایــن شــهر بــه حادثــه پالســکو 
ــا تســلیت شــهادت آتش نشــانان در ایــن  اشــاره کــرد و ب
حادثــه تاکیــد کــرد: تجلیــل از ایثارگری هــا تنهــا بــه 
حادثــه پالســکو ختــم نشــود و هــر کجــا ایثارگــری بــود از 

آن تجلیل شود.
ــاز  ــری نی ــه ایثارگ ــه ب ــون جامع ــرد: اکن ــار ک ــام اظه نکون
دارد؛  چــرا کــه ایثارگــران بــرای دیــن و ارزش هــای انســانی 
ــد ایــن  ــد و جامعــه امــروز نیازمن ــی می کنن خــود را قربان

ایثارگــری اســت.
بــه گفتــه وی روحیــه ایثارگــری در جامعــه کم رنــگ شــده 
ــل  ــه دلی ــود فســادها ب ــا و وج ــت ریخــت و پاش ه و عل
نبــود ایثارگــری اســت و هــر جــا ایثارگــری بــود، جامعــه 

پویــا تــر شــده اســت.
وی گفــت: ترویــج روحیــه ایثارگــری در جامعــه ضــروری 
ــالمی و  ــالق اس ــه در اخ ــری ریش ــه ایثارگ ــرا ک ــت؛ چ اس

بایــد  انســانی دارد و 
ــرای همــه  ایثارگــری ب
ــگ شــود. ــک فرهن ی

نماینــده ولــی فقیه در 
چهارمحــال و بختیاری 
بیعــت  ســالروز  بــه 
مــردم ایــن اســتان 
در  راحــل  امــام  بــا 
نیــز   57 بهمــن   19
اشــاره کــرد و گفــت: 
بایــد  رخــداد  ایــن 

ــالب  ــتان در دوران انق ــردم اس ــرت م ــوان روز بصی ــه عن ب
اســالمی در تاریــخ ثبــت شــود.

نکونــام تاکیــد کــرد: ایــن بیعــت در تاریــخ انقــالب بــرای 
ــال  ــه دنب ــد مســئوالن ب ــک ارزش اســت و بای اســتان، ی
ثبــت آن در تقویــم باشــند. نبایــد عــده ای از ایــن روز 
 بــرای تفرقــه و طایفه گــری و قــوم گرایــی اســتفاده 

کنند. 

وطـــن  کیمیـــای  گـــزارش  بــه   
سرویس سیاست

محبوبه ابطحی
در  رهبــر  محمدتقــی  حجت االســالم 
 خطبــه سیاســی نمــاز جمعــه اصفهــان گفــت: مقاومــت 
ــت  ــالب اس ــه ناپذیر انق ــل خدش ــه، اص ــل بیگان  در مقاب
ــد  ــا گفته ان ــی باره ــتمداران غرب ــه سیاس ــه ک و همان گون
مســئله هســته ای بهانــه اســت و مشــکل دشــمن، جهانی 

شدن ابعاد انقالب اسالمی است. 
ــالب  ــول انق ــت اص ــان رعای ــه اصفه ــاز جمع ــب نم  خطی
اظهــار  و  دانســت  انحطــاط  از  راه جلوگیــری  تنهــا  را 
احــکام  اجــرای  نــاب  اســالم  دینمــداری،  داشــت: 
حکومــت مشــروع برخاســته از ملــت و والیــت، حمایــت 
ــالب  ــه اصــول انق از فلســطین و استکبارســتیزی از جمل
اســالمی اســت کــه بــرای آن فداکاری هــای زیــادی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
تصریــح  همچنیــن  اصفهــان  موقــت  جمعــه  امــام 
پابرجاســت  نیــز  همچنــان  انقــالب  اصــول   کــرد: 
و هم اکنــون نیــز افــراد زیــادی در جبهه هــای مبــارزه 

شــهید  ظلــم  بــا 
. ند می شــو

در  انفعــال  وی 
و  آمریــکا  مقابــل 
زیاده خواهی هــای 
مســتکبران را مــورد 
انتقــاد قــرار داد و 
می بینیــم  گفــت: 
بــه  آمریــکا  کــه 
پایبنــد  برجــام 

نیســت و نمی تــوان بــه قول هــای آن اعتمــاد کــرد.
خطیــب نمــاز جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه صحبت هــای 
مقــام معظــم رهبــری اعــالم داشــت: مقاومــت در مقابــل 
بیگانــه، اصــل خدشــه ناپذیر انقــالب اســت و همان گونــه 
مســئله  بارهــا گفته انــد  غربــی  سیاســتمداران  کــه 
هســته ای بهانــه اســت و مشــکل دشــمن، جهانــی شــدن 

ابعــاد انقــالب اســالمی اســت.

درخواست فرمانده آتش نشانان از دولت

امام جمعه موقت یزد: 

ضرورت آشنایی نسل جوان با دستاوردها ی انقالب اسالمی

امام جمعه شهرکرد: 

جامعه امروز نیازمند روحیه ایثارگری است

امام جمعه موقت اصفهان: 

مشکل دشمن، جهانی شدن ابعاد انقالب اسالمی است

حتما بخوانید!
درخواست فرمانده آتش نشانان از ... شنبه  09  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  355  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

آسیب های مدیریت )6(

خودخواهی                                                                                                                     

ادامه از صفحه یک: 
کــه در دلــش بــه   همچنیــن می فرماینــد: وارد بهشــت نشــود آن 

انــدازه دانــه خردلــی تکبــر باشــد. 
 بســیاری از انســان ها خودخــواه هســتند. مدیــران 
و مســئوالن نیــز انســان هســتند و مســتثنی نیســتند؛ 
چــرا کــه در درجــه اول بــه نیازهــای خودشــان توجــه 

ــران. ــه دیگ ــد ب ــد، بع می کنن
اصــال یکــی از تعاریــف خودخــواه ایــن اســت: در 
نظــر گرفتــن منافــع شــخصی خــود بــه عنــوان معیــار 

تصمیم گیــری. 
چگونگــی  از  خودخواهــی  بــا  خوددوســتی  مــرز 
می شــود.  مشــخص  فــرد  اجتماعــی  تعامــالت 
عملکــرد فــرد خودخــواه باعــث ایجــاد تــرس، تهدیــد 
ــود  ــران می ش ــوق دیگ ــدن حق ــال ش ــا پایم ــا آزار ی  ی
ــا در  ــی تفاوت ه ــد. بعض ــد آن ش ــع از رش ــد مان و بای
ــورد  ــت م ــی الزم اس ــه و حت ــت پذیرفت ــیوه مدیری ش
تشــویق قــرار گیــرد. مشــکل زمانــی اســت کــه اهــداف 
ــازمان  ــداف س ــا اه ــت ی ــا ماموری ــل ب ــر در تقاب مدی
قــرار می گیــرد. معمــوال مدیرانــی کــه از تخصــص 
الزم برخــوردار نیســتند، بــه علــت ناتوانــی ممکــن 
اســت درســت در مقابلــه بــا اهــداف ســازمان تصمیــم 
ــم  ــن ه ــل ف ــا اه ــورت ب ــه مش ــر ب ــد و حاض بگیرن
ــد و خطــر  ــارت می کنن نیســتند؛ چــون احســاس حق
ــد  ــادی خواه ــان زی ــرر و زی ــه ض ــت ک ــن جاس همی

ــت.  داش
کــه  هســتند  بــاور  ایــن  بــر  مدیــران  این گونــه 
رویکردشــان درســت اســت و ایجــاد تغییــر در آن 
ــن باشــد. از شــور  ــد غیرممک ــران می توان  توســط دیگ
ــه  ــی ب ــر جمع ــد تفک ــد و می گوین ــورت بیزارن و مش
دلیــل تعــدد افــراد و تضــارب افــکار کار را پیــش 
توانایــی  خــود  اســت کــه  ایــن  علــت  نمی بــرد؛ 
ــود  ــث می ش ــن باع ــد و ای ــت را ندارن ــخیص درس تش

ــرود. ــورت ن ــار مش ــر ب ــر زی مدی
ــه  ــه زمین ــتند ک ــانی هس ــران، کس ــن مدی ــر از ای   بدت
می کننــد.  فراهــم  مدیــران  این گونــه  بــرای  را 
آزمــوده  اینکــه  بــر  مبنــی  هســت   ضرب المثلــی 
ــوراخ  ــک س ــل از ی ــا آدم عاق ــت ی ــودن خطاس را آزم
ــا گاه  ــام اداری م ــا در نظ ــده نمی شــود؛ ام ــار گزی دوب
ــت های  ــد در پس ــر ناکارآم ــک مدی ــار از ی ــن ب چندی
مختلــف اســتفاده می شــود و بدتــر اینکــه مدیــر 
باالتــر  پســت های  در  را  خودخواهــی  و  ناکارآمــد 
نصــب کننــد و او از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و 
خــود را آنقــدر بــزرگ بپنــدارد کــه دیگــر کســی نتوانــد 
نزدیکــش شــود. طبعــا این گونــه مدیــران هرگــز 

نمی فهمنــد. و  نمی شناســند  را  مــردم  مشــکالت 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــوز فک ــران هن ــن مدی ــیاری از ای  بس
ــت  ــی از مدیری ــند. برخ ــی باش ــر خوب ــد مدی می توانن
ــد؛  ــدش را دارن ــیده و برن ــلوار اطوکش ــت و ش ــا ک تنه
ــدارد  ــت ن ــه مدیری ــی ب ــط چندان ــم رب ــد آن ه  هرچن
و بــا لبــاس ســاده، امــا منظــم و نظیــف بهتــر 

کــرد. خدمــت  می شــود 
 در بحث هــای بســیاری از مــا، »مــن« مرکزیــت دارد 
و می خواهیــم امــور را خــود بــه دســت بگیریــم و بــه 
ــده دســت  ــا ادعــای »ب ــم. همــه م ــن امــر معتقدی ای
 مــن مدیریتــش کنــم« را داریــم؛ امــا در عمــل وضــع 

و حال ما همیـــن است که می بینیـــد.
ــد:  ــه می گوی ــت ک ــوی هس ــوی مول ــی در مثن  تمثیل
ــنید:  ــواب ش ــوقش را زد. ج ــه معش ــقی در خان عاش
ــرو  کیســت؟ گفــت: مــن. صــدا از پشــت در گفــت: ب
کســی در خانــه نیســت. جــوان رفــت و چنــدی خــود 
را در عشــق پختــه کــرد. ســال بعــد بازگشــت و چــون 
ــار  ــر در کوفــت، جــواب آمــد: کیســت؟ ایــن ب ــو ب از ن

ــاز شــد. ــو و در ب گفــت: ت
 اگــر رابطــه مدیــران و دســتگاه ها بــا مــردم مبتنــی بــر 
کامجویــی موقــت و شــیفتگی قــدرت باشــد و اســاس 
و  وقت گذرانــی  و  انتقام جویی هــای گروهــی  بــر  کار 
ــاز  ــز ب ــن در هرگ ــرد، ای ــرار گی ــی ق ــه خودبین خالص

نخواهــد شــد.
به فرموده سعدی علیه الرحمه: 

ایـــن پنـــج روزه مهلت ایـام، آدمـی
بـــر خاک دیگـــران به تکبـــر چـرا رود؟

ــت  ــوزه مدیری ــیب زا در ح ــل آس ــن عام ــع اولی در واق
ــه  ــت ک ــی اس ــرور و خودخواه ــی، غ ــور اجتماع و ام
معمــوال پــس از رســیدن بــه مقــام در برخــی از 
مســئوالن و مدیــران مشــاهده می شــود. بــر اثــر 
ــض  ــه مح ــت ب ــن اس ــر ممک ــت، بش ــت از حقیق غفل
رســیدن بــه ریاســت دچــار تکبــر و خودپســندی شــود 
کــه ایــن رذیلــه اخالقــی بزرگ تریــن آفــت کاری 
ــار مثبــت مســئولیت وی  ــد تمــام آث  اوســت و می توان
ــی)ع(  ــرت عل ــه حض ــت ک ــرد. اینجاس ــن بب را از بی
ــه  ــالمی را ب ــام اس ــران نظ ــزاران و مدی ــواره کارگ هم

دوری از تکبــر و خودبینــی توصیــه می کننــد.
 آن حضــرت در عهدنامــه خــود بــه مالــک اشــتر 

چنیـــن مـــی فرمایند:
ــک  ــا یعجی ــة بم ــاک و االعجــاب بنفســک و الّثق »اّی
ــق فــرص  ــاّن ذلــک مــن اوث ــا و حــّب االطــراء ف منه
الّشــیطان فــی نفســه لیمحــق مــا یکــون مــن احســان 
المحســنین«؛ مبــادا دچــار خودپســندی شــوی و بــه 
خوبی هــای خــود اطمینــان کنــی و بپرهیــز از ایــن کــه 
دوســت داشــته باشــی دیگــران تــو را ســتایش کننــد؛ 
مناســب ترین  و خودپســندی  غــرور  حالــت  زیــرا 
نیــک  تــا کــردار  اســت  شــیطان  بــرای  فرصــت 

ــد.« ــود کن ــوکاران را ناب نیک
ــر اســاس اندیشــه سیاســی امــام علــی)ع(، غــرور  ب
و خودخواهــی بزرگ تریــن آفــت مدیریــت اســت 
ــی  ــوی خودکامگ ــه س ــران را ب ــداران و مدی ــه زمام ک
و ســرانجام ذلــت و خــواری می کشــاند؛ بنابرایــن 
ــن صفــت  ــر ای ــر اث ــد ب مســئوالن نظــام اســالمی نبای
رذیلــه، گرفتــار وسوســه های شــیطانی شــده و از 
ــد مواظــب  راه حــق خــارج شــوند؛ بلکــه همیشــه بای

ــوند. ــی نش ــرور و خودبین ــار غ ــا دچ ــند ت باش

ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(

وقت شناسی و نظم                        

بهمــن،  مــاه پیــروزی انقــالب اســالمی اســت؛ انقالبــی 
ــد  ــران کن ــاهی را وی ــاله شاهنش ــت کاخ 2500 س ــه توانس  ک
و ملتــی را از ســتم حــکام مســتبد برهانــد و اســالمی را کــه 
محبــوس و مهجورشــده بــود، زنــده کنــد. وقتــی انســان بــا 
ــن  ــد ای ــود و می خواه ــه می ش ــالمی مواج ــالب اس واژه انق
انقــالب و شــکوهش را بفهمــد و بررســی کنــد، اولیــن نکتــه 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــد، ای ــوه می کن ــه در ذهــن جل مهمــی ک
ــد شــده اســت؟  ــا فکــر و تدبیــر چــه کســی متول انقــالب ب
چــه شــخصیتی بــوده کــه توانســته یــک حکومــت را بــا آن 

قــدرت و پشــتیبانانی کــه داشــته، واژگــون کنــد؟ 
چــون ایــن روزهــا یــادآور دوران مبــارزات و بــه ثمــر 
نشســتن آن در ســال 57 اســت، در چنــد شــماره بعضــی از 
ــوری اســالمی را در  ــذار جمه ــای شــخصیتی بنیانگ ویژگی ه
ــد  ــه می توان ــی آنچ ــویم؛ یعن ــادآور می ش ــف ی ــاد مختل ابع
چــراغ راهــی باشــد تــا ایــن انقــالب را بــه ســرمنزل مقصودی 
کــه هــدف اصلــی آن بــوده و هســت، برســاند. در بخــش اول 
بــه ویژگی هــای فــردی امــام، وقت شناســی و نظــم در امــور 
ــز  ــخصیت آن عزی ــت ش ــا و پراهمی ــای زیب ــه از ویژگی ه ک

ــم.  ــت، می پردازی ــفرکرده اس س
ــای  ــا گرایش ه ــت ب ــودی اس ــان موج ــه انس ــی ک از آنجای
ــادم  ــری در تص ــه بش ــا در جامع ــن گرایش ه ــون و ای  گوناگ
ــن  ــان را از ای ــد انس ــه می توان ــتند، آنچ ــازگاری  هس و ناس
ــون و ارج  ــه قان ــل ب ــاداری و عم ــد، وف ــات بخش ــش نج تن

ــران اســت.  ــوق دیگ ــه حق ــادن ب نه
امام علی)ع( می فرمایند: 

ــّدی  ِه وال یتع ــدِّ ــَد َح ــان عن ــف اإلنس ــُل األَدب أن یق »أفَض
ــدره.« ق

برتریــن ادب آن اســت کــه انســان بــر حــد خویــش بایســتد 
و از انــدازه خــود فراتــر نــرود.

 امــام خمینــی)ره( ســاعات شــبانه روز خــود را تقســیم  کــرده 
بودنــد و ســاعت عبــادت، اســتراحت، مطالعــه رفت وآمــد و... 
ــزی  ــیم بندی و برنامه ری ــن تقس ــود؛ ای ــخص ب ــان مش ایش

مبنــای تنظیــم برنامــه خانــواده امــام نیــز شــده بــود.
ــه  ــد ک ــان می ده ــام، نش ــرد ام ــار و عملک ــه رفت ــه ب  توج
ایشــان در تمــام امــور، بســیار بــه رعایــت نظــم مقیــد بودنــد 
ــا نظــم و برنامــه خــاص از پیــش معین شــده، کارهــای  و ب

ــد. ــام می دادن ــود را انج خ
ــی از لطــف نیســت:  ــه خال ــد خاطــره در ایــن زمین ذکــر چن
ــد وضــو( از  ــن )تجدی ــرای وضــو گرفت ــه ایشــان ب ــی ک زمان
اتــاق مطالعــه بیــرون می آمدنــد، خدمتــکار متوجــه می شــد 
وقــت طبــخ برنــج اســت و )اگــر ناهــار برنــج داشــتند( بــه 
آشــپزخانه می رفــت و اجــاق را روشــن می کــرد؛ یعنــی 
ــت مشــخصی داشــته  ــز وق ــام نی ــن ام ســاعت وضــو گرفت
 اســت. )برداشــت هایی از ســیره امــام خمینــی)ره(، ج2

ص 4(
ــا  ــام ی ــل از ش ــاه قب ــای کوت ــرای زمان ه ــی ب ــان حت  ایش
ناهــار یــا قبــل از اخبــار، برنامــه داشــتند تــا مبــادا ایــن زمــان 
ــام  ــه ام ــی ک ــت: زمان ــده اس ــل ش ــذرد. نق ــت بگ ــه بطال  ب
را بــرای صــرف شــام صــدا زدنــد، ایشــان فرمودنــد: »هنــوز 
ده دقیقــه بــه وقــت شــام مانــده اســت.« )همــان، ص 9( 
ایــن مســئله بیانگــر آن اســت کــه نظــم امــام بــر دیگــران و 

امــور خانــه، تأثیرگــذار بــوده اســت.
البتــه اگــر بخواهیــم نمونه هایــی از ایــن قبیــل را بیــان 
ــه آن  ــتر ب ــده بیش ــماره های آین ــه در ش ــیارند ک ــم، بس کنی
خواهیــم پرداخــت؛ امــا آنچــه مهــم اســت اینکــه بــا برنامــه 
حضــرت امــام)ره(، حتــی یــک لحظــه از عمــر هــدر نمــی رود 

ــود. ــتفاده می ش ــد اس ــات مفی ــه اوق و هم

خبر سیاسی 

 رحمانی فضلی از تصمیم دولت 

برای تقویت بنیه آتش نشانی خبر داد
کیمیــای  گــزارش  بــه 
عبدالرضــا  وطــن، 
ــر  ــی وزی ــی  فضل رحمان
حاشــیه  در  کشــور 
ــه  ــی خان ــش فصل همای
جمــع  در  و  احــزاب 
اشــاره  بــا  خبرنــگاران 
بــه حادثــه ســاختمان 
منجــر  کــه  پالســکو 
ــت:  ــد گف ــانان ش ــدادی از آتش نش ــهادت تع ــه ش ب
دولــت گرفــت  تصمیمــات کــه  از  در مجموعــه ای 
 و ابــالغ شــد، مباحثــی مربــوط بــه آتش نشــانان 
و تجهیــزات آن هــا در جلســه  روز گذشــته در وزارت 

ــد. ــرح ش ــور مط کش
وی ادامــه داد: ایــن جلســه بــرای ایــن بــود کــه طبــق 
توصیــه رئیس جمهــور، ســاختمان های پرخطــر یــا 
ــد  ــرار دارن ــر ق ــرض خط ــه در مع ــاختمان هایی ک س
ــات الزم را  ــا تصمیم ــرای آن ه ــرده و ب ــایی ک را شناس

اتخــاذ کنیــم.
ــام  ــز انج ــه نی ــن جلس ــت: در ای ــی گف ــی فضل رحمان
وظایــف تقســیم بندی و مقــرر شــد دســتگاه های 
مرتبــط ایــن اقدامــات را انجــام دهنــد. یکــی از 
تقویــت  ایــن جلســه،  در  مطرح شــده  محورهــای 
بنیــه آتش نشــانی و تجهیــزات و امکانــات آن هــا بــود 
ــد  ــرار ش ــر و ق ــات ذک ــز در مصوب ــوارد نی ــن م ــه ای ک
شــهرداری ایــن موضــوع را بررســی و پیشــنهادات  

ــد. ــه کن ــود را ارائ خ
ــه ســاختمان  ــت حادث ــه عل ــن ب ــر کشــور همچنی وزی
ــه  ــن مســئله ای ک ــت: اولی ــرد و گف ــاره ک پالســکو اش
ــد منتظــر  ــود و بای ــرق ب ــه آن رســیده ایم، اتصــال ب ب

ــاره باشــیم. تســنیم ــن  ب ــرات کارشناســان در  ای نظ

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار امیــر علــی حاجــی زاده 
انقــالب  نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران  فرمانــده 
اســالمی، طــی ســخنانی در یــادواره 1600 شــهید، 22 ســردار 
شــهید و 5 شــهید مدافــع حــرم شهرســتان ســبزوار گفــت: 
ــتی  ــم صهیونیس ــه، رژی ــورهای منطق ــعود، کش ــروز آل س  ام
ــه  ــازی هزین ــرای ناامن س ــادی را  ب ــای زی ــکا پول ه و آمری
می کننــد و اگــر درســت عمــل نمی شــد، شــاهد حوادثــی در 
کشــور همچــون حــوادث ترکیــه، ســوریه و عــراق بودیــم. این 
ــی مســئله  ــاد شهداســت، ول ــرای گرامیداشــت ی مراســم ب
مهم تــر عمــل کــردن بــه راه شــهدا، وصایــای شــهدا و تجدیــد 
ــاداری  ــن وف ــت. ای ــری اس ــم رهب ــام معظ ــا مق ــت ب  بیع
 و بیعــت بــا شــهدا و مقــام معظــم رهبــری نیــاز بــه آگاهــی
ــوب  ــر راه را خ ــف دارد و اگ ــه تکالی ــل ب ــناخت راه و عم ش
نشناســیم و بــه تکالیــف خــوب عمــل نکنیــم، از خون شــهدا 

ــم. ــه درســتی پاســداری نکرده ای ب
ــم ــروی می کنی ــام پی ــئوالن نظ ــا از مس ــر م ــزود: اگ  وی اف
ایــن پیــروی کــردن تــا زمانــی درســت اســت کــه مســئوالن 
دســت در دســت والیــت دارنــد و پیــرو خط ایشــان هســتند 
ــه ایــن موضــوع توجــه نکننــد، مــا  و تبعــا اگــر مســئوالن ب
عمــل  امــام  آرمان هــای  بــه  شــهدا  وصایــای  مطابــق 
ــه  ــی و مطالع ــا بررس ــرد: ب ــان ک ــم. وی خاطرنش نکرده ای
جنــگ تحمیلــی مشــخص می شــود کــه در همــان روزهــای 

ــا الگوقــراردادن روش هــای  ــر و ب ــا ایــن شــرایط نابراب اول ب
مــادی، ایــران بایــد تســلیم می شــد؛ امــا امــام راحــل 
ــه کنیــم  ــر دشــمن غلب ــداد و فرمــود اگــر ب  ایــن اجــازه را ن
ــام  ــم. تم ــم پیروزی ــاز ه ــر کشــته شــویم، ب ــم و اگ پیروزی
پولــی را کــه اداره جنــگ هشــت ســاله خــرج کردیــم، تنهــا 
بــه انــدازه یــک ســوم پولــی بــود کــه عربســتان بــه صــدام 
کمــک کــرد. کشــورهای عربــی در تامیــن ســالح و مهمــات 
ــای  ــا هواپیماه ــات جاسوســی ب ــن اطالع ــن تامی و همچنی
ــی در  ــد؛ ول ــی کردن ــک فراوان ــدام کم ــه ص ــی، ب آمریکای
ــده نیــروی هوافضــای  ــم. فرمان ــم بودی ــل مــا در تحری مقاب
ــرای  ــان اینکــه ایــن گفتــه کــه مــا در جنــگ ب ــا بی ســپاه ب
ــت  ــانه نیس ــتیم، افس ــکل داش ــاردار مش ــیم خ ــن س تامی
ــما  ــرای ش ــوال ب ــن س ــروز ای ــت: ام ــت، گف ــت اس واقعی
ــه،  ــگ هســتیم؟ بل ــر جن ــا درگی ــا م ــه آی ــد ک ــش می آی پی
امــروز مــا درگیــر جنــگ در حوزه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، 
سیاســی ســایبری و بخش هــای نیمه ســخت هســتیم. 
ــن  ــا ای ــیم، ام ــخت نباش ــگ س ــر جن ــروز درگی ــاید ام ش
ــورهای  ــعود، کش ــروز آل س ــتند. ام ــعله ور هس ــا ش جنگ ه
ــادی  ــای زی ــکا پول ه ــتی و آمری ــم صهیونیس ــه، رژی  منطق
را بــرای ناامن ســازی هزینــه می کننــد و اگــر درســت 
عمــل نمی شــد، امــروز شــاهد حوادثــی در کشــور همچــون 

ــنیم ــم. تس ــراق بودی ــوریه، و ع ــه، س ــوادث ترکی ح

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی الریجانــی رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی، در دیــدار بــا رضــا صالحــی 
 امیــری، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بــا اشــاره 
بــه اینکــه توســعه بخش هــای مختلــف هنــری 

ــری خوشــحال کننده  ــار هن ــد آث ــد ســینما و تولی مانن
اســت، گفــت: خوشــبختانه وزارت ارشــاد و مســئوالن 

آن از فضیلــت فرهنگــی برخــوردار هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه نیــازی نیســت در مســائل 
ــرد: کار  ــار ک ــرد، اظه ــت ک ــه حرک ــی پرمناقش فرهنگ
فرهنگــی بطیــع اســت، ولــی اثــرات مانــدگار دارد؛ لــذا 
ــون  ــات پیرام ــه موضوع ــه ب ــت و حوصل ــا دق ــد ب بای

ــت. ــم پرداخ ــن مه ای

ــان  ــه مخاطب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــس مجل رئی
ــد  ــه مانن ــراد جامع ــن اف ــاد، فرهیخته تری وزارت ارش
ــر هســتند، افــزود:  اصحــاب کتــاب، مطبوعــات و هن
ــگان  ــا فرهیخت ــورد ب ــد در برخ ــاس بای ــن اس ــر ای ب
ــان  ــی آن ــطح فرهیختگ ــرایط و س ــا ش ــب ب متناس

ــود. ــورد ش برخ
رئیــس قــوه  مقننــه اضافــه کــرد: بایــد تــالش شــود 
بودجــه کمــک بــه بخش هــای مردمــی اضافــه شــود 

و در ایــن میــان بــه ســمت سیاســتگذاری و هدایــت 
کــردن توســط افــراد نخبــه در وزارتخانــه یــا کوچــک 

کــردن وزارت ارشــاد حرکــت کــرد.
بــا  اینکــه حــوزه مطبوعــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اقدامــات خوبــی مواجــه شــده، تصریــح کــرد: بعضــی 
خواندنــی  و  می کننــد  تولیــد  فکــر  مطبوعــات  از 
هســتند؛ در حالــی کــه بعضــی دیگــر صرفــا ورق 
زدنشــان کفایــت می کنــد؛ از ایــن رو در مقابــل ارائــه 
کمک هــا فقــط نبایــد بــه تیــراژ توجــه داشــت، بلکــه 
بایــد بــرای زنــده بــودن مطبوعــات نیــز ارزش قائــل 

ــت ــه مل ــویم. خان ش

والیتــی  علی اکبــر  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
ــالمی در  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــت مؤس ــس هیئ رئی
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــود ب ــری خ ــت  خب ــن نشس اولی
گفــت: مرحــوم  هاشــمی  رفســنجانی نقــش اساســی 
ــد  ــت؛ امی ــالمی داش ــگاه آزاد اس ــیس دانش در تاس
ایــن بــود کــه ایشــان ســال های طوالنــی منشــا 
ــا  ــند. وی ب ــگ باش ــم و فرهن ــوزه عل ــات در ح خدم
ــات  ــدردان زحم ــا ق ــه م ــدوارم هم ــه امی ــان اینک بی
آیــت هللا  هاشــمی   رفســنجانی باشــیم، افــزود: یکــی 
ــم  ــج عل ــگاه آزاد تروی ــای دانش ــن نقش ه از مهم تری
ــر شــروع شــد  ــن دانشــگاه از صف ــود. ای ــش ب  و دان
و بنــده از ابتــدا شــاهد زحمــات بــرای ایــن دانشــگاه 

بــودم. والیتــی خاطرنشــان کــرد: مقــام معظــم 
ــر دانشــگاه  ــت بســیاری ب ــری حساســیت و دق رهب
ــالع  ــان اط ــم ایش ــده از حک ــد؛ بن ــالمی دارن آزاد اس
ــان  ــر ایش ــد، ام ــالع دادن ــن اط ــه م ــا ب ــتم. ت نداش
بــر مــن مطــاع اســت و اطاعــت از ولــی  فقیــه 
 اســاس دیــن ماســت کــه امیدواریــم انتظــار ایشــان 
را بــرآورده کنیــم. رئیــس هیئــت مؤســس دانشــگاه 
ــک  ــگاه مل ــن دانش ــرد: ای ــح ک ــالمی تصری آزاد اس
ــت  ــردم اس ــه م ــق ب ــت و متعل ــی نیس ــچ کس  هی

ــه  و بایــد همــت کنیــم خدمتگــزار مــردم و نســبت ب
ایــن دانشــگاه پاســخگو باشــیم.

وی بــا اشــاره بــه فرآینــد انتخــاب رئیــس هیئت امنــای 
اســاس  بــر  خاطرنشــان کــرد:  دانشــگاه،  ایــن 
اساســنامه دانشــگاه آزاد، اعضــای هئیت امنــا، رئیــس 
هفته هــای  در  و  می کننــد  تعییــن  را  هیئت امنــا 

آینــده ایــن مراحــل انجــام می شــود.
ــر عملکــرد مالــی دانشــگاه  ــاره نظــارت ب والیتــی درب
ــفافیت در  ــدم ش ــه ع ــه ب ــا توج ــد ب آزاد در دور جدی

ایــن خصــوص گفــت: حتمــا بایــد در کارهــای مالــی 
و محاســباتی دانشــگاه چــه مرکــز و چــه واحدهــای 
ــد  ــه بای ــن زمین ــرد. ای شهرســتان نظــارت صــورت گی

شــفاف باشــد.
وی افــزود: در دانشــگاه آزاد هزینــه ای جــز آنچــه 
بــرای آمــوزش و پژوهــش اســت، نداریــم و بایــد نوع 
ــا آنجــا کــه می توانیــم از  ــوم شــود و ت هزینه هــا معل

اســراف و تبذیــر جلوگیــری شــود.
والیتــی در پایــان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره تغییــر 
ســاختار در ایــن دانشــگاه گفــت: مــا از هــر کاری کــه 
ــی ســاختار دانشــگاه باشــد  ــت اصــالح و ترق در جه

ــنا ــم. ایس ــغ نمی کنی دری

ــد  ــن، حجت االســالم محم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
صباحــی، امــام جمعــه موقــت کرمــان، در جمــع 
نمازگــزاران جمعــه در  محــل مصــالی امــام علــی)ع( 
اظهــار داشــت: وصیتنامــه سیاســی الهــی امــام 
انقــالب  مکتــوب  ســند  مهم تریــن  خمینــی)ره(، 
اســالمی اســت و همــه بــزرگان از جملــه رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی بــر مطالعــه ایــن ســند تاکیــد دارنــد 
و رهبــری می فرماینــد »وصیتنامــه امــام راحــل بایــد 

ــل شــود.« ــه عمومــی تبدی ــه مطالب ب
وی اضافــه کــرد: در آســتانه دهــه مبــارک فجــر 

و ســالگرد انقــالب اســالمی و ســالگرد بازگشــت 
شــکوهمند امــام خمینــی)ره( بــه کشــور قــرار داریــم.

امــام جمعــه موقــت کرمــان افــزود: حــوادث انقــالب 
ــه خــود می گیــرد؛  ــه تاریخــی ب اســالمی کم کــم جنب
زیــرا بخــش زیــادی از افــرادی کــه انقــالب را دیدنــد 
ــا شــهید شــده اند و بیشــتر مــردم  ــد ی ــا رفته ان از دنی
نیــز در آن دوران کــم ســن و ســال بودنــد یــا هنــوز بــه 

دنیــا نیامــده بودنــد.
ــی  ــی اله ــه سیاس ــت: وصیتنام ــار داش ــی اظه صباح
امــام خمینــی)ره(، مهم تریــن ســند مکتــوب انقــالب 
اســالمی اســت و همــه بــزرگان از جملــه رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی بــر مطالعــه ایــن ســند تاکیــد دارنــد 
و رهبــری می فرماینــد »وصیتنامــه امــام راحــل بایــد 

بــه مطالبــه عمومــی تبدیــل شــود.«

وی عنــوان کــرد: وصیتنامــه امــام خمینی)ره( برداشــت 
اعتقــادی  مباحــث  و  اســت  نهج البالغــه  از  آزادی 
ــاوت  ــت و قض ــح، اداره مملک ــگ و صل ــی، جن اخالق
ــه ایــن  را شــامل می شــود؛ بنابرایــن مدیــران بایــد ب

ــد.  ــه آن عمــل کنن ــد و ب ــت دهن ــه اهمی وصیتنام
بیــن  در  افــزود:  موقــت کرمــان  جمعــه  امــام   
باشــد؛  داشــته  وجــود  وحــدت  بایــد  روحانیــت 
زیــرا امــام معتقــد بــود اگــر در بیــن روحانیــت 
ــم  ــه ه ــام ب ــان نظ ــد، کی ــته باش ــود داش ــه وج  تفرق

می ریزد. فارس

امیر حاجی زاده در مراسم یادبود 1600 شهید سبزوار:

 آل سعود، اسرائیل و آمریکا 
برای ناامن سازی ایران هزینه می کنند
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باید به سمت کوچک کردن وزارت ارشاد حرکت کرد
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پروانه شریفیسرویس اقتصاد

نمایشــگاه بین المللــی خــودرو کــه چنــد روز پیــش بــا حضور 
مشــاور وزیــر صنعــت در محــل دائمــی نمایشــگاه های 
بــا معرفــی  بــود  افتتــاح شــده  اصفهــان  بین المللــی 
ــد.  ــراه ش ــی هم ــی و خارج ــوالت داخل ــن محص جدیدتری
ــی و خارجــی محصــوالت  ــد داخل ــن نمایشــگاه 9 برن در ای

خــود را در معــرض دیــد عمــوم قــرار دادنــد. در حالــی 
ــم  ــه چش ــگاه ب ــن نمایش ــی در ای ــای متفاوت ــه خودروه ک
می خــورد، امــا نــام یکــی از بزرگ تریــن خودروســازان 
ــار  ــی در کن ــالیان طوالن ــت س ــا گذش ــم ب ــوز ه ــی هن داخل
برندهــای معــروف دنیــا خودنمایــی می کــرد. شــرکت 
ــش از ده  ــیل بی ــتن پتانس ــار داش ــا در اختی ــه ب ــایپا ک س
ــود  ــرده ب ــرکت ک ــگاه ش ــن نمایش ــال در ای ــی فع نمایندگ

ــردم  ــد م ــرض دی ــود را در مع ــوالت خ ــن محص جدیدتری
ــرار داد. ق

    کلکســیونی از پرفروش تریــن و به روزتریــن محصــوالت 
یپا سا

ــن  ــیونی از پرفروش تری ــایپا، کلکس ــازی س ــروه خودروس  گ
و به روزتریــن محصــوالت خــود را بــه نمایــش گذاشــت. در 
ایــن نمایشــگاه ســایپا از محصــوالت جدیــدی ماننــد ســری 
خودروهــای چانــگان بــا قیمت هــای متعــارف و خودروهــای 
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــه البت ــرد ک ــاد ک ــاینا ی ــد س ــی مانن محبوب
ــدن  ــرای دی ــم ب ــا ه ــن خودروه ــردم از ای ــاد م ــیار زی  بس

و هم برای خرید مواجه شد. 
ســایپا در ایــن نمایشــگاه ثابــت کــرد کــه دیگــر دوران 
 معــروف بــودن ســایپا بــه خودروهایــی ماننــد پراید ســرآمده 
و پابه پــای تکنولــوژی و نیــاز روز بــازار پــا بــه عرصــه رقابــت 
نهــاده و خــود را از ایــن مســیر پرشــتاب عقــب نرانده اســت. 
طبــق بررســی های خبرنــگار مــا و گزارش هایــی کــه از 
گفته هــای کارشناســان خودروســاز حاصــل شــد، دریافتیــم 
کــه در راســتای افزایــش علــم در حوزه هــای مختلــف، 
ــد ســبک تر  ــی مانن ــه بایدهای صنعــت خودروســازی هــم ب
ــه خــودرو رســید. ایــن همــان موضوعــی اســت  شــدن بدن
ــه  ــوند ک ــم می ش ــدان مته ــی ب ــازان داخل ــه گاه خودروس ک
ــت؛  ــی اس ــات عموم ــطح اطالع ــودن س ــن ب ــان از پایی نش
ــبک تر  ــم س ــا ه ــازی دنی ــم خودروس ــروزه عل ــه ام ــرا ک چ
 بــودن و اســتفاده بجــا در راســتای مأموریــت خــودرو 

را تأیید می کند. 
ــی  ــی خودروهای ــاز، تمام ــان خودروس ــده کارشناس ــه عقی ب
کــه در خــط تولیــد قــرار دارنــد، حتمــا از پیــش مجوزهــای 

ــن  ــای ای ــد اعط ــد و در رون ــذ کرده ان ــود را اخ ــدی خ تولی
حکــم، کلیــه پارامترهــا مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار 
ــه خودروهــا  ــاد بدن می گیــرد. مســائلی ماننــد ضخامــت زی
در اصــل یــک بــاور عمومــی غلــط اســت کــه در بیــن مــردم 
رواح پیــدا کــرد و حتــی امــروزه هــم یــا بــه دنبــال چنیــن 
خودرویــی هســتند یــا در محکــوم کــردن خودروهایــی کــه 

ــد. ــر می برن ــه س ــد، ب ــی کاذب را ندارن ــن ویژگ ای
    نمایشــگاه اصفهــان، فــروش محصــوالت را افزایــش 

داد
رئیــس انجمــن صنفــی نمایندگی هــای فــروش و خدمــات 
پــس از فــروش ســایپا در اســتان اصفهــان گفــت: بــا توجــه 
ــروه ســایپا در  ــوع گ ــد و متن ــش محصــوالت جدی ــه نمای ب
ــا  ــه نمایندگی ه ــتریان ب ــه مش ــان، مراجع ــگاه اصفه نمایش

افزایــش یافتــه اســت. 
علــی قاســمی ادامــه داد: نمایــش خودروهایــی نظیــر 
ــگان، بریلیانــس و ســاندرو اســتپ  ــد چان محصــوالت جدی
وی بــا اســتقبال بســیار مطلــوب بازدیدکننــدگان روبــرو شــد. 
وی افــزود: ۱۷ نمایندگــی مجــاز فــروش و خدمــات پــس از 
فــروش گــروه خودروســازی ســایپا در اســتان اصفهــان نیــز 
توانســتند بــه خوبــی محصــوالت جدیــد را بــه بازدیدکنندگان 
معرفــی کننــد. رئیــس انجمــن صنفــی نمایندگی هــای 
فــروش و خدمــات پــس از فــروش ســایپا در اســتان 
ــه نشــان می دهــد  ــح کــرد: برآوردهــای اولی ــان تصری اصفه
متقاضیــان ثبت نــام و خریــد محصــوالت گــروه ســایپا 
به ویــژه خودروهــای ســاینا، بریلیانــس و رنــو ســاندرو 
ــان  ــر در ســطح اســتان اصفه ــد روز اخی اســتپ وی، در چن

رشــد چشــمگیری داشــته اســت.

 حضور متفاوت و قدرتمند سایپا 
در نمایشگاه خودروی اصفهان

ــی  طــرح تفکیــک آب شــرب و بهداشــتی ســابقه طوالن
ــای  ــی از ایده ه ــد خیل ــه مانن ــده ای ک ــران دارد؛ ای در ای
ــان در  ــیده و همچن ــه نرس ــه نتیج ــوز ب ــر هن ــی دیگ آب

سلســه مراتب اداری باقــی مانــده اســت. 
ــری  ــوی جدی ت ــته رنگ وب ــال گذش ــرح در س ــن ط ای

ــر  ــه مه ــوری ک ــه  ط ــت؛ ب ــود گرف ــه  خ ب
ــس  ــدگان مجل ــته نماین ــال گذش ــاه س م
ــی  ــک فوریت ــرح ی ــی ط ــان بررس در جری
در  شــرب  آب  مصــرف  بهینه ســازی 
بررســی مــاده ۵ ایــن طــرح، وزارت نیــرو 
را موظــف کردنــد بــه منظــور جلوگیــری از 
هزینه هــای زیــاد تصفیــه آب و اتــالف 

آب شــرب در شــهرها و روســتاهای بیــش از ۲۰۰ خانــوار 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــع آب ــه دارای مناب ــواردی ک ــت م ــا اولوی ب
ــازی آب  ــرای جداس ــتند، ب ــرب هس ــر از آب ش پایین ت
ــز  ــان نی ــد. در آن زم ــدام کن شــرب از ســایر مصــارف اق
ــه  ــکالتی ک ــم مش ــود را علی رغ ــت خ ــرو موافق ــر نی وزی

ــت  ــرد و پذیرف ــالم ک ــود، اع ــه ب ــن وزارتخان ــد راه ای س
تــا حداکثــر ۴ ســال آینــده ایــن طــرح بــه  طــور کامــل 

ــود.  ــی ش اجرای
ــرای  ــرای اج ــی ب ــز انتقادهای ــدا نی ــان ابت ــه از هم البت
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــود آم ــه  وج ــرح ب ــن ط ای
قائم مقــام شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
تهــران جداســازی آب شــرب و خانگــی 
ــرای شــهرهایی کــه آب باکیفیــت توزیــع  ب
ــرا  ــدارد؛ چ ــادی ن ــه اقتص ــد، صرف می کنن
کــه اجــرای ایــن طــرح هزینــه زیــادی را بــه 

ــد.  ــل می کن ــور تحمی کش
ــی  ــوان در بعض ــور می ت ــه نوذری پ ــه گفت ب
شــهرها مکان هایــی را بــرای توزیــع آب بســته بندی 
ایجــاد کــرد و از ایــن طریــق امــکان جداســازی آب 
ــب  ــه جال ــا نکت ــود آورد؛ ام ــه  وج ــی را ب ــرب و خانگ ش
توجــه ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن روش هــا هزینــه 

ــد. ایســنا ــادی دارن زی

طبیعــی  منابــع  و  آب  رئیــس کمیســیون کشــاورزی، 
ــازار  ــرده، ب ــچ واردات را شــل ک ــت پی ــت: دول ــس گف مجل
بکشــانیم.  خارجــی  محصــوالت  ســمت  بــه  نبایــد  را 
محمدعلــی شــاعری افــزود: در بخــش کشــاورزی در 
کشــور، هزینه هــا زیــاد امــا بهــره وری نیــروی کار و ســرمایه 

ــی  ــات ناگهان ــت و تصمیم ــم اس ــیار ک بس
بخــش کشــاورزی  بــه  آســیب  موجــب 
خواهــد شــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ظرفیــت تولیــد در بخــش کشــاورزی در 
ــه  ــرد: مصوب ــار ک ــت، اظه ــاد اس ــور زی کش
کاهــش تعرفــه ۸ کاالی اساســی خــالف 
ــت  ــته دول ــال گذش ــه س ــت های س  سیاس

رئیــس  بــود.  غیرفنــی  و  غیرکارشناســی  تصمیمــی  و 
کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــم، وزارت جه ــق اطالعات ــه داد: طب ادام
شــفاهی و کتبــی مخالفــت خــود را بــا ایــن تصمیــم دولــت 
ــی محصــوالت  ــرد: وقت ــه ک ــرده اســت. وی اضاف ــالم ک اع

کشــاورزی دیگــر کشــورها بــا تعرفــه ۵ درصــد وارد کشــور 
ــل  ــد داخ ــر تولی ــالص ب ــر خ ــای تی ــه معن ــن ب ــود، ای ش
اســت. شــاعری بــا اشــاره بــه اینکــه مرجــع اعــالم آمارهای 
جهــاد  وزارت  بنابرایــن  هســتند،  وزارتخانه هــا  رســمی 
ــت:  ــت، گف ــاالنه اس ــد س ــالم تولی ــع اع ــاورزی مرج کش
بــازار را نبایــد بــه ســمت محصــوالت خارجــی 
بکشــانیم. وی بــا بیــان اینکــه دولــت در 
تنظیــم واردات مرکبــات موفــق عمــل نکــرده، 
افــزود: ســرانه مصــرف برنــج بــرای هــر نفــر 
9۰۰ گــرم بــرآورد شــده، تولیــد داخلــی برنــج 
۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار تــن اســت و در ســال 
9۱ یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن برنــج وارد 
ــه  ــا کاهــش تعرف ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب کشــور شــد. وی ب
ســود بــه جیــب واردکننــده مــی رود، بیــان داشــت: بــرای 
تأمیــن روغــن 9۵ درصــد وابســته بــه خــارج هســتیم؛ بایــد 
ــرا بیشــتر  ــی برســیم؛ زی ــه خودکفای ــن ب ــه روغ ــرای تهی ب

ــا ــتند. ایمن ــه هس ــی تراریخت ــای واردات روغن ه

حتما بخوانید!
3جایگزینی آب شرب با آب بسته بندی شنبه   09  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 355 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

سقوط آزاد قیمت برخی خودروها در بازار
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران 
ــران از  ــودرو ته ــندگان خ و فروش
کاهــش ۵۰۰ تــا ۷۰۰ هــزار تومانــی 
قیمــت بعضــی خودروهــای داخلی 
ــر داد.  ــر خب ــه اخی ــی دو هفت ط
ســعید موتمنــی اظهار کــرد: در دو 
ــا  ــان ب ــر، همزم ــه اخی ــه هفت س
ــازار، قیمــت مــدل  ــه ب ــاز عرضــه خودروهــای مــدل ۱39۶ ب آغ
ــزار  ــا ۷۰۰ ه ــن ۵۰۰ ت ــور میانگی ــه ط ــوالت ب ــن محص ۱39۵ ای
ــی  ــان اینکــه پیش بین ــا بی ــه اســت. وی ب تومــان کاهــش یافت
می شــود تــا پایــان ســال جــاری میــزان کاهــش قیمــت 
ــه  ــن ب ــه طــور میانگی ــازار ب ــدل 9۵ موجــود در ب ــای م خودروه
ــد کاهــش  ــون تومــان برســد، خاطرنشــان کــرد: رون یــک میلی
ــا آغــاز ســال ۱39۶ تشــدید  قیمــت خودروهــای مــدل ۱39۵ ب
خواهــد شــد. وی خاطرنشــان کــرد: اگــر خودروســازان به ویــژه 
دو شــرکت ایران خــودرو و ســایپا عرضــه خودروهــای جدیــد بــه 
بــازار را افزایــش دهنــد، احتمــال کاهــش بیشــتر در قیمــت ایــن 

محصوالت وجود دارد. اقتصاد آنالین

پاسخ وزیر به کم فروشی اینترنت
وزیــر ارتباطــات تاکیــد دارد تنهــا مرجعــی کــه می توانــد میــزان 
ــد  ــن بررســی کن ــور آنالی ــه ط ــت مشــترکان را ب مصــرف اینترن
ــخ  ــی در پاس ــود واعظ ــت. محم ــررات اس ــم مق ــازمان تنظی س
بــه ســوالی مبنــی بــر اظهــارات اخیــر رئیــس ســازمان حمایــت 
ــب  ــت و تقل ــاره احتمــال کم فروشــی اینترن ــدگان درب مصرف کنن
ــن  ــان ای ــه ایش ــم ک ــرد: نمی دان ــار ک ــل اظه ــای موبای اپراتوره
اطالعــات را از کجــا آورده انــد؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن 
صحبت هــا از جانــب هــر فــردی کــه مطــرح شــده، بــدون 
ــم  ــت یازده ــه دول ــو کابین ــت. عض ــه اس ــورت گرفت ــه ص مطالع
همچنیــن عنــوان کــرد: تنهــا جایــی کــه دسترســی دارد بررســی 
ــازمان  ــر، س ــا خی ــد ی ــی می کنن ــا کم فروش ــا اپراتوره ــد آی کن
ــن ســازمان  ــه ای ــی اســت ک ــات رادیوی ــررات ارتباط ــم مق تنظی
حتــی نرم افــزاری بــه منظــور بررســی در لحظــه حجــم مصرفــی 
ــرروی  ــران ب ــتفاده کارب ــرای اس ــرده و ب ــی ک ــترکان طراح مش

ــا ــرار داده اســت. ایرن ســایت خــود ق

متعادل شدن قیمت طال و سکه در بازار
ــن  ــر، ضم ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی ــتی آرای، رئی ــد کش محم
تحلیــل بــازار خارجــی و داخلــی طــال عنــوان کــرد بــازار داخلــی 
ــی  ــای اضاف ــرده و تقاض ــدا ک ــی پی ــکل تعادل ــکه ش ــال و س ط
ــا توجــه  ــدارد. وی تصریــح کــرد: در مجمــوع ب ــازار وجــود ن در ب
بــه رونــدی کــه بــرای قیمــت طــال طــی دو ســه هفتــه گذشــته 
ــی  ــازار داخل ــد طــال و ســکه در ب ــه خری ــل ب ــاده، می ــاق افت اتف

ــدا کــرده اســت. ایســنا کاهــش پی

 افتتاح ۱۰ واحد صنعتی 

در چهارمحال و بختیاری
رئیــس صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح 
بیــش از ۱۰ واحــد صنعتی اســتان 
ــت:  ــر داد و گف ــه فجــر خب در ده
ــهیل  ــتاد تس ــرد س ــه عملک نتیج
کــه ایجــاد ۱۵۰۰ تــا ۲ هــزار شــغل 
یکــی از نتایــج آن اســت، تــا 
پایــان ســال کام مــردم را شــیرین می کنــد. ســید نعیــم امامــی 
تصریــح کــرد: نمایشــگاهی برای نخســتین بــار در اســتان در روز 
 دوم دهــه فجــر از کاالهــای تولیــد اســتان برپــا می شــود 
و برگــزاری تورهــای بازدیــد از واحدهــای صنعتــی در دهــه فجــر 

برای اقشــار جامعه تدارک دیده شده است. خبر فارسی

 آب سد نساء کرمان بدون استفاده 

تبخیر می شود
ــس  ــیر در مجل ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــردم ب ــده م نماین
گفــت: آب پشــت ســد فقــط دارد تبخیــر می شــود و درخواســت 
داریــم وزارتخانه هــای نیــرو و جهــاد کشــاورزی جبــران مافــات 
ــتان  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزادی ب ــه نیک ــد. حبیب ال بکنن
کرمــان دچــار بحــران آبــی شــده، اظهــار کــرد: در چنــد ســال 
ــت  ــه عل ــرداری رســیده، ب ــه بهره ب ــه ســد نســاء ب گذشــته ک
بی توجهــی وزارتخانه هــای نیــرو و جهــاد کشــاورزی در تکمیــل 
ــه در  ــه منطق ــادی ب ــای آبرســانی، خســارت بســیار زی لوله ه
ــزود: نتوانســته ایم از آب  ــه آب وارد شــده اســت. وی اف زمین
ســد نســاء اســتفاده کنیــم و آب پشــت ســد فقــط دارد تبخیر 
می شــود و در کشــاورزی منطقــه نــه سیســتم آبیــاری نویــن 
ــه ای اجــرا شــده و آب از اعمــاق زمیــن برداشــته  ــه گلخان  و ن

و بیـــهوده تلف مـی شود. ایسنا

استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی در یزد
اســتاندار یــزد خواســتار ســرعت دهی بــه امــور ســرمایه گذاران 
به ویــژه در حــوزه انــرژی خورشــیدی شــد و از مســئوالن 
توســعه   بــر  فرصت هــا،  گرفتــن  نظــر  در  بــا  خواســت 
ســرمایه گذاری اســتان متمرکــز شوند.ســیدمحمد میرمحمدی 
ــم ســرمایه گذاری  ــای مه ــرژی خورشــیدی را یکــی از زمینه ه ان
ــه ای اســتفاده  ــه  گون ــد ب ــرد: بای ــان ک در اســتان دانســت و بی
ــم  ــال کنی ــا دنب ــیدی را در برنامه ه ــرژی خورش ــت ان از ظرفی
کــه آلودگــی ســوختی نداشــته باشــیم و از انــرژی پایــداری 
ــتان  ــئوالن اس ــئول از مس ــام مس ــن مق ــم. ای ــره بگیری به
ــاره  ــن ب ــه در ای ــد ک ــزی کنن ــه ای برنامه ری ــت به گون خواس
ارتبــاط بهتــری بــا وزارت نیــرو برقــرار شــود و هــدف اســتفاده  

ــر ــد. مه ــتان باش ــیدی در اس ــرژی خورش ــری از ان حداکث

پیچ واردات شل شده استجایگزینی آب شرب با آب بسته بندی

ــار  ــدارد و گرفت ــی ن ــال و روز خوش ــران ح ــرش ای ــت ف ــت صنع ــالی اس ــد س چن
ــران شــده  ــه ای ــی علی ــی نادرســت و شــرایط نامناســب جهان سیاســت های اجرای
ــن صنعــت در ســطح  ــا ای ــا ســال ها ب ــران ت ــه ای ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای
جهــان شــناخته شــده بــود. در واقــع ســهم صــادرات فــرش دســتباف از صــادرات 
ــد کاهشــی داشــته اســت.  ــا ۱39۲ رون ــران طــی ســال های ۱3۷۸ ت ــی ای غیرنفت
البتــه بخــش عمــده ای از ایــن کاهــش ســهم، ناشــی از افزایــش صــادرات ســایر 
ــد  ــن رون ــت. همچنی ــوده اس ــتباف( ب ــرش دس ــر از ف ــی )غی ــوالت غیرنفت محص
ــه  ــا ۱39۰ ک ــز در دوره ۱3۸۶ ت ــه ج ــتباف ب ــرش دس ــادرات ف ــرات ارزش ص تغیی
ــال های  ــازه س ــی در ب ــی یعن ــورد بررس ــه دوره م ــته؛ در بقی ــودی داش ــد صع رون
۱3۷۸ تــا ۱39۲، رونــد نزولــی داشــته اســت. چالش هــای صنعــت فرش دســتباف 
ــود.  ــیم می ش ــی تقس ــتی و درون بخش ــای باالدس ــی، چالش ه ــته کل ــه دو دس ب
ــر  ــردی مشــخص تحــت نظ ــه راهب ــک برنام ــود ی ــه نب ــای باالدســتی ب چالش ه
ــازده زمانبندی شــده  ــک ب ــی الزم در ی ــای اجرای ــا ضمانت ه ــی واحــد ب ــک متول ی
اشــاره دارد و چالش هــای درون بخشــی بــه مشــکالت عملیاتــی از فرآینــد 
ــی  ــع و بازاریاب ــا توزی ــد فــرش ت ــه، تولی ــواد اولی ــن م ــی تأمی ــد و عرضــه یعن  تولی
و فــروش را شــامل می شــود. مهم تریــن راهــکار بــرای برون رفــت صنعــت 
ــا  ــن طــرح جامــع فــرش دســتباف ب فــرش دســتباف از وضعیــت موجــود، تدوی

 رویکــرد میان مــدت و بلندمــدت توســط نهادهــای مســئول به ویــژه وزارت صنعـــت
ــاورزی  ــاد کش ــرش و وزارت جه ــی ف ــز مل ــت مرک ــا محوری ــارت ب ــدن و تج  مع
ــرد  ــا رویک ــترک ب ــروه مش ــک کارگ ــب ی ــتباف در قال ــرش دس ــای ف و اتحادیه ه
ــرح  ــن ط ــن ای ــان در تدوی ــه ذی نفع ــه ای و تخصصــی و مشــارکت دادن هم حرف
ــه  ــرش دســتباف ب ــع ف ــن طــرح جام ــن ضــروری اســت در تدوی اســت. همچنی
ــی  ــی الزم پیش بین ــای اجرای ــا و ضمانت ه ــی شــدن آن ســازو کاره ــور اجرای منظ

شــود. اقتصــاد آنالیــن

ــار 9  ــی دارد، آم ــال و روز خوب ــی مــس ح ــای جهان ــه قیمت ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ماهــه از افزایــش تولیــد ایــن محصــول حکایــت می کنــد. قیمــت جهانــی مــس از 
دو مــاه گذشــته جهشــی حــدود ۷۵۰ دالری داشــته کــه بعــد از آن نیــز گرچــه فــراز 
و فــرودی 3۰۰ دالری در مــاه اخیــر تجربــه شــد، امــا در مجمــوع می تــوان گفــت کــه 
ــون ۵۷۷۵  ــن محصــول هم اکن ــرار اســت و ای ــر ق ــی مــس ب ــازار جهان ــات در ب ثب
دالر قیمــت دارد. در حالــی قیمــت جهانــی مــس از وضعیتــی مناســب برخــوردار 
ــش ۱3 درصــدی  ــز افزای ــدن در داخــل نی ــد محصــوالت مع ــار تولی ــه آم اســت ک
تولیــد کنســانتره مــس در 9 ماهــه ابتــدای امســال را نشــان می دهــد. بــر اســاس 
آمــار شــرکت های زیرمجموعــه شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران شــامل »مــس 
سرچشــمه«، »مــس ســونگون« و »مــس میــدوک« از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان 
ــی کــه ایــن  ــد؛ در حال ــد کردن ــن کنســانتره مــس تولی آذرمــاه، ۸۰۵ هــزار و ۶3 ت
ــد  ــزان تولی ــود. می ــن ب ــزار و ۵3۱ ت ــته ۷۱۱ ه ــال گذش ــابه س ــدت مش ــم در م رق
کنســانتره ایــن شــرکت ها در آذرمــاه، ۸9 هــزار و 9۸۴ تــن بــود کــه در مقایســه بــا 
آمــار مــدت مشــابه ســال گذشــته، یعنــی ۸۵ هــزار و ۴۰۱ تــن، حکایــت از رشــد ۵ 
درصــدی دارد. از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان آذر امســال نیــز مجتمع هــای مــس 

سرچشــمه و مــس میــدوک، ۱۷۱ هــزار و ۷۴۲ تــن مــس آنــد و ۱۴۱ هــزار و ۸۰3 
تــن مــس کاتــد تولیــد کردنــد کــه نســبت بــه تولیــد مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 
ترتیــب ۴ درصــد کاهــش و ۴ درصــد رشــد را نشــان می دهــد؛ همچنیــن میــزان 
تولیــد مــس آنــد و مــس کاتــد طــی آذرمــاه نیــز بــه ترتیــب ۱۸ هــزار و 3۵۸ تــن 

و ۱۶ هــزار و ۱۲۵ تــن بــود. آخریــن خبــر

محصــوالت  موضــوع  اخیــر،  ســال های  مباحــث  بحث برانگیزتریــن  از  یکــی 
تراریختــه بــوده اســت. مســائل مربــوط بــه تولیــد، مصــرف و واردات ایــن 
ــز  ــراد نی ــن اف ــروه از ای ــر گ ــه ه ــادی دارد ک ــان زی ــان و موافق محصــوالت مخالف

ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــل خ دالی
ــرف  ــد و مص ــان تولی ــی از موافق ــاورزی و یک ــبق کش ــر اس ــری، وزی ــی کالنت عیس
ــوالت  ــا محص ــت ب ــرده مخالف ــت پ ــه پش ــان اینک ــا بی ــه، ب ــوالت تراریخت محص
تراریختــه احتمــاال دالیــل اقتصــادی اســت، گفــت: تولیــد ارگانیــک بحــث انحرافــی 
اســت و عــده ای قصــد دارنــد درهــای کشــور را بــه روی واردات بیشــتر بــاز کننــد. 
ــی  ــن بحث ــز چنی ــا نی ــاره پارازیت ه ــال زد؛ درب ــک مث ــوان ی ــه می ت ــن زمین در ای
ــرای ســالمتی انســان  ــواج ب ــن ام ــد ای ــوان می کنن ــه برخــی عن ــرح اســت ک مط
مضــر هســتند؛ امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا وقتــی ایــن بحــث پیــش کشــیده 
ــد  ــالم می کن ــئولی اع ــی مس ــرا وقت ــد؟ چ ــا می زنن ــورا ج ــده ای ف ــود، ع می ش

ــه  ــه او را وادار ب ــتند، بالفاصل ــاک هس ــان خطرن ــالمت انس ــرای س ــا ب پارازیت ه
ــراد  ــد، اف ــرار دارن ــرا ق ــن ماج ــت ای ــه پش ــانی ک ــون کس ــد؟ چ ــکوت می کنن س
ــه  ــرات هســتند، کســانی  هســتند ک ــان سیســتم مخاب ــوذی هســتند، صاحب پرنف
ده هــا هــزار میلیــارد تومــان پــول از مــردم دریافــت می کننــد. امــا تراریختــه ای کــه 
هیــچ گزارشــی علیــه آن وجــود نــدارد، چــرا بایــد محکــوم شــود؟ تغییــرات ژنتیکــی 
همــواره در طبیعــت اتفــاق می افتــد. ایــن ارقامــی کــه االن اصــالح شــده اند و مــا 
آن هــا را در طبیعــت می بینیــم، بــه تدریــج تکامــل پیــدا کرده انــد؛ تراریختــه نیــز در 
راســتای تکامــل اســت. افــرادی کــه بــه تراریخته هــا انتقــاد دارنــد، اگــر می تواننــد 
یــک مــورد گــزارش بیاورنــد کــه محصــوالت تراریختــه بــرای بهداشــت و ســالمتی 
مــردم خطرآفریــن اســت؛ اگــر توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد، اصــال ممنــوع 
ــش داوری و قصــاص  ــد، پی ــراد االن انجــام می دهن ــن اف ــه ای ــا کاری ک ــد؛ ام کنن

پیــش از جنایــت اســت. مهــر

صنعت فرش ایران گرفتار بی تدبیری ها

در بحران اقتصادی، حال »مس« خوب است

پشت پرده مخالفت با محصوالت تراریخته

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
برپایی مسابقه ملی کتابخوانی ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ترافیــک عیــن یــک آدم حریــص اســت کــه هــر چــه 
 الیــن و اتوبــان اضافــه کنیــد بــه درون خــود می کشــد 
و بــا جاذبــه ای کــه ایجــاد می کنــد، بیشــتر می شــود. پــس 
ــی  ــل عموم ــایل حمل ونق ــتفاده از وس ــعه، اس ــل توس راه ح
ــان  ــل و ترافیــک شــهرداری اصفه ــاون حمل ونق اســت. مع
مخالــف نــگاه اتوبان کشــی اســت و بــه ایــن موضــوع 

ــت  ــگ و باف ــا فرهن ــر ب ــا و معاب ــه خیابان ه ــاد دارد ک اعتق
ــش رو حاصــل  ــب پی ــدارد. مطل ــق ن ــان تطاب ســنتی اصفه
بــا  وطــن  کیمیــای  اختصاصــی خبرنــگار  گفت وگــوی 
علیرضــا صلواتــی، معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری 

ــد: ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــان اس اصفه
ــه  ــه نظــر شــما تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در زمین     ب

ــد؟ ــق می یاب ــه تحق ــان چگون ــهر اصفه ــک ش ترافی
بنــده معتقــد بــه رژیــم معابــر هســتم. وقتــی در خیابانــی 
ــود  ــین وج ــارک ماش ــرای پ ــی ب ــت و جای ــک اس ــه باری ک
نــدارد، شــاهد ترافیــک هــم نیســتیم، پــس بایــد بــرای حل 
معضــل ترافیــک در اصفهــان هــم ماننــد دیگــر کشــورهای 
پیشــرفته عمــل کنیــم؛ زیــرا ترافیــک عیــن یــک آدم 
حریــص اســت کــه هــر چــه الیــن و اتوبــان اضافــه کنیــد بــه 

درون خــود می کشــد.
ــر از  ــی عاب ــگ »جدای ــم فرهن ــان بتوانی ــا در اصفه ــر م  اگ
ماشــین« را جــا بیندازیــم، پیشــرفت خوبــی کرده ایــم؛ زیــرا 
ــاده و ۴۰  ــر پی ــه عاب ــوط ب ــون ۴۰ درصــد تصادفــات مرب اکن

ــه موتورســواران اســت.  ــوط ب درصــد مرب
در میــدان امــام علــی ماشــین از عابــر جــدا شــد و اکنــون 

ــد. ــا آرامــش راه خــود را می رون ــدام ب هــر ک
ــه  ــردم ب ــد م ــاالنه ۲٫۵ درص ــه س ــت ک ــت اس ــز اهمی  حائ
 علــت مخــارج پزشــکی از جملــه )ابتــا بــه ســرطان
عــوارض ناشــی از تصادفــات، آلودگــی و…( زیــر خــط فقــر 
ــه  ــه جریم ــون برگ ــک میلی ــدور ی ــن ص ــد؛ بنابرای می رون
ــال  ــاه امس ــن م ــه فروردی ــد ک ــث ش ــته باع ــال گذش در س
تصادفــات اصفهــان ۳۰ درصــد کاهــش یابــد. کاهــش 
ــان  ــکی، هم ــارج پزش ــش مخ ــه کاه ــات و در نتیج تصادف

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــده اقتص ای
    آیــا طــرح افزایــش کرایــه حمل ونقــل عمومــی شــهر 
اصفهــان امســال هــم علی رغــم افزایــش قیمــت ســوخت 

ــورد؟ ــد می خ کلی
بســیاری از پارامترهــا در ایــن زمینــه دخیــل هســتند و نبایــد 
ــهم  ــی س ــت تاکس ــه در قیم ــوخت ک ــئله س ــه مس ــط ب فق
ــرا  ــرد؛ زی ــنده ک ــد، بس ــا می کن ــدی را ایف ــا ۲۵ درص ۲۰ ت
بعضــی پارامترهــای فنــی نیــز از ســوی تاکســیرانی مبنــی 
ــر هزینه هــای تاکســی، اســتهاک، تعمیــرات و نگهــداری  ب
خــودرو، افزایــش دســتمزد، نــرخ تــورم و.... مطــرح اســت 

کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
البتــه در ایــن رابطــه هنــوز تصمیم گیــری نشــده؛ امــا 
ــش در  ــد افزای ــقف ۲۰ درص ــا س ــنهادی ت ــای پیش قیمت ه
ــه اســتانداری  حمل ونقــل عمومــی )تاکســی و اتوبــوس( ب
ــال  ــروع س ــل از ش ــم قب ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــه ش ارائ

جدیــد دربــاره آن تصمیم گیــری شــود.
ــد  ــم بای ــرانی ه ــه در اتوبوس ــت کرای ــش قیم ــاره افزای درب
علــت  بــه  ســال های گذشــته  طــول  در  تاکیــد کنــم 

ــن  ــی ای ــاهد ضررده ــا ش ــه اتوبوس ه ــن کرای ــت پایی قیم
ــه االن شــرکت اتوبوســرانی  ــه ای ک ــه گون ــم؛ ب شــرکت بودی
ــاوگان و عــدم  ــده ای چــون فرســودگی ن ــا مشــکات عدی ب

ــت.  ــه رو اس ــوط روب ــعه خط توس
ــار  ــرانی دچ ــاوگان اتوبوس ــی ن ــای دولت ــع کمک ه ــا قط ب
ــردم و  ــار را م ــن ب ــط ای ــه فق مشــکات بســیاری اســت ک
شــهرداری بــه دوش می کشــند؛ بــه گونــه ای کــه شــهرداری 
اصفهــان  اتوبوســرانی  بــه  تومــان  میلیــارد   9۰ امســال 

تســهیات داده اســت.
 امســال قــرارداد خریــد ۵۰۰ دســتگاه اتوبــوس یــورو ۴ و ۵ 
را نیــز منعقــد کرده ایــم کــه تاپایــان ســال ۳۰ تــا ۴۰ 
دســتگاه وارد معابــر اصفهــان می شــود. امیدواریــم بــا ورود 
ــاوگان خــارج  ــای فرســوده از ن ــا، اتوبوس ه ــن اتوبوس ه ای

شــوند.
ــان فرســوده  ــاوگان اتوبوســرانی اصفه متاســفانه نیمــی از ن
اســت و ســن اتوبوس هــای اصفهــان بــه 9 ســال هــم 
رســیده اســت کــه بایــد بــرای حــل ایــن مشــکات 
ــه  ــا را ب ــدی یارانه ه ــل از هدفمن ــد حاص ــز درآم ــت نی دول
ــا شــاهد  ــد ت ــق کن ــی تزری ــل عموم سیســتم های حمل ونق
خــروج خودروهــای فرســوده و بی کیفیــت از ســطح معابــر 
اصفهــان باشــیم و بتوانیــم شــرایطی فراهــم کنیــم کــه مردم 

ــد.  ــاک تنفــس کنن ــوای پ ه
در  بحــث خصوصی ســازی  داریــم کــه  نظــر  در  البتــه 
اتوبوســرانی را تــا پایــان ســال بــه 6۰ درصــد برســانیم؛ زیــرا 
ــه مــردم  ــن موضــوع باعــث افزایــش در خدمات دهــی ب ای

می شــود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 کاهش تصادفات و در نتیجه کاهش مخارج 
پزشکی، همان ایده اقتصاد مقاومتی است

استاندار اصفهان:

 شاهین شهر، ایران کوچک 

با مردمانی بزرگ است

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

دکتــر رســول زرگرپــور، اســتاندار 
تجلیــل  مراســم  در  اصفهــان، 
از نخبــگان علمــی، ورزشــی و 
ــان جــوان شاهین شــهر  کارآفرین
ــت  ــه نکوداش ــبت هفت ــه مناس ب
ــوع  ــل تن ــه دلی ــهر را ب ــت: شاهین ش ــار داش ــهر اظه ــن ش ای
 اقــوام و گروه هــای آن، ایــران کوچــک می نامنــد و مــن آن 

را ایران کوچک با مردمانی بزرگ می نامم. 
ــای  ــر جنبه ه ــاوه ب ــم ع ــن مراس ــه ای ــان اینک ــا بی ــور ب زرگرپ
 نشــاط آوری، هنــری و ســرگرمی باعــث شــناخت بیشــتر 
ــگان  ــهروندان، نخب ــهر، ش ــه ش ــبت ب ــر نس ــی کامل ت  و آگاه
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــف می ش ــته های مختل ــدگان رش و برگزی
ــژه  ــران و به وی ــرای دیگ ــوق ب ــزه و ش ــث انگی ــر باع ــن ام ای
ــته های  ــر در رش ــر و باالت ــن برت ــب عناوی ــرای کس ــان ب جوان
شاهین شــهر  نکوداشــت  افــزود:  وی  می شــود.   مختلــف 
ــم و از  ــز می دان ــا و خاطره انگی ــدادی زیب ــر روی ــن منظ را از ای

ــم.  ــکر می کن ــر و تش ــدگان آن تقدی برگزارکنن

مدیر کل ثبت احول استان اصفهان:

 انتخابات پیش رو بسیار حساس و مهم است

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

اولیــن جلســه ســتاد انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت 
ــوراهای  ــن دوره ش ــس و پنجمی ــان دوره ای مجل ــوری، می جمه
ــوال  ــت اح ــر کل ثب ــت مدی ــه ریاس ــتا ب ــهر و روس ــامی ش اس
ــه منظــور  ــط عمومــی ب ــان، حراســت و رواب ــا حضــور معاون و ب
آمادگــی هــر چــه بیشــتر ســتاد و ادارات تابعــه در محــل دفتــر 
مدیــر کل تشــکیل شــد. تــورج حاجی رحیمیــان، مدیــر کل 
ــات پیــش رو  ثبــت احــول اســتان اصفهــان گفــت: ســه انتخاب
بســیار حســاس و مهــم اســت و می بایــد بــرای انجــام هرچــه 
ــم. وی  ــاش خــود را انجــام دهی ــر آن هــا تمــام ســعی و ت بهت
همچنیــن برنامه ریــزی دقیــق و اصولــی بــا مدیریــت صحیــح، 
تشــکیل منظــم جلســات با حضــور رئیس ســتاد انتخابــات اداره 
کل ثبــت احــوال یــا جانشــین ســتاد، معرفــی اعضــای ســتاد، 
تشــکیل دبیرخانــه ســتاد انتخابــات ارائــه نظــرات، پیشــنهادات 
ــیار  ــتگاه های س ــری ایس ــتاد، پیگی ــی س ــای اصل ــط اعض توس
ــات  اخــذ کارت هوشــمند ملــی را از اهــم وظایــف ســتاد انتخاب

ثبــت احــوال اســتان اصفهــان برشــمرد.

اخبار کوتاه

برپایی مسابقه ملی کتابخوانی 

داستان نیکوکاری

M.Montazer@eskimia.ir
 محسن منتظرالقائماصفهان

اداره  سرپرســت  هاکویــی 
عمومــی  کتابخانه هــای  کل 
برگــزاری  از  اصفهــان  اســتان 
مســابقه سراســری کتابخوانــی 
کتــاب  از  نیکــوکاری  داســتان 
»داســتان راســتان« اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری بــا 
همــکاری دبیرخانــه جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات 
ــه مشــارکت و همــکاری  ــا اشــاره ب ــی ب ــر هاکوی ــر داد. امی خب
اســتان  اداره کل کتابخانه هــای عمومــی  بیــن   شــکل گرفته 
و دبیرخانــه جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات اصفهــان اظهار 
ــج  ــی تروی ــابقه کتابخوان ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه داش
فرهنــگ احســان و نیکــوکاری از طریــق مطالعــه اســت. وی بــا 
بیــان اینکــه مســابقه در ســطح ملــی برگــزار می شــود، افــزود: 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــابقه می توانن ــرکت در مس ــرای ش ــدان ب عاقمن
ــه نشــانی hasanatfilm.ir و  ــه ســایت جشــنواره حســنات ب ب
 isfahanpl.ir اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان بــه نشــانی

بــرای شــرکت در مســابقه اقــدام کننــد.

 ضریب نفوذ تلفن ثابت در گلپایگان 

53 درصد است

M.Fesahat@eskimia.ir
معصومه فصاحتگلپایگان 

مهــدی یوســفی، رئیــس اداره مخابــرات گلپایگان اظهار داشــت: 
 در یــک ســال گذشــته اجــرای شــبکه مســکن مهــر گلپایــگان 
و شــهرک الونــد، اجــرای شــبکه مســکن مهــر گوگد، اجــرای فیبر 
ــرویس های  ــدازی س ــت راه ان ــل جه ــایت های موبای ــوری س ن
۳G و ۴G، اجــرای فیبــر نــوری تأمیــن اجتماعــی، بیمارســتان 

امــام حســین)ع( و درمانــگاه َافخمیــه انجــام شــده اســت. 
وی همچنیــن توســعه مقطعــی شــبکه کابــل در شــهرهای 
گلپایــگان و گوگــد، نصــب و راه انــدازی بیــش از ۵ هــزار پــورت 
اینترنــت پرســرعت در مراکــز، نصــب ســایت های موبایــل 
وانشــان و عباس آبــاد، توســعه ســوئیچ گلشــهر و شــهرک 
ــوان  ــته عن ــال گذش ــک س ــات ی ــگان را اقدام ــی گلپای صنعت
کــرد. وی گفــت: کســب رتبــه نخســت در ارزیابــی فنــی 
شهرســتان های پرظرفیــت اســتان اصفهــان در 7 ســال متوالــی 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــگان اس ــرات گلپای ــارات اداره مخاب از افتخ
ــد  ــتان ۵۳ درص ــت در شهرس ــن ثاب ــوذ تلف ــب نف ــه ضری اینک
اســت، بــه طــوری کــه از هــر 1۰۰ نفــر ۵۳ نفــر تلفــن ثابــت در 
ــن  ــذاری تلف ــرد: در حــال حاضــر واگ ــان ک ــد، اذع ــار دارن اختی

ــت. ــه روز اس ــان ب ــه متقاضی ــز ب ــه مراک ــت در کلی ثاب

اخبار کوتاه

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــی در  ــات مذهب امــام جمعــه فاورجــان در همایــش هیئ
ــتان  ــتان ها و اس ــات شهرس ــورای هیئ ــای ش ــع اعض جم

ــردی  ــی ف ــد در زندگ ــات بای ــت: هیئ  گف
و اجتماعــی خــود بــه گونــه ای عمــل کننــد 
ــات  ــود موجب ــال خ ــار و اعم ــا گفت ــه ب ک
بــه  رشــد اخاقــی اعتقــادی و عمــل 
دســتورات دیــن را در میــان اقشــار جامعــه 
ــه  ــل ب ــر عم ــه تأثی ــرا ک ــد؛ چ ــم کنن فراه
مراتــب بیشــتر از تأثیــر گفتــار اســت 

ــر  ــه پررنگ ت ــر از جامع ــن قش ــان ای ــر در می ــن تأثی و ای
اســت. حجت االســام و المســلمین قدوســی افــزود: ایــن 
هیئــات بــه مثابــه کاس درس معــارف بــوده کــه در کنــار 
ــیع  ــب تش ــدار مکت ــه پاس ــای علمی ــت و حوزه ه روحانی
 هســتند و اگــر ایــن دو قشــر بــا وحــدت هــم گام برندارنــد

مــا بــه عنــوان وارثــان مجاهدت هــای روحانیــون و هیئــات 
مذهبــی فاخــر گذشــته نمی توانیــم ایــن امانــت را بــه نحــو 
شایســته بــه نســل های حــال و آینــده بســپاریم. بــه گفتــه 
وی روح عدالت طلبــی و عدالت خواهــی بایــد در زندگــی مــا 
حاکــم باشــد؛ چــرا کــه عدالــت اجتماعــی مؤلفــه 
تمــدن اســامی و همیــن امــر زمینه ســاز ظهــور 

حضــرت ولــی عصر)عج( اســت.
ــتان  ــی اس ــکل های دین ــس تش ــی، رئی  بابای
ــودن دهــه  ــک ب ــه نزدی ــا اشــاره ب ــان، ب اصفه
فجــر صــدور ۲6 بیانیــه از ســوی شــورای 
هیئــات مذهبــی شهرســتان ها را خواســتار 
شــد و گفــت: شــورای هیئــات مذهبــی شهرســتان ها 
ــی از  ــن و موضوعات ــا عناوی ــه ای ب ــتند بیانی ــف هس موظ
جملــه گرامیداشــت دهــه فجــر، گرامیداشــت مقام شــامخ 
شــهدا در ســطح شهرســتان ها بــا تفکــر و ســلیقه خــود و 

ــد. ــام شهرســتان خــود منتشــر کنن ــه ن ب

امام جمعه فالورجان:

هیئات  مذهبی نقش بسزایی در رشد اخالقی و اعتقادی جامعه دارند

B.Raie@eskimia.ir
بهروز راعیاصفهان

مدیــر عامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر صیانــت از 
ــاع از  ــت: دف ــرد و گف ــد ک ــازمان تاکی ــن س ــرمایه های ای س

حقــوق کارگــران و بیمه شــدگان، مدیریــت 
ــی  ــور کل ــه ط ــانی و ب ــع انس ــره وری و مناب به
مدیریــت منابــع و مصــارف از اولویت هــای 
ایــن ســازمان اســت. دکتــر ســید تقــی 
نوربخــش در دیــدار بــا رســول زرگرپور اســتاندار 
ــن  ــازمان تأمی ــون س ــت: هم اکن ــان گف اصفه
ــان  ــه ای درم ــش بیم ــه بخ ــی در س  اجتماع

ــن  ــد. وی از ســازمان تأمی ــت می کن ــور اقتصــادی فعالی و ام
اجتماعــی بــه عنــوان بزرگ تریــن ســازمان اجتماعــی و 
اقتصــادی در کشــور یــاد کــرد و گفــت: بیــش از ۴1 میلیــون 
حمایت هــای  پوشــش  تحــت  جمعیــت کشــور  از  نفــر 

کوتاه مــدت و بلندمــدت ایــن ســازمان هســتند. 

نوربخــش بــه گــردش مالــی بیــش از ۵ هــزار میلیــارد 
تومانــی ایــن ســازمان اشــاره کــرد و گفــت: ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی هــم اکنــون ماهیانــه بالــغ بــر ۲۲۰ میلیــارد تومــان 
ــان هزینه هــای  ــارد توم ــکاری، 1۴۰۰ میلی مســتمری بیمــه بی
درمانــی بیمه شــدگان و حــدود ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان هزینه هــای جــاری و حقــوق پرســنلی را 
ــازمان  ــن س ــزود: ای ــد. وی اف ــت می کن پرداخ
ــای  ــت نیروه ــن امنی ــی را در تأمی ــش مهم نق
مولــد کشــور دارد و همــواره از نیــروی کار، تولیــد 
ــه  ــت. وی ب ــرده اس ــت ک ــان حمای و کارآفرین
ــت  ــن ســازمان در دول ــاع ای ــل دف ــه قاب کارنام
ــه  ــازمان ب ــون س ــت: هم اکن ــرد و گف ــاره ک ــد اش ــر و امی تدبی
دور از حاشــیه، دارای برنامــه مــدون و مصــوب اســت. مدیــر 
نوربخــش در ادامــه بــه صنعتــی بــودن اســتان اصفهــان اشــاره 
کــرد و گفــت: بیــش از 6۵ درصــد جمعیــت اســتان اصفهــان 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــن اجتماع ــای تأمی ــر حمایت ه ــر چت زی

در شهر

مزایده
شعبه ی ۵ اجرای احکام شورای حل اختاف در خصوص پرونده ی کاسه ی ۲8۲1/9۵ ش ج ۵ له 

آقای احمد رضا حبیب پور و علیه خانم مرجان حیدری به آدرس اصفهان، سپاهانشهر، خیابان الوند 

مبلغ  به  اجرایی  های  هزینه  و  به  محکوم  بابت   ، اول  طبقه  زیتون،  مجتمع   ، مهرگان  ، کوچه   ۴

۳1/6۳6/666 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح: 1- آبمیوه گیری ۳ کاره ناسیونال کارکرده ، 

قابل استفاده به ارزش ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیون و دویست هزار ریال( ۲- اسنک پز کن وود )چهار 

قسمته ( کار کرده ، قابل استفاده به ارزش 6۰۰/۰۰۰ ریال )ششصد هزار ریال( ۳- سرخ کن تفال 

Tefal فرانسه کارکرده ، قابل استفاده به ارزش 1/6۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون و ششصد هزار ریال( 

۴- قهوه جوش دو کاره کارکرده ، قابل استفاده به ارزش 1/۲۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون و دویست هزار 

ریال( ۵- پلوپز چند کاره تفال Tefal کارکرده ، قابل استفاده به ارزش 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون 

ریال( 6- اجاق گاز پنج شعله آلیستان کارکرده قابل استفاده به ارزش ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهار میلیون 

ریال( 7- کتری خمره ای دو  دسته استیل کارکرده ، قابل استفاده به ارزش ۲۰۰/۰۰۰ ریال )دویست 

هزار ریال( 8- ماشین لباسشویی بوش مدل WRf۲8۳۰  کارکرده ، قابل استفاده به ارزش 9/۰۰۰/۰۰۰ 

ارزش  به  استفاده  قابل  نوع کلیدی چهارنفره کارکرده  پارس خزر  پلوپز  ریال( 9-  میلیون  )نه  ریال 

6۰۰/۰۰۰ ریال )ششصد هزار ریال( 1۰- یخچال فریزر سامسونگ 16 فوت دو در کارکرده قابل استفاده 

به ارزش 11/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یازده میلیون ریال( 11- مایکروفر گاالنز کارکرده قابل استفاده به ارزش 

۲/1۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و یکصد هزار ریال( 1۲- مخلوط کن )هاون برقی( 1-۲-۳- کارکرده قابل 

قابل  تفال کارکرده  توستر  ریال( 1۳-  هزار  نهصد  و  میلیون  )یک  ریال   1/9۰۰/۰۰ ارزش  به  استفاده 

استفاده به ارزش ۳۵۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال( 1۴- گوشت کوب برقی براون کارکرده ، 

قابل  برق کاتاما کارکرده  ریال( 1۵- همزن  هزار  ریال )هشتصد   8/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  استفاده  قابل 

قابل  تفال کارکرده  برقی  ریال( 16- خردکن  پنجاه هزار  و  ریال )یکصد   1۵۰/۰۰۰ ارزش  به  استفاده 

استفاده به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون ریال( 17- بخارشو مگامکس کارکرده قابل استفاده به 

برقی  بازکنی  ونوشابه  درب کنسرو   -18 ریال(  هزار  ودویست  میلیون  )یک  ریال   1/۲۰۰/۰۰۰ ارزش 

کارکرده قابل استفاده به ارزش ۴۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد هزار ریال( 19- آب پرتقال گیری مولینکس 

کارکردهقابل استفاده به ارزش ۵۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد هزار ریال( ۲۰- پسته فندقی به مقدار حدود 1/۵ 

کیلوگرم قابل استفاده به ارزش ۳۵۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال( ۲1- برنج ایرانی )شمالی( 

به مقدار حدود 7 کیلوگرم قابل استفاده به ارزش ۵6۰/۰۰۰ ریال )پانصد و شصت هزار ریال( ۲۲- 

بلورجات شامل بشقاب برنج خوری 17 عدد، نیم کاسه بزرگ )خورشت خوری( دو عدد کاسه ماست 

7 عدد ، دیس برنج خوری ۵ عدد ، بشقاب میوه خوری 1۲ عدد ، خورشت خوری )بشقاب( 1۲ عدد 

، جای سس دو عدد ، خورشت خوری بزرگ و کوچک هر کدام یک عدد ، خورشت خوری ۳ تیکه 

و غیر  ایتالیایی  تنگ روی میز )دوغ خوری( دو عدد  بلور ساوه متوسط یک عدد،  یکسری، کاسه 

ایتالیایی گز و آجیل خوری شکل ستاره یکعدد ، جام نوشابه خوری طرحدار بصورت برجسته با دهنه 

گرد ۳ عدد جام نوشابه خوری طرحدار دهنه باز ۴ عدد، استکان قهوه خوری 1۲ عدد، قندان پشت 

استفاده  قابل  همگی  یکعدد  رنگی  دار  عکس  متفرقه  و گلدان کوچک  عدد  یک  درب  بدون  گوش 

بطوریکه تعدادی از آنها نو و تعدادی استفاده شده می باشد که کل آنها به ارزش 1/8۲۰/۰۰۰ ریال )یک 

میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال( ۲۳- ظروف پیرکس و مشابه : کاسه درب دار پاستیکی به 

رنگ آبی کوچک بزرگ گرد و مستطیل 7 عدد کاسه پیرکس درب دار یک عدد بزرگ )سوپ خوری( 

– سری ۳ تیکه ساالدخوری سوپ خوری کوچک و بزرگ ۴ عدد، جاشکاتی دربدار بشکل مربع یک 

عدد ، جاکارد و چنگال و قاشق و کفگیر مخصوص سرسفره یکعدد بزرگ دو عدد کوچک یک عدد 

کاسه میوه خوری و ۵ عددبشقاب ایرانی )سرویس ناقص( شیرینی خوری ، بیسکویت خوری درب 

دار یک عدد ، سوپ خوری بزرگ درب دار دسته دار  یکعدد، ساالدخوری دسته دار بزرگ یکعدد که 

بعضی از آنها نو و بعضی کارکرده  ولی قابل استفاده همگی به ارزش 1/1۵۰/۰۰ ریال )یک میلیون و 

یکصد و پنجاه هزار ریال( ۲۴- سرویس چینی ساخت کشور ژاپن سوپ خوری درب دار یک عدد 

دیس برنج خوری یک عدد کاسه آبگوشت ۴ عدد یکی لب شکسته قندان بدون درب یک عدد ، 

نعلبکی 6 عدد ، جانونی پایه دار دو عدد ، بشقاب میوه خوری کوچک 6 عدد، بشقاب میوه خوری 

بزرگ ۵ عدد، کاسه ماست ۳ عدد ، و یکعدد کاسه آبگوشت خارجی متفرقه دور عنابی کارکرده ، قابل 

استفاده کًا به ارزش چهارصد هزار ریال ۴۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد هزار ریال( ۲۵- چینی آرکوپال : چینی 

آرکوپال زرد رنگ با گل و نقش دایره قرمز ونارنجی شامل دیس برنج خوری ۴ عدد کاسه آبگوشت ۲ 

عدد بزرگ کاسه ماست وساالد 6 عدد ، بشقاب برنج خوری 6 عدد ، ۲ عدد جمعًا 8 عدد بشقاب میوه 

خوری 7 عدد ، خورشت خوری 1۰ عدد نعلبکی 11 عدد فنجان6 عدد نمکدان ۳ عدد ، کاسه سوپ 

دسته دار یک عدد ، قوری با درب الکی قهوه ای یک عدد کاسه آجیل خوری 1۰ عدد همگی قابل 

استفاده بعضی از آنها در حد نو کًا به ارزش 1/8۵۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار 

ریال( ۲6- بلورهای متفرقه و غیر سرویس: شیشه های یک کیلیویی حبوبات درب دار مختلف 6 عدد 

نمکدان بلور خارجی استوانه کوچک ، تنگ ماهی ضخیم که به جای گلدان استفاده می شود شیرینی 

خوری طرح دار با پایه لب شکسته گلدان کوچک زمینه ی طرح دار یک عدد شیرینی خوری گرد داخل 

آن چند قسمته و وسط آن دایره است و دارای طرح برجسته یک عدد گلدان رومیزی متوسط خارجی 

دو عدد گلدان شکل جام بزرگ بصورت ایستاده کنار اطاق، گلدان رومیزی خارجی یک عدد گلدان 

ریال( ۲7-  میلیون  ریال )یک   1/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  و کًا  استفاده  قابل  زرد یک عدد همگی  رنگی 

سرویس کارد ساده و اره ای با جا کاردی چوبی کارکرده قابل استفاده به ارزش 1۵۰/۰۰۰ ریال چهل 

عدد کارد و چنگال میوه خوری قاشق کفگیر طرح چوب در اندازه های مختلف کارکرده و یک عدد 

آبمیوه گیری دستیسفره از جنس  الک نارنجی رنگ کًا به ارزش 16۰/۰۰۰ ریال )یکصد و شصت هزار 

ریال( ۲8- یک عدد دیگ مسی ۲ کیلویی کارکرده قابل استفاده به ارزش 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون 

ریال( ۲9- ظروف چدن: دو عدد ماهی تابه بزرگ و متوسط با درب شیشه ای در حد نو دو عدد قابلمه 

کوچک وبزرگ با درب شیشه ای کارکرده قابل استفاده ، شیر گرم کن کارکرده قابل استفاده ، قابلمه 

متوسط دو عدد کارکرده قابل استفاده کًا به ارزش ۲/1۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و صد هزار ریال( ۳۰- 

ظروف تفلون : قابلمه و ماهی تابه در اندازه های مختلف کارکرده کهنه و به تعداد 8 عدد کًا به ارزش 

۳۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد هزار ریال( ۳1- ظروف استیل : ۳ عدد قابلمه استیل یک عدد بزرگ و دو عدد 

کوچک با درب شیشه ای در حد نو و یک عدد ماهی تابة استفاده شده و یک عدد شیرجوش همگی 

سالم وقابل استفاده کًا به ارزش ۵۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد هزار ریال( ۳۲- مبلمان هفت نفره با یک میز 

پذیرایی بزرگ و دو عدد میز کوچک و دو عدد صندلی اضافی کارکرده قابل استفاده کًا به ارزش 

1/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون ریال( ۳۳- سرویس ناهار خوری 6 نفره کامل کارکرده ولی قابل استفاده 

قابل  نارنجی رنگ کارکرده  نفره  راحتی هفت  ریال( ۳۴- مبلمان  ریال )هفتصد   7۰۰/۰۰۰ ارزش  به 

استفاده به ارزش 9۰۰/۰۰۰ ریال )نهصد هزار ریال( با یک عدد میز چوب شیشه ای ۳۵- چمدان : 

ارزش  به  استفاده  قابل  و  سالم  عدد کارکرده   7 بزرگ  مکعب مستطیل چرخدار  مسافرتی  چمدان 

۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و سیصد هزار ریال( چمدان مسافرتی مکعب مستطیل چرخدار بزرگ دو 

( چمدان  ریال  پنجاه هزار  و  )یکصد  ریال   1۵۰/۰۰۰ ارزش  به  تعمیر  قابل  غیر سالم  و  عدد کارکرده 

ارزش ۳7۰/۰۰۰ ریال )سیصد و  به  ، سالم قابل استفاده  مسافرتی بزرگ طرح سامسونت کارکرده 

هفتاد هزار ریال( قفل دار بدون کلید، چمدان مسافرتی دسته متحرک )کوتاه – بلند( چرخدار سالم 

و قابل استفاده ۳ عدد جمعًا به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیون ریال( یک عدد کیف سامسونت قفل و 

رمزدار قابل استفاده سالم بدون کلید به ارزش ۵۵۰/۰۰۰ ریال )پانصد و پنجاه هزار ریال( )دویست و 

ارزش  به  نو  عدد  دو  صلیب  بشکل  چوب  طرح  دار  پایه  استیل  ۳6-شمعدان  ریال(  هزار  پنجاه 

۲۵۰/۰۰۰ریال)دویست و پنجاه هزار ریال( ۳7- میز شیشه ای زیر تلویزیون کارکرده به ارزش 1۵۰/۰۰۰ 

ریال ۳8- سبد گلدان صنایع دستی از جنس حصیر دو طبقه با گل به ارزش 1۵۰/۰۰۰ ریال یکصد و 

پنجاه هزار ریال ۳9- کوزه گل سفالی بزرگ شکسته یا گل مصنوعی به ارزش 7۰/۰۰۰ ریال )هفتاد هزار 

به  ریال( ۴۰- دو تخته فرش ماشینی بدون مارک ۳×۲ )1۰۰۰ شانه( کارکرده قابل استفاده جمعًا 

)1۰۰۰ شانه(  ابعاد ۳/۵×۲/۵  با  مارک  بدون  ماشینی  تخته فرش  ۴1- یک  ریال   ۲/1۰۰/۰۰۰ ارزش 

کارکرده قابل استفاده به ارزش 1/8۰۰/۰۰۰ ریال یک میلیون و هشتصد هزار ریال( ۴۲- دو تخته فرش 

گرد ماشینی )قالیچه( 1/۵×1/۵ هم نقش و هم رنگ فرش های باال کارکرده قابل استفاده جمعًا به 

ابعاد 1×1  با  ارزش ۵۵۰/۰۰۰ ریال )پانصد و پنجاه هزار ریال( ۴۳- یک تخته قالیچه گرد ماشینی 

تخته فرش  ریال( ۴۴- یک  و هشتاد هزار  )یکصد  ریال   18۰/۰۰۰ ارزش  به  استفاده  قابل  کارکرده 

ریال   8۰۰/۰۰۰ ارزش  به  استفاده  قابل  لکه کوچک سوختگی  دارای چند  بدون مارک  ماشینی ۳×۲ 

)هشتصد هزار ریال( ۴۵- یک تخته قالیچه ماشینی ۲×1/۵ نقش خرس کارکرده قابل استفاده به 

ارزش ۳۵۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال( ۴6- دم فرشی 1×1/۵ فرسوده و نازک فاقد ارزش 

۴7- دم فرشی دست بافت ۰/6۰ × ۰/۵ طرح کوزه گل به رسم یونس و مرجان به ارزش ۳۵۰/۰۰۰ 

ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال( چون بابافت  اسم نویس و ... انحصار شده است . ۴8- یک تخته 

قالیچه دست بافت ۲/۰8 ×1/۴۵ زمینه الکی نقش ساده دست بافت به ارزش ۲/1۰۰/۰۰۰ ریال )دو 

میلیون و یکصد هزار ریال( ۴9- جاکفشی چوبی ۳ طبقه یک عدد کارکرده قابل استفاده به ارزش 

۲۰۰/۰۰۰ ریال )دویست هزار ریال( ۵۰- جا آینه فلز فرفوژه بدون آینه به ارزش 8۰/۰۰۰ ریال )هشتاد 

هزار ریال( ۵1- شمعدان دکوری چوبی باریک به ارزش 1۵/۰۰ ریال )پانزده هزار ریال( ۵۲- ساعت 

مستطیلی دور قاب چوبی به ارزش 1۵۰/۰۰۰ ریال )یکصد و پنجاه هزار ریال( ۵۳- ضبط و باند سونی 

با  ریال(  ریال )ششصد هزار   6۰۰/۰۰۰ ارزش  به  استفاده  قابل  سر هم ساخت کشور مالزی کارکرده 

دستگاه کنترل ۵۴- کیس کامپیوتر با قابلیت متوسط سخت افزاری کارکرده به ارزش 1/7۰۰/۰۰۰ )یک 

میلیون و هفتصد هزار ریال( ۵۵- اطو بخار ناسیونال ژاپن کارکرده قابل استفاده به ارزش 1/۰۰۰/۰۰۰ 

)یک میلیون ریال(۵6- قاب عکس ۰/6×۰/۴طرح چوپ با شیشه به ارزش 1۵۰/۰۰۰ ریال )یکصد و 

پنجاه هزار ریال (   ۵7 – چرخ خیاطی دکوری از جنس الک فاقد ارزش ۵8- جا چسبی طرح ژله 

ای کوچک قابل استفاده به ارزش ۵/۰۰۰ ریال )پنج هزار ریال( ۵9- انواع عروسک : عروسک های 

ایرانی، خارجی ، پارچه ای، پنبه ای ، پاستیکی ، جاجورابی عروسکی اعم از طرح انسانی، پرنده و .. 

مجموعًا به تعداد 68 عدد کارکرده - نو قابل استفاده کًا به ارزش ۳/8۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیون و 

هشتصد هزار ریال( 6۰- مداد تراش از جنس الک طرح تراکتور سالم به ارزش 9۰/۰۰۰ ریال ) نود هزار 

ریال( 61- مداد تراش از جنس الک طرح خرس نو به ارزش 1۰۰/۰۰۰ ریال یکصد هزار ریال 6۲- 

لباس قابل استفاده دخترانه ۵۰ مورد از قبیل بلوز، شلوار لی، پالتو، کاه و ... به ارزش 8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

)هشتصد هزار ریال( 6۳- دستکش دخترانه با یک جفت ساق بند )محافظ ساق( در حد نو به مبلغ 

7۰/۰۰۰ ریال )هفتاد هزار ریال( 6۴- کیف مدرسه و ساک وزشی 7 عدد در اندازه های مختلف کارکرده 

ولی قابل استفاده کًا به ارزش ۳۵۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال( 6۵- قاب عکس تصویری 

و گل در اطاق پذیرایی طرح چوب دو عد دارای شیشه و سالم به ارزش ۳۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد هزار 

ریال( 66- جاروبرقی دسته بلند مجیک ساخت کره سوخته و قراضه فاقد کلید خاموش و روشن به 

ارزش اسقاط ۳۰/۰۰۰ ریال )سی هزار ریال( 67- اطو پرس راِدکسRadexکارکرده سالم به ارزش 

۳۵۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال( 68- سرویس خواب شامل میز آرایش، آینه ، صندلی ، 

تختخواب دو نفره و دو عدد عسلی کشودار با رنگ سورمه ای براق دور طایی قابل استفاده به ارزش 

ارزش 7۰-  فاقد  ریال( 69- سشوار جانسون سوخته  ریال )دو میلیون و ششصد هزار   ۲/6۰۰/۰۰۰

تلویزیون رنگی ناسیونال 1۴ اینچ کارکرده قابل استفاده به ارزش ۴۵۰/۰۰۰ ریال )چهارصد و پنجاه هزار 

ریال( 71- یکدستگاه ودیو کارکرده به ارزش ۳۵۰/۰۰۰ ریال )سیصد و پنجاه هزار ریال(7۲- میز زیر 

تلویزیون و چوبی دو طبقه قابل استفاده به ارزش 8۰/۰۰۰ ریال )هشتاد هزار ریال (  7۳- ساعت 

دیواری الکی کارکرده به ارزش 8۰/۰۰۰ ریال هشتاد هزار ریال 7۴- ساعت رومیزی خراب فاقد ارزش 

7۵- تلفن رومیزی پاناسونیک به ارزش 1/۵۰۰/۰۰۰ )یک میلیون و پانصد هزار ریال( 76- دو عدد 

پتوی  ژاپنیToyoدو نفره مارک سالم یک عدد مارک رویال Royal جمعًا به ارزش 1/۴۰۰/۰۰۰ ریال 

)یک میلیون و چهارصد هزار ریال( 77- یک عدد پتوی خارجی )اسپانیایی( دو نفره سالم مارک 

Royal Spain به ارزش 6۰۰/۰۰۰ ریال )ششصد هزار ریال( 78- یک عدد پتوی کره ای دو نفره یک 

کم لک سوختگی دارد به ارزش ۴۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد هزار ریال( 79- یک عد تشک طبی دو نفره 

سالم به ارزش 9۵۰/۰۰۰ ریال )نهصد و پنجاه هزار ریال( 8۰- قاب عکس چوبی ۵×۴ با شیشه سالم 

ریال   ۲۵۰/۰۰۰ ارزش  به  نیکییک عدد سالم  ریال 81- گاز پیک  ریال یکصد هزار   1۰۰/۰۰۰ ارزش  به 

)دویست و پنجاه هزار ریال( 8۲- چای ساز تفال Tefal کارکرده سالم به ارزش 6۰۰/۰۰۰ ریال 8۳- 

لوازم آرایش کًا فاسد است یا خالی فاقد ارزش 8۴- زود پز پارس 6 لیتری  سالم به ارزش 7۰۰/۰۰۰ 

ریال )هفتصد هزار ریال ( 8۵- زود پز خارجی پرفکت 7 لیتری در حد نو به ارزش 1/8۰۰/۰۰۰ ریال 

یک میلیون و هشتصد هزار ریال 86- باند تقویتی صوتی کامپیوتر و ۳ عدد باند کوچک سیار کًا به 

ارزش 18۰/۰۰۰ ریال )یکصد و هشتاد هزار ریال( 87- زنبیل حصیری صنایع دستی سالم به ارزش 

8۰/۰۰۰ )هشتاد هزار ریال( 88- کفش و چکمه یک جفت چکمه قهوه ای قابل استفاده یک جفت 

نیم چکمه مشکی یک جفت چکمه دخترانه سورمه ای از جنس جیر یک جفت کفش پاشنه بلند 

مجلسی ، یک جفت کفش راحتی سورمه ای و یک جفت کفش ورزشی پیاده روی سفید و سورمه 

ای چند جفت سرمه ای دو کفش  )دو جفت( پاستیکی رو فرشی همگی کارکرده ولی قابل استفاده 

جمعًا به ارزش 9۵۰/۰۰۰ ریال )نهصد و پنجاه هزار ریال( و بقیه فاقد ارزش 89- جعبه مداد رنگ 

استوانه ای ۲۴ رنگه کارکرده قابل استفاده به ارزش 8۰/۰۰۰ یال )هشتاد هزار ریال( 9۰- یک عدد چتر 

دخترانه در حدنو به ارزش 18۰/۰۰۰ ریال )یکصد و هشتاد هزار ریال( 91- کیف زنانه در سایزهای 

مختلف و استفاده های متفاوت قابل استفاده به تعداد 1۲ عدد به ارزش 1/۲۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون 

و دویست هزار ریال( 9۲- دو عدد پتوی معمولی دو نفره کارکرده و یک عدد کهنه جمعًا به ارزش 

۳۰۰/۰۰۰ سیصد هزار ریال 9۳- لحاف خارجی آماده دو نفره کارکرده قابل استفاده به ارزش ۴۵۰/۰۰۰ 

)چهارصد و پنجاه هزار ریال( 9۴- تشک ایرانی و خارجی بالش ایرانی و خارجی کارکرده جمعًا به 

ارزش ۲8/۰۰۰ ریال و شاید برای  استفاده دیگران فاقد ارزش می باشد. 9۵- دو عدد قاب گل میوه 

ای ۳۵×۲۵ به ارزش 8۰/۰۰۰ ریال )هشتاد هزار ریال( 96- دو عدد ویترین چوب و شیشه ای ایستاده 

با طبقات شیشه ای به ابعاد ۲/1۰ ×8۰ متر در حد نو هر دو به ارزش ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و 

پانصد هزار ریال( 97- کوزه گل کوچک یا گل مصنوعی )تزئینی( به تعداد 7 عدد به ارزش ۲۵/۰۰۰ 

)بیست و پنج هزار ریال( 98- جاروبرقی آرمان ARMAN مدل STAR ۲6۰۰ به شکل بشکه ای به 

ارزش 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیون ریال( 99- لباس زنانه بلند و کوتاه زمستانه و تابستانه کارکرده ولی 

بدون عیب و قابل استفاده و سه عدد شلوار لی و یک عدد کاپشن چرم مشکی و کت یک عدد و پالتو 

دو عدد و تعدادی مانتو قابل استفاده همگی به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون ریال( 1۰۰- شلوارک 

۳ عدد قابل استفاده و سالم به ارزش ۴۰/۰۰۰ ریال )چهل هزار ریال( 1۰1- یک عدد کاپشن ورزشی 

به ارزش 1۵۰/۰۰۰ریال 1۰۲- یک عدد دوربین عکاسی Olympus ساخت کشور چین به سفارش ژاپن 

مدل Accuraven9۰ به ارزش 18۰/۰۰۰ ریال )یکصد و هشتاد هزار ریال( 1۰۳- گزخوری طرح نقره 

بیضی شکل طرح قلمزنی به ارزش ۳۵۰/۰۰۰ ریال 1۰۴- مقدار دو دالر و چهارصد و پنجاه تومان به 

ارزش 7۴/۵۰۰ ریال )هفتاد و چهار هزار و پانصد ریال( 1۰۵- یک عدد نیم پرده جدا کننده پذیرایی و 

خوابها از جنس پشم و بافت ریشه دار به ارزش 1۰۰/۰۰۰ )یکصد هزار ریال( 1۰6- یک عدد دستگاه 

ماساژور چهار المپ سبز رنگ کوچک در حد نو به ارزش ۲۰۰/۰۰۰ )دویست هزار ریال( 1۰7- یک عدد 

قوری از جنس چینی چهار نفره سالم گل سرخی به ارزش 1۵۰/۰۰۰ ریال )یکصد و پنجاه هزار ریال( 

1۰8- دو جفت دستکش چرم زنانه کارکرده سالم قابل استفاده به ارزش ۵۰/۰۰۰ )پنجاه هزار ریال( 

1۰9- چند قراره پارچه پیراهنی چادر – آستری به ارزش ۴۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد هزار ریال( 11۰- یک 

عدد میزکامپیوتر چوبی به ارزش ۳۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد هزار ریال( 111- دوازده عدد انواع کیف دستی 

و مجلسی زنانه قابل استفاده به ارزش 9۰۰/۰۰۰ ریال )نهصد هزار ریال( تعداد که دارای ارزش بودند 

ارزیابی و اعام قیمت گردید و مابقی یا کهنه یا فرسوده و یا برای استفاده دیگران فاقد ارزش می 

قابل  برای دیگران غیر  اکثرًا  ها  لباسی  لباس های موجود در ساک ها و چوب  بطور مثال  باشند. 

استفاده بوده و لذا فاقد ارزش هستند و بدیهی است اموالی که استفاده شخصی دارند جزو اموال 

بهداشتی افراد محسوب می شوند مثل لباس ، لوازم خواب از قبیل پتو، بالش، تشک، لحاف ، حوله 

و ... جهت مصرف دیگران ارزش آن بسیار کاسته و یا فاقد ارزش می شوند و برای خود شخص با 

ارزش هستند قابل ذکر است قیمتهای  اعامی جهت پایه قیمت برای فروش و یا مزایده برآورد و 

اعام می گردد علی ایحال با توجه به ارزیابی انجام شده جمع اقام بشرح 111 یکصد و یازده مورد و 

ارزش آنها بالغ بر 9۳/8۲9/۵۰۰ ریال )نود و سه میلیون و هشتصد و بیست ونه هزار و پانصد ریال( 

اعام می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است. در نظر دارد جلسة مزایده ای 

مورخ 9۵/11/۲۴ ساعت 9 تا 1۰ صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ 

بنزین مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف طبقه دوم برگزار نماید طالبین  شرکت در جلسة مزایده 

می تواند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل ۵ روز  قبل از روز برگزاری مزایده و به شماره حساب 

)۲171۳۵۰۲۰۵۰۰1( بانک ملی و ارائه فیش آن به این شعبه ی اجرای احکام از اموال توقیف شده 

بازدید نمایند پیشنهاد دهنده ی باالترین قیمت برنده ی مزایده خواهد بود. 

شماره : ۳17۵1 / م الف / 

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان – مولود مقرون مفرد 

دادنامه
شماره دادنامه:9۵۰997۳6۵۴1۰1861تاریخ تنظیم:1۳9۵/1۰/1۴ شماره پرونده :9۳۰998۳6۵۵6۰1689 

دو  دادگاه کیفری   1۰۳ شعبه   9۳۰998۳6۵۵6۰1689 پرونده کاسه  شعبه:9۵۰9۵9  بایگانی  شماره 

شهرستان فاورجان )1۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۳6۵۴1۰1861 شکات : 1. آقای 

محمد قربانی فرزند قربانعلی به نشانی بجگرد ۲. اداره برق شهرستان فاورجان به نشانی فاورجان 

اداره برق متهمین : 1. آقای مجتبی محمودیان فرزند هوشنگ به نشانی شهرستان فاورجان یزد آباد 

ک مدرس خ ایراندوست ک مصطفی خلیلی صفت پ۲منزل پدری ۲. آقای اکبر انصاری فرزند به 

ختم  دادگاه  سرقت   .۲ عمدی  جرح  و  ضرب  نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1.  

مجتبی   -1 آقایان  اتهام  در خصوص  دادگاه  :رای  می کند  رای  به صدور  اقدام  و  اعام  را  رسیدگی 

محمودیان فرزند هوشنگ ۳۲ ساله ۲- اکبر انصاری دائر بر مشارکت در سرقت سیم برق شبکهبرق 

شهرستان فاورجان در روستای قلعه سرخ و ردیف اول دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به مامور 

وظیفه کانتری آقای محمد قربانی فرزند قربانعلی دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات 

گزارش مرجع انتظامی اظهارات شهود در مرحله تحقیقات نظریه پزشکی قانونی واقرار متهم ردیف 

اول به ایراد ضرب و جرح عمدی در مرحله تحقیقات و دیگر قرائن وامارات موجود در پرونده با این 

وصف که متهمین علیرغم اباغ در دادگاه حاضر نشده اند و متهم ردیف دوم علیرغم اباغ با نشر آگهی 

حاضر نشده و دفاعی نکرده است بزه منتسب به نامبردگان را محرز تشخیص داده و با استناد ماده 

6۵6قانون تعزیرات مصوب 1۳7۵ و مواد ۴۴8-۴88-۴۴9-7۰9-71۰-71۴ قانون مجازات اسامی 

هریک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شاق محکوم میکند)اموال کشف شده 

مسترد شده است ( و متهم ردیف اول را به پرداخت سه درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت جراحات 

)حارصه( در کف دست راست – پشت دست راست – پیشانی و صورت در حق شاکی آقای محمد 

قربانی محکوم می کند رای صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل 

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

اصفهان است. 

شماره :89۲/م الف سید رسول سادات – رئیس شعبه 1۰۳دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  اباغنامه: 9۵1۰1۰۰۳۵۰۵1۰7۲8 شماره پرونده: 9۴۰998۰۳۵۰۵۰۰6۵8 شماره  شماره 

شماره  به  مربوطه  غیابی  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   1۳9۵/1۰/۲۳ تنظیم:  تاریخ   9۴۰7۲8

دادنامه مربوطه 9۵۰997۰۳۵۰۵۰۰718 محکوم علیه سیدحمید شاهنگیان  9۴۰7۲8 ح ۵ و شماره 

مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  سیداحمد  فرزند 

1۵/6۴۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک 1۳9۳/9/1۰ لغایت زمان 

وصول در حق محکوم له ایرج خیراللهی و پرداخت حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم می باشد.

شماره: ۳۳۰7۴/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  داوود طبرزدی

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:

دفاع از حقوق کارگران اولویت  تأمین اجتماعی
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حتما بخوانید!
بازتاب گسترده پیام ترانه علیدوستی ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــوان  ــد ج ــاخته رامب ــن س ــگار«، چهارمی ــینمایی »ن ــم س فیل
امســال در بخــش ســودای ســیمرغ ســی وپنجمین جشــنواره 
فیلــم فجــر حضــور دارد. »نــگار«، فیلمــی پلیســی، معمایــی 
ــوان  ــه عن ــگار« ب ــم »ن ــد جــوان از فیل ــی اســت. رامب و جنای
ــرده  ــاد ک ــه اش ی ــای کارنام ــن کاره ــی از لذت بخش تری یک
اســت. نــگار جواهریــان، همســر رامبــد جــوان، در ایــن فیلــم 
نقــش اصلــی را بــازی می کنــد. رامبــد جــوان پیــش از ایــن 
فیلم هــای »ورود آقایــان ممنــوع«، »پســر آدم، دختــر حــوا« 
ــی کــرده اســت.  و »اســپاگتی در هشــت دقیقــه« را کارگردان
ــوان اســت و  ــد ج ــدی رامب ــم غیرکم ــن فیل ــم اولی ــن فیل ای
ــه  ــش در برنام ــه محبوبیت ــه ب ــا توج ــادی دارد ب ــد زی او امی
ــد فــروش جالــب توجهــی در گیشــه داشــته  ــه، بتوان خندوان

باشــد.
    خالصه داستان

ــدر  ــت. پ ــل اس ــه و اصی ــواده ای نیمه مرف ــر خان ــگار، دخت ن
ــل  ــه دلی ــه اقتصــادی شکســت خــورده و ب ــک معامل او در ی
فشــارهای زیــاد مــرده اســت. ایــن تحلیلــی اســت کــه پلیس 
ــگار ایــن تحلیــل  ــه مــرگ او اعــام می کنــد. امــا ن نســبت ب

ــدارد و ... . ــاور ن را ب

    ماجراجویی رامبد
ــازه ای را در  ــروع ت ــگار ش ــم ن ــاخت فیل ــا س ــوان ب ــد ج رامب
ــت  ــال ها فعالی ــت. س ــم زده اس ــود رق ــازی خ ــر فیلمس ژان
ــوان  ــه عن ــوان ب ــد ج ــود رامب ــث شــده ب ــدی باع ــر کم در ژان
ــا  ــا او ب ــود، ام ــناخته ش ــز ش ــردان طن ــر و کارگ ــک بازیگ ی
ــای  ــه دنیاه ــرای ورود ب ــود را ب ــانس خ ــگار، ش ــاخت ن س
ــازه آزمــوده اســت و البتــه در حرکتــی هوشــمندانه خــود را  ت
از لیســت بازیگــران فیلــم خــارج کــرده تــا بتوانــد بــا تمرکــز 
بیشــتر بــر کارگردانــی، اثــری قابــل قبــول عرضــه کنــد. البتــه 
 پیــش از ایــن رامبــد جــوان در نقش هــای کوتــاه بــازی خــود 
را در ژانرهــای غیرکمــدی محــک زده بــود که حاصــل آن جایزه 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مــرد بــرای بــازی در فیلــم 
ــم فجــر اســت.  »گناهــکاران« از ســی ویکمین جشــنواره فیل
ــال دریافــت  ــه دنب ــد ب ــد در ماجراجویــی جدی امــا حــاال رامب
ســی وپنجمین  در  بهتریــن کارگردانــی  بلوریــن  ســیمرغ 
جشــنواره فیلــم فجــر اســت؛ جایــی کــه رقبــای سرســختی 

انتظــار او را می کشــند.
    حواشی

- رامبــد جــوان پــس از 5 ســال دوری از ســینما، فیلــم 
»نــگار« را در ســال 1394 تولیــد کــرده اســت.

ــگار«  ــم »ن ــکانس در فیل ــک س ــا ی ــی تنه ــکان خطیب - اش

ــت. ــرده اس ــازی ک ب
- فیلــم »نــگار« قــرار بــود در ســی و چهارمین جشــنواره 
ــه دلیــل تغییــر بازیگــران   فیلــم فجــر رونمایــی شــود، امــا ب

و طوالنی شدن مراحل فنی به جشنواره.
- قــرار بــود پیمــان معــادی در فیلــم »نــگار« بــازی کنــد امــا 
بــه دالیــل نامعلــوم نتوانســت و محمدرضــا فروتــن جایگزیــن 

وی شــد.
در  جلســه   ۶3 از  پــس  »نــگار«  فیلــم  فیلمبــرداری   -
ــوری  ــان جمه ــر، خیاب ــارک چیتگ ــع در پ لوکیشــین هایی واق
 خانــه ای در خیابــان محمودیــه، ویایــی در خیابــان کــن

ــع در  ــه ای واق ــک، گلخان ــده المپی ــه دهک ــطبلی در محل اس
ــد. ــام ش ــه و … انج زعفرانی

    عوامل فیلم
کارگــردان، تهیه کننــده: رامبــد جــوان، نویســنده: احســان 
گــودرزی )بــر اســاس طرحــی از رامبــد جــوان(، مدیــر 
چهره پــردازی:  طــراح  بدخشــانی،  بهــرام  فیلمبــرداری: 
ســودابه خســروی، صدابــردار: وحیــد مقدســی، طــراح 
ــی  ــگار نعمت ــاس: ن ــراح لب ــی، ط ــین قدس ــه: امیرحس  صحن
تدویــن: بهــرام دهقــان، موســیقی: حامــد ثابــت، طــراح 
ــرد  ــز: مانف ــکاری: ارشــا اقدســی، دســتیار اول و برنامه ری بدل
اســماعیلی، دســتیار کارگــردان: مهــدی شاه حســینی، دانیــال 
غفــارزاده، دســتیار یــک فیلمبــردار: رضــا نــوروزی بازیگــران: 
نــگار جواهریــان، محمدرضــا فروتــن، آتیــا پســیانی، افســانه 
بایــگان، مانــی حقیقــی، علیرضــا شــجاع نوری، فریبــا کامــران 
اشــکان خطیبــی، علیرضــا آقاخانــی، عیســی حســینی، ایلیــا 

کیــوان، شــایان کامــروز، محمــود کریمــی.

- مراســم افتتاحیــه ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم 
ــا  ــش فیلم ه ــود و نمای ــزار می ش ــاه برگ ــر 9 بهمن م فج
در کاخ رســانه ها )بــرج میــاد( از ســاعت 13 و 30 دقیقه 
روز یکشــنبه 10 بهمــن بــا فیلــم مســتند »آبــی کم رنــگ« 
ــی  ــان زندگ ــه بی ــتند ب ــن مس ــد. ای ــد ش ــروع خواه ش
4 جانبــاز اعصــاب و روان در یکــی از بیمارســتان های 
روان پزشــکی تهــران می پــردازد. ایــن جانبــازان کــه 
ــده اند  ــروح ش ــراق مج ــران و ع ــی ای ــگ تحمیل  در جن
ــی  ــر زندگ ــار یکدیگ ــت در کن ــیاری اس ــال های بس س

می کننــد.
- عوامــل ســریال »ســرزمین کهــن« اخیــرا بــه جنــوب 
کمــال  ســریال  تصویربــرداری  و  رفته انــد  کشــور 
 تبریــزی ایــن روزهــا در لوکیشــن هایی در بوشــهر انجــام 
ــی  ــه کارگردان ــن« ب ــرزمین که ــریال »س ــود. س می ش
کمــال تبریــزی بــرای شــبکه ســه ســیما ســاخته 
ــه  ــن مجموع ــوم ای ــاز س ــر ف ــال حاض ــود و در ح می ش
در حــال ضبــط اســت. گــروه در حــال حاضــر در بوشــهر 
ــه  ــا دو هفتـ ــت ت ــرار اس ــتند و ق ــغول کار هس مش

دیگــر در آنجــا بماننــــد.
- پوریــا رحیمــی ســام، بازیگــر »کوپــال«، بیــان کــرد کــه 
یــک گــروه باشــرف و باغیــرت توانســتند ایــن فیلــم را با 
معجــزه بــه ســرانجام برســانند. وی بــا اشــاره بــه کمبــود 
بودجــه در ایــن اثــر اضافــه کــرد: ایــن مشــکات برطــرف 
ــکات  ــن مش ــا ای ــان را ب ــا خودم ــع م ــدند؛ در واق نش
منطبــق کردیــم. ایــن اتفــاق معجزه آســایی اســت کــه در 
ــم و در بســیاری از فیلم هــای مســتقل جــوان  ایــن فیل

رخ می دهــد.
- آرش گــوران، رهبــر و مدیــر هنری ارکســتر فیارمونیک 
تهــران، در تشــریح تازه تریــن فعالیت هــای ایــن مجموعــه 
از تــاش بــرای انتشــار آلبــوم تــا پایــان ســال و برگــزاری 

کنســرت در بهــار ســال آینــده ســخن گفت.
- فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »مــن دیوانــه نیســتم« 

جدیدتریــن ســاخته علیرضــا امینــی بــه پایــان رســید.
- وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: بودجــه تئاتــر 

ســال آینــده 10 میلیــارد تومــان افزایــش می یابــد.
- رمان هــای »آمبــر بــراون اسباب کشــی می کنــد« 
ــو:  ــده هــزار ت ــه گریورهــا« و »دون ــو: الن ــده هــزار ت »دون

ــان منتشــر شــد. ــرای نوجوان ــم« ب ــذر از جهن گ
ــای نقــش در ســریال  ــس از ایف - شــهین تســلیمی پ
»دردســرهای عظیــم« قــرار اســت بــا ســریال »پنچری« 
در قــاب تلویزیــون حضــور یابــد. او می گویــد: متاســفانه 
ــل  ــه قب ــبت ب ــون نس ــان تلویزی ــت مخاطب ــی اس مدت
خیلــی کمتــر شــده اند؛ چــرا کــه کیفیــت کارهــا در حــد 
ــه  ــوارد ک ــن م ــام ای ــده و تم ــن آم ــی پایی ــب توجه جال
موجــب ریــزش مخاطــب شــده بــه ضعــف در فیلمنامــه 

برمی گــردد.

»57 تا 67« به روایت مرتضی اکبری

کیمیای وطن

ــامل  ــا ۶7« ش ــگاه »57 ت نمایش
»مرتضــی  آثــار  از  عکــس   50
ــاه ســاعت 1۶  ــری«، 9 بهمن م اکب
در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهان 

افتتــاح می شــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا ۶7«  ــان، »57 ت ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
عنــوان نمایشــگاهی از عکس هــای انقــاب بــه روایــت مرتضــی 
ــاب  ــع انق ــت وقای ــذار در ثب ــان تاثیرگ ــی از عکاس ــری، یک اکب
اســامی و دفــاع مقــدس اســت. ایــن نمایشــگاه کــه نتیجــه ده 
ســال عکاســی ایــن هنرمنــد در میــدان نقــش جهــان نیــز بــه 
شــمار مــی رود بــه مناســبت سیوهشــتمین ســالگرد پیــروزی 
انقــاب اســامی ایــران در گالــری شــماره یــک مــوزه هنرهــای 
معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان افتتــاح 

می شــود. 
مرتضــی اکبــری متولــد فروردیــن 1341 اصفهــان اســت کــه در 
ــای  ــدی وارد دنی ــور ج ــه ط ــدس ب ــاع مق ــاب و دف دوران انق
ــا دوربینــش  حرفــه ای عکاســی شــد و جلوه هــای انقــاب را ب
ــاری  ــاه ج ــا 30 بهمن م ــگاه ت ــن نمایش ــاند. ای ــت رس ــه ثب ب
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــای معاص ــوزه هنره ــل م در مح
ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــد عاقمن ــورد بازدی ــان م شــهرداری اصفه

جدیدترین خبر از »تمارض« ایرانی
و  نویســندگی  بــه  »تمــارض«  ســینمایی  فیلــم  پوســتر 
ــینمای  ــده س ــا نماین ــوان تنه ــه عن ــت ب ــد آبس ــی عب کارگردان
ایــران در بخــش ُفــروم شــصت وهفتمین دوره فســتیوال 
برلینالــه ُفــروم  بخــش  شــد.  منتشــر  برلیــن   فیلــم 

ــار  ــر آث ــد ب ــا تاکی ــی ب ــد تجرب ــای بلن ــژه  فیلم ه ــش وی بخ
فیلمســازان جــوان از سرتاســر دنیاســت و در ســال های مختلــف 
فیلمســازان شــاخصی بــا فیلم هایشــان در ایــن بخــش حضــور 
ــه  ــائیل هانک ــه میش ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــته اند ک  داش
فیلمســاز مشــهور آلمانــی، بــا فیلــم »قصــر« در ســال 199۶ ِباتار 
بــا فیلــم »هارمونی هــای ورکمایســتر« در ســال ۲000 و  نــوری 
بیلگــه جیــان بــا اولیــن فیلمــش »قصبــه« در ســال 1995 و 
دیگــر فیلمســازانی از جملــه وونــگ کار وای اشــاره کــرد. عبــد 
آبســت متولــد 13۶۶ از ســال ۸9 بــه عنــوان بازیگــر در تئاتــر 
ــا  ــار ب ــرای اولین ب ــال 9۲ ب ــت. او در س ــته اس ــور داش حض
بــازی در فیلــم »ماهــی و گربــه« وارد ســینما شــد. در ســال 
93 فیلــم نیمه بلنــدش »گوشــه« را ســاخت کــه همــان ســال 
ــن  ــد. تازه تری ــش درآم ــه نمای ــره ب ــم قاه ــتیوال فیل در فس
کار آبســت بــازی در فیلــم »هجــوم« شــهرام مکــری اســت. 
او در مقــام  بلنــد ســینمایی  اولیــن فیلــم  »تمــارض«، 

کارگــردان و نویســنده اســت. مهــر

اخبار کوتاه

در حالــی کــه دو روز از اعــام نامــزدی  کیمیای وطن

ــت  ــکار می گذش ــی اس ــت نهای ــنده« در فهرس ــم »فروش فیل
خبــر تحریــم ســفر بــه آمریــکا بــرای شــرکت در ایــن مراســم 
بــه تیتــر مهــم ســایت های  توســط ترانــه علیدوســتی 
ســینمایی آمریــکا و جهــان بــدل شــده اســت. در حالــی کــه 

ــه  ــرد ک ــا ک ــی را امض ــپ فرمان ــد ترام دونال
صــدور ویــزای آمریــکا بــرای شــهروندان 
هفــت کشــور از جملــه ایــران بــه مــدت 30 روز 
در  علیدوســتی  ترانــه  را ممنــوع می کنــد، 
توئیتــری بــه زبــان انگلیســی بــا نژادپرســتانه 
ــرد در مراســم  ــام ک ــدام اع ــن اق ــدن ای خوان
اســکار شــرکت نمی کنــد. بــه دنبــال ایــن 

اعــام وی در گفت وگویــی بــا نیویورک تایمــز شــرکت کــرد. در 
ــم  ــی فیل ــتاره ایران ــر »س ــا تیت ــه ب ــو ک ــن گفت وگ ــر ای خب
»فروشــنده« اســکار را بــه دنبــال ممنوعیــت ویــزای ترامــپ 
ــم  ــتاره فیل ــت س ــده اس ــد، آم ــر ش ــرد« منتش ــوت ک بایک
ــی اســکار جــای  ــان نامزدهــای نهای ــه در می »فروشــنده« ک

ــال  ــه دنب ــرد مراســم اســکار را ب ــام ک ــه، پنجشــنبه اع گرفت
ــه  ــزا ب ــت صــدور وی ــرای ممنوعی ــپ ب ــت ترام ــام پرزیدن اع
هفــت کشــور مســلمان، تحریــم می کنــد. وی در مصاحبــه ای 
ــم  ــم گرفت ــت: »تصمی ــه اس ــز گفت ــا نیویورک تایم ــی ب ایمیل
حتــی اگــر بتوانــم در ایــن مراســم شــرکت نکنــم؛ چــون ایــن 
مــرا عمیقــا متأثــر می کنــد کــه می بینــم مــردم 
ــا  ــان ی ــدن فرزندانش ــم از دی ــی هموطن معمول
ادامــه تحصیــل در آمریــکا محــروم می شــوند؛ 

در حالی که این حق قانونی شان است.« 
وی افــزود: مطمئنــم آمریــکا چندیــن برابــر از 
حضــور ایرانیــان مهاجــر و خدمات آن هــا در آن 
کشــور ســود بــرده اســت. بنابرایــن بــرای مــن 
پذیرفتــه نیســت بــه دولتــی احتــرام بگــذارم کــه بــرای مــردم 

کشــور مــن احترامــی قائــل نیســت.
درج صحبت هــای  بــا  نیــز  جهــان  مختلــف  نشــریات   
علیدوســتی ســخنان او را بــا حرف هــای ضــد ترامــپ مریــل 

اســتریپ مقایســه کرده انــد.

بازتاب گسترده پیام ترانه علیدوستی در رسانه های جهان
»گشــت ارشــاد ۲« ســاخته ســعید ســهیلی بــه تهیه کنندگــی 
مشــترک ســهیلی و حمیــد فرخ نــژاد تنهــا اثــری اســت کــه 
ــنواره  ــده جش ــتان های برگزارکنن ــی در شهرس ــچ نمایش هی
ــا  ــدارد. طبــق اعــام روابــط عمومــی فیلــم، ب فیلــم فجــر ن
ــن  ــاد ۲«، ای ــت ارش ــردان »گش ــده و کارگ ــم تهیه کنن تصمی

فیلــم در شهرســتان هایی کــه برگزارکننــده 
نمایــش  بــه  هســتند،  فجــر  جشــنواره 
درنمی آیــد. عوامــل ایــن فیلــم تاکیــد کردنــد 
در تــاش هســتند تــا بــه زودی شــرایط اکران 
شهرســتان ها  و  تهــران  در  را  آن  عمومــی 
در   »۲ ارشــاد  »گشــت  کننــد.  فراهــم 
بخــش ســودای ســیمرغ ســی وپنجمین 

جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درمی آیــد. در ایــن فیلــم 
ــاره  ــی، به ــوالد کیمیای ــهیلی، پ ــاعد س ــژاد، س ــد فرخ ن حمی
افشــاری، تــرالن پروانــه، ســارا ســهیلی، ســاناز طــاری، امیــد 
ــی ــد اله ــکولی، محم ــر کش ــا، صف ــدا… یکت ــی، اس  روحان
محمــد رجایــی، فاطمــه شــکری، داوود مقــدادی، رضــا 

ــور  ــی، منص ــه مرتاض ــی، فاطم ــی رحیم ــمس الدین، عل ش
ــی  ــی، محمدعل ــه جلیل ــی، ملیح ــل ُتهراب ــت، ابوالفض نوبخ
نقلی لــو، هــادی افضلــی، محمدکریــم ولدخانــی، ســید 
محســن میراســماعیلی، شــهرام احمدنیــا و مهــدی ماهانــی 
ــن  ــری دوم ای ــتان س ــد. داس ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ب
ــاس  ــه عب ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــم از زمان فیل
زنــدان  از  پنــج ســال  از  پــس  و حســن 
ــا  ــد. عط ــا می رون ــراغ عط ــه س ــدند و ب آزادش
ــه  ــی ب ــوده و به تازگ ــا ب ــدت در کم ــن م در ای
ــادی بازگشــته  ــه زندگــی ع ــده و ب هــوش آم
اســت. ایــن ســه رفیــق دوبــاره بــا هــم همــراه 
شــده و در پــی کاری شــرافتمندانه می گردنــد؛ 
امــا ... . عوامــل تولیــد »گشــت ارشــاد ۲« عبارتنــد از: 
ــهیلی ــعید س ــندگان: س ــهیلی، نویس ــعید س ــردان: س  کارگ

مهــدی محمدنژادیــان، تهیه کننــده: ســعید ســهیلی، حمیــد 
فرخ نــژاد، مدیــر فیلمبــرداری: مســعود ســامی، صدابــردار: 

عبــاس رســتگارپور، طــراح صحنــه: عبــاس بلونــدی. ایســنا

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9300105 
تمامت ششدانگ یکقطعه زمین به پاک ثبتی 5۸۲/۲1145 واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به 

مساحت 39۶ متر مربع که طبق اعام دفتر اماک در صفحه ۸ دفتر 414 اماک بنام دولت جمهوری 

مالکیت  و صدور سند  ثبت  بشماره ۶75۸91 سابقه  فوالدشهر  بنمایندگی شرکت عمران  ایران  اسامی 

دارد به آدرس فوالدشهر بلوار آیت اله خامنه ای بعد از خیابان ولی عصر )عج( پاک 4/10 که حدود و 

مشخصات آن عبارت است از شماال بطول ۲4 متر خط مفروض استبه پیاده رو و خیابان شرقا بطول 

1۶/50 متر خط مفروض است به پاک ۲0550 فرعی جنوبا بطول ۲4 مترخط مفروض است به پاک 

۲0550 فرعی غربا بطول 1۶/50 متر خط مفروض است به پیاده رو و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارد و طبق 

اعام کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزایده در حال حاضر بصورت یک قطعه زمین بمساحت 39۶ 

متر مربع عرصه و فاقد اعیانی است که طبق اعام شرکت عمران سطع اشغال پاک مذکور 100 درصد و 

حداکثر تراکم مجاز ساختمان 400 درصد و با کاربری تجاری تعریف گردیده است ملکی دولت جمهوری 

اسامی ایران بنمایندگی شرکت عمران فوالدشهر که طبق سند رهنی شماره 4۸9۲۸-9۲/1۲/19 تنظیمی 

دفتر اسناد رسمی شماره 141 فوالدشهر در رهن بانک صادرات اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الی 

1۲ روز سه شنبه مورخه 95/1۲/10 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی 

بلوار کارگر به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه ۶/73۲/000/000 ریال )شش میلیارد و هفتصد 

و سی و دو میلیون ریال ( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس 

خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 

مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره در صورتیکه مورد مزایده دارای آن باشد تا تاریخ مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از 

مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 

می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/11/9 درج و منتشر 

می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد./ 

تاریخ انتشار:11/9/  95  تاریخ مزایده :95/1۲/10 

شماره :939/م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پور مقدم

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9300106
تمامت ششدانگ یکقطعه زمین به پاک ثبتی 5۸۲/۲1144 واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان 

به مساحت 17۲5/59 متر مربع که طبق اعام دفتر اماک در صفحه 5 دفتر 414 اماک بنام دولت 

جمهوری اسامی ایران بنمایندگی شرکت عمران فوالدشهر بشماره ۶75۸90 سابقه ثبت و صدور سند 

مالکیت دارد به آدرس فوالدشهر خیابان  آیت اله خامنه ای نبش بلوار  ولی عصر )عج( پاک 419 که 

حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال بطول ۶0 متر خط مفروض است به پاک ۲0550 فرعی 

شرقا بطول ۲۸/۸9 متر خط مفروض است به پیاده رو و خیابان جنوبا بطول ۶0 متر خط مفروض است 

به پیاده رو غربا بطول ۲۸/۶۲ متر خط مفروض است. به پیاده رو و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارد و 

طبق اعام کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزایده در حال حاضر بصورت یک قطعه زمین بمساحت 

17۲5/59 متر مربع عرصه و فاقد اعیانی است که طبق اعام شرکت عمران با کاربری تجاری و خدماتی  

تعریف گردیده است ملکی دولت جمهوری اسامی ایران بنمایندگی شرکت عمران فوالدشهر که طبق سند 

رهنی شماره 4۶۶54-9۲/7/۶ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 141 فوالدشهر در رهن بانک صادرات 

اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الی 1۲ روز سه شنبه مورخه 95/1۲/10 در محل اداره ثبت اسناد 

و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه 

۲5/0۲1/055/000 ریال )بیست و پنج میلیارد و بیست و یک میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال  ( قیمت 

ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق 

بیمه و غیره در صورتیکه مورد مزایده دارای آن باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 

شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 

پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد این آگهی در یک نوبت در 

روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/11/9 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 

مزایده به روز بعد موکول می گردد./ 

تاریخ انتشار:95/11/9     تاریخ مزایده :95/1۲/10 

شماره :940/م الف       رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پور مقدم

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی به آقای /خانم 
اینکه آقای فاضل فرهانی فرزند مرحوم فاضل  دادخواستی بطرفیت آقای علی قرقانی فرزند  نظر به 

به کاسه  و  ارجاع  فاورجان  اختاف  حل  شورای   ۲ شعبه  به  تقدیم که  مطالبه  خواسته  به  سرسان  

است  تعیین گردیده  مورخ 95/1۲/9 ساعت 1۶:15 وقت رسیدگی  دوشنبه  روز  برای  و  ثبت   357/95

خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای خواهان و دستور شورا/دادگاه به استناد ماده 

از خوانده  االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و  از جراید کثیر  نوبت در یکی  73 ق.آ.د.م مراتب یک 

دعوت مینماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه ۲ حقوقی فاورجان و اعام نشانی و 

آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه ۲ 

فاورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورا/ دادگاه 

غیبا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود . 

شماره :911/م الف رئیس شورای حل اختاف شعبه ۲ حقوقی فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست وضمایم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای حسینعلی امینی زازرانی  بطرفیت محمد رضا ابراهیمی   به خواسته اعسار  تقدیم که به 

شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی  ارجاع به کاسه 1317/95  ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 95/1۲/1 

ساعت ۸/45 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی نموده است  به تقاضای 

خواهان و دستور شورا  به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های جرید االنتشار 

رسمی درج و آگهی شود  و از خوانده دعوت می نماید با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 

اول حقوقی فاورجان و اعام  نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر اینصورت 

این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود.  

شماره :94۸/م الف دبیرخانه شورای حل اختاف خانواده شعبه اول  فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 10393/3507واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام حسین گوهری انارکی و فاطمه السادات موسویان انارکی   فرزند ان عزیز هللا و 

میرزا سید محمد در جریان ثبت است و رای شماره 9943و9940 مورخ 1395/0۸/09 از طرف هیات حل 

اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 

اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 

حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 

و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/1۲/05 روز ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 

در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 

مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/09 شماره :34۲73/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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  اماک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض  و 

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 

رای  برابر   -1 نمایند. ردیف  تقدیم  به مرجع قضایی  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه 

شماره 1395۶030۲0۲300140۶مورخ 1395/10/30 خانم اعظم السادات بنی لوحی   به شماره شناسنامه 

به  یکباب ساختمان  بر ششدانگ  فرزند سید کاظم    اصفهان   از  ۲۲5۲کدملی 1۲۸۶0۸۸79۸صادره 

مساحت ۲۸/57 متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲ فرعی از 990- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  است.  نموده  خریداری  عادی  بصورت  که 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/9     تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/۲4 

شماره : 34۲14 / م الف   امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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  اماک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض  و 

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 

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

1-پیرو  ردیف  نمایند.  تقدیم  قضایی  به مرجع  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 

رای شماره 1394۶030۲0۲3000449مورخ 1394/0۲/۲9 و رای اصاحی شماره 1395۶030۲0۲3001370 

اصفهان   از  به شناسنامهشماره۲۶۸9کدملی 1۲۸۶۶4۶197صادره  رضا طاوسی  مورخ 1395/10/30آقای 

از پاک شماره 1  به مساحت 4۲5/3۶ متر مربع مفروزی  فرزندایاز   بر ششدانگ یکباب ساختمان 

فرعی از 90۸7- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است. بدیهی 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/9   تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/۲4 

شماره : 34179 / م الف    امیر حسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

دادنامه
به  میرزایی  محمود  خواهان:  اختاف  حل  شورای   1۲ شعبه  رسیدگی:  مرجع   950941 پرونده:  کاسه 

نشانی: اصفهان – خ مشیرالدوله – جنب پیمانکاری تفنگساز – فروشگاه دانگ فنگ مرکزی اصفهان 

نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  المکانشورا  مجهول  نشانی:  به  هاشمی  ابوالفضل  خوانده: 

مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای 

حل اختاف در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت  آقای ابوالفضل هاشمی به خواسته 

مطالبه مبلغ 31/۲00/000 ریال وجه چک به شماره 94/10/5 - 14۲۸577۲ و 95/1/۲7 - 14۲۸57۸0 و 

94/1۲/۲7 - 14۲۸5779 به عهده بانک ....... به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 

تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 

خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 

مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ و 515 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/710/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )چکهای فوق( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 3309۲/ م الف قاضی شعبه 1۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 94-۸4۲ شماره دادنامه: 14۲1-94/۸/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: مهدی مؤذن صفائی به نشانی: اصفهان – خ عبدالرزاق – بازار قلندرها – مقابل هتل 

سنتی – مغازه پوشاک صفائی خوانده: امیرحسین دادنجانی به نشانی: مجهول المکانخواسته: مطالبه 

مبلغ 1۸/305/000 ریال طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورای حل اختاف 

در خصوص دعوی آقای مهدی مؤذن صفائی به طرفیت آقای امیرحسین دادنجانی به خواسته مطالبه 

مبلغ 1۸/305/000 ریال طبق فاکتورهای شماره های 3149 و 3139 و 3145 و 3179 به انضمام مطلق 

اینکه خوانده  و  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی  خسارات 

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

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

به  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  استناد مواد 19۸ و 515 و 519 و 5۲۲  با  و  داده  ثابت تشخیص 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و سیصد و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد 

و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )94/5/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 330۸1/ م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
به تاریخ 94/۸/۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان به تصدی 

امضاء کننده ذیل تشکیل شده است و پرونده کاسه 94-۸43 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل اعام می دارد. خواهان: مهدی مؤذن صفائی 

به نشانی: اصفهان – خ عبدالرزاق – بازار قلندرها – مقابل هتل سنتی – مغازه پوشاک صفائی خوانده: 

کبری صادقی دنیانی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چکها به مبلغ 4۲/000/000 ریال و 

خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مهدی مؤذن صفائی فرزند رضا 

به طرفیت خانم کبری صادقی دنیانی فرزند قربانعلی به خواسته مطالبه وجه چکها مطالبه وجه به میزان 

4۲/000/000 ریال موجب سه فقره چک به شماره ۶99547 و ۶9954۶ و ۶99545 عهده بانک صادرات 

به انضمام خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل 

عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث 

و اینکه خوانده دعوی علیرغم اباغ قانونی ماده 73 ق. آ.د.م نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته 

و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه 

ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید 

باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان 

در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 

حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر 

امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید 

خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 

استصحاب دین و توجهًا به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختاف مصوب 13۸7/4/1۸ و 

مواد 1۲57 – 1۲5۸ – 1۲۸4 – 1۲۸۶ – 13۲1 – 13۲4 قانون مدنی و مواد ۲49 – ۲۸۶ – 310 – 311 

– 314 تجارت و مواد 194-197-19۸-503-515-519-5۲۲ ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه 

تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال )4۲/000/000 ریال(  را  پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و نود و پنج هزار ریال )195/000ریال( بابت خسارات دادرسی 

)هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و هزینه 

نشر آگهی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه/وجه سند/وجود اسناد/تجاری مستند دعوی از تاریخ از تاریخ 

های 93/9/30 – 93/10/30 و 93/11/30 زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی که حین 

االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز 

از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف ۲0 روز از تاریخ انقضای 

مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. 

شماره: 330۸۲/ م الف قاضی شعبه 14 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده 95-453 شماره دادنامه : 7۸5 مورخ 95/7/۲۸ مرجع رسیدگی : شعبه 31 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : محمد جان نثاری الدانی نشانی : اصفهان، خ کهندژ، ایستگاه دو پله ، چوب 

فروشی جال جان نثاری خوانده : زهرا بیژنی زفره به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه یک 

فقره چک بانک سپه به شماره ۶91۸43 مورخ 91/1/۲0 به مبلغ هشت میلیون ریال )۸/000/000 ریال( – 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شوار ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورای حل اختاف( در خصوص دعوی آقای محمد جان 

نثاری الدانی به طرفیت خانم زهرا بیژنی زفره به خواسته مطالبه مبلغ  هشت میلیون ریال )۸/000/000 

ریال( وجه چک به شماره ی ۶91۸43 مورخ 91/1/۲0 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 

قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 

خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ و 515 و 519 و 5۲۲ 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸/000/000 ریال )هشت میلیون 

ریال( بابت اصل خواسته و چهارصد و نود هزار ریال )490/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )     ( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره : 3379۸ / م الف – قاضی شعبه 31 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  آقای کیانی   وکالت  با  امیر حسین قصابی  پرونده کاسه 747/95 خواهان  در خصوص 

مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  محبی   اختر  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده.  عصر   3/30 95/1۲/9ساعت 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 

چهارراه وکا  مجتمع شماره۲ اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33770/م الف مدیر دفتر شعبه ۲9 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

نگاهی به فیلم »نگار« ساخته رامبد جوان

ماجراجویی رامبد

»گشت ارشاد 2« فعال به شهرستان ها نمی رود
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حتما بخوانید!

کی روش با قدرت  کارش را  ادامه می دهد شنبه  09  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  355 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 فیروز به سپاهان رسید
تیــم پرطرفــدار نفــت آبــادان کــه 
ــه  ــر 2 نتیج ــه اخی ــی 2 هفت ط
ــرای  ــرده، ب ــب ک ــاوت کس متف
بــه  پیاپــی  هفتــه  ســومین 
تیم هــای  از  یکــی  مصــاف 
بــزرگ و مدعــی لیــگ برتــر 

می رود. 
ــز  ــه شــکلی موفقیت آمی ــروز و شــاگردانش ب ــت آقافی مأموری
ــی را  ــازی رده دوم ــا تراکتورس ــد و آن ه ــروع ش ــز ش در تبری
ــه،  ــن نتیج ــد. ای ــف کردن ــی متوق ــم مدع ــن تی ــه ای در خان
نقــش پررنگــی در تعییــن معــادالت بــاالی جــدول داشــت و 
باعــث شــد تراکتورســازی کــه تــا قبــل از آن ســایه بــه ســایه 
ــب  ــین عق ــب صدرنش ــرد، از رقی ــت می ک ــپولیس حرک پرس

بیفتــد. 
پــس از ایــن دســتاورد مهــم، امــا برزیلی هــای فوتبــال ایــران 
متحمــل یــک شکســت عجیــب و دور از انتظــار خانگــی 
ــواداران  ــم ه ــش چش ــم پی ــه هجده ــا در هفت ــدند. آن ه ش
پرشورشــان بــا ســه گل قافیــه را بــه اســتقالل تهــران باختنــد 
ــف پرطرفدارشــان از بحــران خــود  ــا خــارج کــردن حری ــا ب ت

ــد.  ــدا کنن ــده پی ــه نســبت نگران کنن ــی ب وضعیت
ــه از مأموریــت دشــوار  زردپوشــان آبادانــی در ســومین مرحل
خــود در ایــن هفتــه کار ســختی برابــر ســپاهان در ورزشــگاه 
نقــش جهــان دارنــد؛ زیــرا میزبــان اصفهانــی هــم بــه دنبــال 
ــد  ــی قی ــه راحت ــم ب ــت و ه ــت اس ــت دور رف ــام شکس انتق

ــد. کاپ ــازی را نمی زن ــن ب ــازات ای امتی

اشکان دژاگه به بوندسلیگا بازگشت
ــه  ــه ب ــر از بازگشــت اشــکان دژاگ ــد روزنامــه قطــری خب چن

ــد.  ــان داده ان ــال آلم فوتب
ــی  ــی، مبن ــد العرب ــرمربی جدی ــوالدو، س ــرار اوس ــی اص در پ
بــر عــدم حضــور دژاگــه در تیمــش، ایــن هافبــک ایرانــی در 
پنجــره نقــل و انتقــاالت ژانویــه بــه آلمــان بازخواهــد گشــت 
تــا در رقابت هــای فوتبــال ایــن کشــور بــه بــازی ادامــه دهــد. 
ــی  ــی منتشــر شــده کــه ســایت های آلمان ــر در حال ایــن خب
خبــری از ایــن انتقــال منتشــر نکرده انــد و مشــخص نیســت 
کــدام باشــگاه آلمانــی اشــکان را بــه خدمــت خواهــد گرفــت. 
در همیــن رابطــه روزنامــه الــرای قطــر اعــالم کــرد بازگشــت 
ــه العربــی منتفــی شــده و ایــن بازیکــن ایرانــی در  دژاگــه ب
تمریــن یــک تیــم آلمانــی شــرکت کــرده تــا زمینــه بازگشــت 
ــز  ــل ج ــه نیم فص ــه ک ــود. دژاگ ــم ش ــلیگا فراه ــه بوندس او ب
ــرای  ــه اســت، ب ــدان نرفت ــه می ــی ب ــی در تیم ــای مل بازی ه
تیــم ملــی مهــره ای کلیــدی اســت و حضــورش در یــک تیــم 
ــش روی  ــازی پی ــی او در دو ب ــه آمادگ ــد ب ــی می توان آلمان
ــازی در  ــابقه ب ــکان س ــد. اش ــادی کن ــک زی ــی کم ــم مل تی

ــان را دارد. گل ــن آلم ــبورگ و هرتابرلی ــای وولفس تیم ه

 به نصیحت های خادم گوش نکردم
دارنــده مدال هــای نقــره و برنــز 
ــان اینکــه کشــتی  ــا بی ــان ب  جه
و دوبنــده تیم ملــی ارث پــدری اش 
نیســت، تاکیــد کــرد: در تیــم 
ملــی شایسته ســاالری اســت و 
هــر که بیشــتر تــالش کنــد و بهتر 
نتیجــه بگیــرد، بــه دوبنــده تیــم 

ملی می رسد.
ــیب  ــراز و نش ــر ف ــیر پ ــاره مس ــماعیل پور درب ــعود اس  مس
ــه حقــش  ــد او ب خــود در کشــتی و اینکــه بســیاری معتقدن
ــی  ــت بهانه تراش ــت: هیچ وق ــت، گف ــیده اس ــتی نرس در کش
ــرار  ــارزه ف ــم از مب ــه بخواه ــودم ک ــردم و کشــتی گیری نب نک
ــان کشــتی گیران  ــم. متاســفانه بدشانســی همیشــه گریب کن
وزن ۶۱ کیلوگــرم و از جملــه مــن را گرفتــه اســت. اگــر 
ــا می توانســتم  ایــن وزن در المپیــک حضــور داشــت، مطمئن
ــم  ــن ه ــه م ــروم. البت ــک ب ــکوی المپی ــی روی س ــه راحت ب
اشــتباهاتی داشــتم کــه منجــر بــه این شــد کــه نتوانــم آن طور 

ــم. ــم برس ــه اهداف ــتم ب ــه می خواس ک
ــم  ــرد: علی رغ ــان ک ــران خاطرنش ــرم ای  آزادکار وزن ۶۱ کیلوگ
ــرد  ــزد می ک ــن گوش ــه م ــه ب ــادم همیش ــول خ ــه رس  اینک
امــا بــه نصیحت هــای او گــوش نکــردم. اشــتباه بزرگــی کــه 
مرتکــب شــدم ایــن بــود کــه از وزن ۶۱ بــه ۶۵ کیلوگــرم رفتــم 
ــد در  ــه بای ــودم؛ در حالی ک ــن دو وزن ســرگردان ب ــن ای و بی
ــت  ــم را تثبی ــدم و جایگاه ــرم می مان ــان وزن ۶۱ کیلوگ هم
می کــردم؛ ســپس ماننــد حســن یزدانــی کــه بــرای انتخابــی 
ــن هــم می توانســتم  ــد، م ــر آم ــک وزن باالت ــه ی ــک ب المپی
ــم و در  ــرم بیای ــه وزن ۶۵ کیلوگ ــک ب ــرای حضــور در المپی ب
ــا  ــن جابجایی ه ــا ای ــم؛ ام ــرکت کن ــی ش ــای انتخاب رقابت ه

بــه مــن ضربــه زد. خبرورزشــی

تیم ملی فوتبال بانوان رها نشود
ــاره  ــوان، درب ــال بان ــی فوتب ــم مل ــن تی ــری، بازیک ــرا قنب زه
ــان  ــوان بی ــال بان ــی فوتب ــم مل ــی تی ــرایط اردوی انتخاب ش
کــرد: شــرایط اردو بســیار خــوب اســت. بازیکنــان جدیــد و بــا 
پتانســیل بــاال بــه اردو دعــوت شــده اند کــه خیلــی می تواننــد 

بــه تیــم ملــی کمــک کننــد. 
ــی  ــم مل ــد و تی ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــدوارم همی امی
ــا  بزرگســاالن رهــا نشــوند. ایــن اردوهــا بســیار الزم اســت ت

ــر شــود. ــه روز بهت ــی روزب ــم مل شــرایط تی
 او در ادامــه بــا بیــان اینکــه پتانســیل خوبــی در بیــن بانــوان 
فوتبالیســت ایرانــی وجــود دارد، افــزود: واقعــا حیــف اســت 
کــه تیــم ملــی نداشــته باشــیم؛ چــرا کــه بازیکنــان خوبــی در 
لیــگ وجــود دارنــد و از پتانســیل باالیــی برخــوردار هســتند. 
ان شــاءهللا کــه اردوهــا ادامــه داشــته باشــد تــا بتوانیــم صعــود 

کنیــم. خبرفارســی

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریسرویس ورزش

نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگــری کشــور در گفت وگویــی 
ــای  ــود فضاه ــن از کمب ــای وط ــه کیمی ــگار روزنام ــا خبرن ب
ــه  ــاد کــرد و اظهــار داشــت: ب ــوان ی ورزشــی اختصاصــی بان

ــود.  ــه الزم نمی ش ــوان توج ورزش بان

خانــم صغــرا نژادنائبــی، نایب رئیــس فدراســیون ورزش 
کارگــری کشــور در امــور بانــوان، بــا ابــراز خرســندی از 
میزبانــی اصفهــان و تشــکر ویــژه از همــکاری بســیار 
ــور ورزش  ــت و اداره ام خــوب جــواد شــیرانی، رئیــس هیئ
کارگــران اســتان اصفهــان و همــکاران تالشگرشــان کــه 
ــتند ــام گذاش ــنگ تم ــابقات س ــن مس ــزاری ای ــر برگ  در ام
ــر  ــوان کارگ ــال بان ــابقات والیب ــه 90 مس ــاز ده ــت: از آغ گف
همــه ســاله برگــزار شــده و خوشــبختانه بــا اســتقبال خوبــی 
هــم مواجــه بــوده و در هیــچ دوره ای کمتــر از ۱0 تیــم شــرکت 
ــران  ــتان های ته ــم از اس ــم ۱۱ تی ــن دوره ه ــتتد. در ای  نداش
بوشــهر، چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان، کرمــان، همدان 
 کهگیلویــه و بویــر احمــد، لرســتان، قزوین، فــارس و اصفهان 
ــه  ــد کــه نســبت ب ــدا کردن ــان مســابقات« حضــور پی »میزب
ســال های گذشــته هــم از لحــاظ کمــی و هــم از نظــر کیفــی 
در ســطح باالتــری قــرار داشــت و از آنجایــی کــه عــالوه بــر 
قهرمانــی کشــور جنبــه انتخابــی تیــم ملــی را بــرای شــرکت 
در مســابقات جهانــی 20۱7 »لتونــی« دارد، تیم هــا بــا تمــام 
نیــرو در ایــن رقابت هــا حضــور پیــدا کــرده بودنــد؛ لــذا ایــن 

مســابقات از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــود.
    حضور مقتدرانه تیم ملی والیبال بانوان کارگر

نژادنائبــی بــا تاکیــد بــر حضــور مقتدرانــه تیــم ملــی والیبــال 
بانــوان کارگــر ایــران در مســابقات جهانــی و دفــاع از عنــوان 

»ســومی« ســال گذشــته گفــت: تیــم ملــی والیبــال بانــوان 
ــابقات  ــرزی در مس ــه برون م ــن تجرب ــران در اولی ــر ای کارگ
جهانــی ایتالیــا موفــق شــد جــزو ســه تیــم برتــر دنیــا روی 
ســکوی قهرمانــی بایســتد؛ عــالوه بــر ایــن بــا توجــه به رشــد 
جهشــی والیبــال ایــران، اینــک چشــم جهانیــان بــه تیم های 
ــده  ــه ش ــی دوخت ــابقات جهان ــی در مس ــرکت کننده ایران ش
اســت کــه ایــن امــر مســئولیت مــا را در رقابت هــای جهانــی 
دوچنــدان کــرده اســت؛ بــه ویــژه کــه تمــام ســعی مــا بــر 
ایــن اســت کــه در ایــن دوره مســابقات جهانــی فینالیســت 
باشــیم. نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگــری کشــور 
ــتفاده از  ــر اس ــی ب ــا مبن ــگار م ــوال خبرن ــه س ــخ ب در پاس
ــر  ــوان کارگ ــم بان ــور در تی ــوان کش ــی بان ــم مل ــان تی بازیکن
ــی  ــم مل ــان تی ــم بازیکن ــوان نمی توانی ــچ عن ــه هی ــت: ب گف

ــی شــرکت دهیــم.  کشــورمان را در مســابقات جهان
وی خاطرنشــان کــرد: از بیــن بازیکنــان برتــر تیم هــای 
شــرکت کننده در ایــن دوره مســابقات 2۵ نفــر را انتخــاب و 
بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت می کنیــم و از بیــن آن هــا تیــم 
ملــی بانــوان کارگــر را تشــکیل خواهیــم داد تــا در خردادمــاه 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت وزارت تع ــا حمای ــال 9۶ ب س
و اسپانســرهایی نظیــر بانــک رفــاه کارگــران، بانــک توســعه 
ــی 20۱7  ــابقات جهان ــه مس ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی و س
»لتونــی« )کشــوری جمهــوری در شــمال اروپــا و در حــوزه 
ــده  ــده ش ــم نامی ــد ه ــا و لتلن ــام التوی ــه ن ــه ب ــک ک بالتی

اســت( اعــزام کنیــم.
    آینده ورزش بانوان

ــده  ــه آین ــدواری ب ــار امی ــا اظه ــی ب ــری نژادنائب ــم صغ خان

ورزش بانــوان گفــت: ورزش بانــوان حمایــت مســئوالن 
ــوان  ــه ورزش بان ورزش کشــور را می طلبــد و بایــد نســبت ب
توجــه ویــژه و بیشــتری بــه عمــل آیــد و فضاهــای ورزشــی 
اختصاصــی در اختیارآنــان قــرار گیــرد کــه در ۱۵ رشــته 
ــی  ــال، آمادگ ــال، فوتس ــکتبال، هندب ــال، بس ــی والیب ورزش
ــطرنج ــنا، ش ــز، ش ــس روی می ــون، تنی ــمانی، بدمینت  جس

تیرانــدازی، جــودو، کاراتــه، تکوانــدو، کوهنــوردی، و اســکواش 
ــت دارند.  فعالی

نژادنائبــی یکــی از عمده تریــن مشــکالت فدراســیون ورزش 
کارگــری کشــور را نداشــتن رئیس خوانــد و افزود: متاســفانه 
ایــن فدراســیون در گذشــته مشــکالت اساســنامه ای داشــت 
و بــه صــورت سرپرســتی اداره می شــد؛ امــا به تازگــی 
ــوع 40 رأی  ــذ 40 رأی از مجم ــا اخ ــینی ب ــر حس ــای امی آق
ــار  ــرای مــدت چه ــات ب مأخــوذه در مجمــع عمومــی انتخاب
ســال بــه عنــوان رئیــس فدراســیون ورزش کارگــری انتخاب 

شــده اند.
 یقیــن دارم حضــور ایشــان در جهــت رشــد و توســعه 
ــا  ــد نقــش اساســی ایف وگســترش ورزش کارگــری می توان

ــد.  کن
ــاره  ــا اش ــور ب ــری کش ــیون ورزش کارگ ــس فدراس نایب رئی
بــه برگــزاری مســابقات کارگــری بــا کمــک رؤســای هیئــت 
و ادارات امــور ورزش کارگــری اســتان ها گفــت: در برگــزاری 
ایــن دوره از مســابقات والیبــال بانــوان کشــور نیــز از حمایــت 
بی دریــغ و خدمــات ارزنــده جــواد شــیرانی رئیــس هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان و همکارانشــان 

برخــوردار شــدیم.

نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری کشور در گفت وگو با کیمیای وطن:

به ورزش بانوان توجه الزم نمی شود

رادیــو ورزش یونــان از کریــم انصاری فــرد بــه عنــوان بهتریــن 
ــو ورزش  ــه گــزارش از رادی ــرد. ب ــام ب ــان ن مهاجــم لیــگ یون
یونــان، کریــم انصاری فــرد در اولیــن دیــدار خــود بــرای 
ــد  ــی کن ــد گلزن ــق ش ــود، موف ــد خ ــم جدی ــوس، تی  المپیاک
و نشــان دهــد قابلیت هــای زیــادی دارد. درخشــش انصاری فــرد 

ــد،  ــوس ش ــی المپیاک ــوس راه ــه از پانیونی ک
یونــان  رســانه های  در  گســترده ای  بازتــاب 
رادیــو  معتبــر  ســایت  این بــار  و  داشــته 
ــرد  ــاره او نوشــت: انصاری ف ــان درب ورزش یون
ــارها را از روی  ــت فش ــازی نخس ــان ب در هم
خــود برداشــت و توانســت بــرای تیمــش 
ــم  ــن مهاج ــع بهتری ــه واق ــد. او ب ــی کن گلزن

لیــگ یونــان محســوب می شــود و قابلیت هــای زیــادی 
دارد. مشــخصه بــارز انصاری فــرد ایــن اســت کــه بــه خوبــی 
ــزی  ــان چی ــن هم ــر اســت و ای ــی مؤث ــای هوای روی توپ ه
ــود. در  ــال آن ب ــه دنب ــل ب ــا قب ــه باشــگاه از مدت ه اســت ک
ــی  ــم قبل ــه تی ــبت ب ــوس نس ــت: المپیاک ــده اس ــه آم ادام

انصاری فــرد فوتبــال را هجومــی بــازی می کنــد و دیگــر 
نیــاز نیســت ایــن بازیکــن بــرای گرفتــن تــوپ عقــب بیایــد؛ 
بلکــه در همــان جلــو می توانــد قــرار گیــرد و روی توپ هــای 
ــد  ــوان خــود را نشــان دهــد. المپیاکــوس می توان ارســالی ت
بــا حضــور ثابــت کریــم انصاری فــرد نتایــج درخشــانی کســب 
ــم انصاری فــرد همــراه المپیاکــوس  ــد. کری کن
در صــدر جــدول لیــگ یونــان قــرار دارد و اگــر 
اتفــاق خاصــی رخ ندهــد، در پایــان فصــل 
ــه  ــان را تجرب ــگ یون ــی در لی ــد قهرمان می توان
کنــد. گفتنــی اســت مرحلــه یــک هشــتم 
نهایــی جــام حذفــی یونــان چهارشــنبه هفتــه 
ــدار  گذشــته برگــزار شــد و المپیاکــوس در دی
برابــر میزبانــش آریــس بــه تســاوی ۱ بــر ۱ رســید. گل 
نخســت بازی توســط »لــوکا میلونوویــچ« در دقیقــه ۱۳ به ثمر 
ــرد  ــم انصاری ف ــی کری ــق پایان ــه دوم و در دقای رســید. در نیم
کــه نخســتین بــازی اش را بــرای المپیاکــوس انجــام مــی داد 

ــاند. ورزش ۳ ــر برس ــه ثم ــاوی را ب ــت گل مس توانس

انصاری فرد، بهترین مهاجم لیگ یونان
ــه  ــی ک ــا صحبت های ــت: ب ــال گف ــس فدراســیون فوتب رئی
بــا کــی روش داشــتم، او بــا قــدرت کارش را در تیــم ملــی 

ــد.  ــه می ده ادام
مهــدی تــاج افــزود: کــی روش در ایــران اســت و از 
ــم  ــزار کردی ــروز ســه جلســه برگ ــا دی  سه شــنبه گذشــته ت

و نمی دانــم ایــن اخبــار کــذب از کجــا 
می آیــد کــه او در ایــران نیســت. مــا در 
ــگاه  ــه باش ــه ب ــتیم ک ــم داش ــدا دو تقوی ابت
ــود کــه بعــد  ــن ب ــه داده و انتظارمــان ای ارائ
از فیکــس شــدن دیگــر مــورد اعتــراض 
باشــگاه ها قــرار نگیــرد؛ ایــن در حالــی 
ــه  ــه هم ــبت ب ــی نس ــم مل ــه تی ــت ک اس

برگــزار می کنــد.  را  اردوی کمتــری  حریفانــش 
تــاج گفــت: طــی ایــن چنــد روز 20 ســاعت بــا کــی روش 
ــه  ــه کارش ادام ــدرت ب ــا ق ــت ب ــرده ام و او گف ــت ک صحب
می دهــد؛ ضمــن اینکــه اعتقــاد داشــت بــه اینجــا نیامــده 
تــا بــا خودی هــا بجنگنــد؛ بلکــه آمــده تــا بــا قطــر و کــره 

ــا  ــته ام ــود داش ــگ وج ــن جن ــه ای ــد ک ــر چن ــد. ه بجنگ
ــوده اســت.  آغازگــر آن مهــم اســت کــه کــی روش نب

ــدی  ــای بع ــاره برنامه ه ــال درب ــیون فوتب ــس فدراس رئی
تیــم ملــی گفــت: دو برنامــه داریــم؛ اول اینکه از 2۱ اســفند 
اردو آغــاز شــده و بازیکنــان درگیــر در لیــگ قهرمانان آســیا 
ــه شــوند  ــی اضاف ــم مل ــه تی از 2۵ اســفند ب
ــه ۳ روز  ــت ک ــن اس ــم ای ــه دوم ه و برنام
قبــل از قطــر جمــع شــویم کــه بعــداز آن هــم 
ــه  ــن برنام ــم. بنابرای ــن را داری ــا چی ــازی ب ب
ــی روش  ــی اســت. ک ــم مل ــه ســود تی اول ب
هــم معتقــد بــود برنامــه دوم مســیر خوبــی 

ــد.  ــاک باش ــد خطرن ــت و می توان نیس
رئیــس فدراســیون فوتبــال در پایــان دربــاره مشــکل 
اســتقالل تأکیــد کــرد: داریــم تــالش می کنیــم؛ امــا 
ــت؛  ــور نیس ــود، این ط ــل می ش ــکل ح ــم مش ــه بگوی اینک
ــل  ــت و ح ــکل را داش ــن مش ــم همی ــلونا ه ــون بارس  چ

نشد. ایسنا

دادنامه
کالسه پرونده ۶۵9/9۵ شماره دادنامه : 7۱7 مورخ 9۵/9/28 مرجع رسیدگی : شعبه ۱۶ شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : محمدجانثاری نشانی : اصفهان، خ کهندژ، ایستگاه دو پله ، چوب فروشی 

جالل – خوانده : علی گل محمدی نشانی مجهول المکان – شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

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

)رأی شورای حل اختالف( در خصوص دعوی آقای محمدجانثاری به طرفیت آقای علی گل محمدی 

به خواسته مطالبه مبلغ 74/۱۵0/000 ریال وجه چک به شماره 2۳0۵4۱ مورخ 89/۱/۳0 و 227۶۳۱ 

مورخ 89/۵/۳0 به عهده بانک ملی به انضمام و رسید تعهد عادی مورخه 89/۵/۳0 مطلق خسارات 

قانونی با توجه دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  رغم 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱98 و ۵۱۵ و ۵۱9 و ۵22 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 74/۱۵0/000 ریال بابت اصل 

خواسته و 4۶0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر در آگهی تا زمان اجراء و خسارت تاخیر در 

تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/۱/۳0 و 89/۵/۳0( و بابت رسید از تاریخ تقدیم دادخواست 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : ۳۳800 / م الف – قاضی شعبه ۱۶ شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره ۳292 فرعی از 7897 اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احمد صادقی خوراسگانی فرزند حسین   در جریان ثبت 

است و رای شماره ۱۳9۵۶0۳0202700899۳ مورخ9۵/7/۱9 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 

پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۱2/۱ روزیکشنبه   ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 9۵/۱۱/9

شماره :۳4۶7۱/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9۵09980۳۶020۱4۳۱  شماره   9۵۱0۱00۳۵۳20۶097: ابالغنامه  شماره 

:9۵۱2۵2 تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۱0/۱۳نظر به اینکه اقای محسن مومنی شکایتی علیه احمد میرزمانی 

فرزند کریم دایر بر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه ۱0۶ دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ شریعتی حدفاصل 

و  به کالسه  و  ارجاع  اصفهان  دادگستری   2 پلیس ساختمان شماره  و چهارراه  بیمارستان شریعتی 

شماره بایگانی 9۵۱2۵2 ک ۱0۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱2/09 ساعت ۱۱ صبح تعیین 

شده است . به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

شماره:۳22۳۵/م الف منشی شعبه ۱0۶ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9409980۳۵9۵0۱89۳  شماره   9۵۱0۱00۳۵۳20۶09۵: ابالغنامه  شماره 

:9۵۱248 تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۱0/۱۳نظر به اینکه خانم زیبا جاللی فرادنبه شکایتی علیه حامد عظیمی 

شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ریال   29/90۳/404 مبلغ  به  کالهبرداری  بر  دایر 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱0۶ دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در 

اصفهان – خ شریعتی حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ساختمان شماره 2 دادگستری 

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۱0۶ 9۵۱248 ک  بایگانی  شماره  و  به کالسه  و  ارجاع  اصفهان 

۱۳9۵/۱2/09 ساعت 8/۳0 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 

۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

شماره:۳22۳۶/م الف منشی شعبه ۱0۶ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵0998۶82۵۳00729شماره  پرونده:  9۵۱0۱0۶82۵۳۱۱7۶0شماره  ابالغنامه:  شماره 

9۵088۵ تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱0/2۵ خواهان / شاکی باقر اسماعیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم علیرضا کاظم فر و زهره شاپور آبادی  به خواسته الزام به تنظیم سند ملک  تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 

کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق ۱2۱ ارجاع و به کالسه  9۵088۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن ۱۳9۵/۱2/09 و ساعت 9/۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 

درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 

متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳۳0۶9/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵09980۳۵0۵00۵40شماره  پرونده:  9۵۱0۱00۳۵0۵0989۳شماره  ابالغنامه:  شماره 

9۵0۶29 تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱0/0۱ خواهان / شاکی عبدالرضا نوروزی با وکالت حمید رضا قناعت 

منش   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید محمود موسوس ، علیرضا الیقی و ام لیال سلیمی   

به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 

– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره ۱0۵ ارجاع و 

به کالسه 9۵09980۳۵0۵00۵40 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱2/09 و ساعت ۱۱:۳0تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 

ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳0۱0۳/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جاللی عاشق آبادی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵09980۳۵0۵0077۶شماره  پرونده:  9۵۱0۱00۳۵0۵09884شماره  ابالغنامه:  شماره 

9۵089۶ تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱0/0۱ خواهان / شاکی محسن غفاری گوشه    دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم رضا رضایی فرزند عبدهللا    به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته 

و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های 

عمومی حقوقی  دادگاه   ۵ به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره ۱0۵ ارجاع و به کالسه  9۵09980۳۵0۵0077۶ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱2/09 و ساعت ۱0:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.

شماره: ۳0۱02/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جاللی عاشق آبادی 

ابالغنامه
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9۵09980۳۶480۱۳88  شماره  ابالغنامه:9۵۱0۱00۳۵۳۱0۳997  شماره 

:9۵۱۳۵۵ تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۱0/27مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ۱- نام : امید 2- نام خانوادگی : 

محنت ۳- نام پدر: محسن 4- نشانی : اصفهان – خ امام خمینی کوجان تاریخ حضور: ۱۳9۵/۱2/09 

ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  حضور:  محل   ۱0:۳0: ساعت  دوشنبه 

دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۳ اتاق ۳49 در خصوص شکایت علی سهرابی علیه شما در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودروی پراید مدل 

7۵ موضوع شکایت علی سهرابی فرزند حسینعلی در این شعبه حاضر شوید.

شماره :۳۳788/ م الف

 منشی شعبه ۱0۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱0۵ جزایی سابق ( مجید عابدینی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵09980۳۵0۵008۱2شماره  پرونده:  9۵۱0۱00۳۵0۵097۶۶شماره  ابالغنامه:  شماره 

9۵094۱ تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/09/۳0 خواهان / شاکی سید هیبت اله میر نظامی     دادخواستی به 

طرفیت خوانده / بتول طال کوب /حسین ، رقیه ، عزت ، حسن ، علی ، صفر علی /فتح اله ، مرتضی 

همگی زارعی سودانی /فرهاد ، مهرداد ، فتانه ، افسانه همگی کیانژاد /، منیژه ، مریم ، منیره ، شهناز ، 

محبوبه ، منصوره ، مسعود ، مجید همگی پرچم / زهرا ، بدرالملوک ، غالمعلی ، محمد همگی سیاسی 

بهجت و عفت حقوقی / منوچهر ملکی و علیرضا القاص پور    به خواسته تسلیم مبیع   تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره ۱0۵ ارجاع و به کالسه  9۵09980۳۵0۵008۱2ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱2/09 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

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

شماره: ۳0۱04/م الف شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

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 ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 

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

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

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

برزو  رجبعلی  آقای   ۱۳9۵/۱0/۳0 ۱۳9۵۶0۳0202۳00۱408مورخ  شماره  رای  برابر   -۱ ردیف  نمایند. 

بر  رمضان    فرزند  اصفهان   از  ۱28۵4۶7۳9۶صادره  74کدملی  شناسنامه  شماره  به  اصفهانی    

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 20/7۱ متر مربع مفروزی از پالک شماره 4980- اصلی واقع 

در بخش 2 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 : 9۵/۱۱/9     تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/۱۱/24 

شماره : ۳4۱8۶/ م الف    امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای مسعود سبط روضاتی فرزند مصطفی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 

مالکیت ششدانگ پالک ۱۳ و ۳۱ و ۵0 فرعی از ۱۱۶79 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در 

صفحه ۳29دفتر ۳۱8 و به شماره ثبت ۵۶982 و به شماره چاپی مسلسل ۵88772  ثبت و بنام اقای 

امین افشاری اسفید راجانی بوده و که  بموجب سند رسمی شماره ۱۳۵7۵2مورخه 92/۱0/28دفتر 

7۵ اصفهان به نامبرده انتقال گردیده و بموجب سند رسمی شماره ۱۶۵9۳۶ مورخه 92/۱۱/27 دفتر 

مفقود  جابجائی  بعلت  نشده   انجام  دیگری  معامله  و  گرفته  قرار  شهر  بانک  رهن  در  اصفهان   ۱۵

شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت 

انتشار این آگهی تاده روز به این اداره  از تاریخ  به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد 

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 یا در 

 صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. 

شماره : ۳۳998/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۵00۶۵ 

موضوع علیه ۱- اکرم 2- سمیرا ۳- عذرا 4- معصومه ۵- پریسا ۶- زینت 7- علیرضا قربانی    و 

له عزت قربانی     در تاریخ 9۵/۱۱/24 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی که هم اکنون به 

صورت مخروبه  بوده.  ملکی آقای وراث علی اکبر قربانی و فاطمه کریمی  واقع در روستای حاجی 

آباد نبش فلکه مصطفی قدیری  که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و 

متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فالورجان  اطاق 228 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ2/۳00/000/000ریال متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 

است که  برنده کسی  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  شوند.  مطلع  اموال  موقعیت  از  اجرا 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

 می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. 

مدیر اجرای  احکام حقوقی فالورجان

گواهی  حصروراثت
آقای مجتبی شرافت دارگانی  بشناسنامه شماره ۳0۱ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

اشعار داشته است که  نموده چنین  این شورا  ورثه در خواستی بشماره 9۵/۱47۳تقدیم  شناسنامه 

شادروان محمد شرافت دارگانی    بشناسنامه شماره ۳۱ در تاریخ ۱۳94/۱۱/۱9در گذشته و ورثه وی 

در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- احمد شرافت دارگانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱00478272 

با  نسبت   8۶ فرزند محمد شماره شناسنامه  دارگانی  2- مصطفی شرافت  فرزند  متوفی  با  نسبت 

متوفی فرزند ۳- مجتبی شرافت دارگانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۳0۱ نسبت با متوفی فرزند 

4- اکرم شرافت دارگانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱7 نسبت با متوفی فرزند ۵- افسانه شرافت 

دارگانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۱۱ نسبت با متوفی فرزند ۶- بتول شرافت دارگانی فرزند 

محمد قلی شماره شناسنامه 4۵ نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور 

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

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 9۵0998۳720۳00484شماره  ابالغنامه: 9۵۱0۱0۳720۳۱۳9۶9شماره  شماره 

9۵0484تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۱0/20 خواهان سید وحید میر الماسی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

دادنامه  به  نسبت  اصلی  ثالث  اعتراض  خواسته  به  خدادوست   رضا  حمید  و  ابطحی  رضا  حمید 

شماره 940997۳720۳0۱02۳ مورخ 94/8/۱8 و توقیف عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی 

وکالتنامه   فتوکپی   – نامه  مبایعه  فتوکپی  و  ح/2   9۳09۶8 شماره  پرونده  محتویات  ارائه  با  منقول 

دوم  به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان   تقدیم 

کالسه   به  و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  گلپایگان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه 

09:00تعیین شده  و ساعت  آن ۱۳9۵/۱2/۱7  9۵0998۳720۳00484ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 

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

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

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

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۵8۳/م الف

 دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان – روشنی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۳4۵ خواهان بهمن فروغی دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ -/24/۵00 

ریال به طرفیت محمد رضا فاتحی پیکانی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ 

9۵/۱2/۱0 ساعت 9تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  ارباب – روبروی مدرسه 

نیلی پور  مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳299۶/م الف مدیر دفتر شعبه 4۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

کی روش با قدرت کارش را ادامه می دهد
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شــاید یکــی از راهکارهایــی کــه بتــوان معضــل آلودگــی هــوا 
ــتفاده از  ــاند، اس ــل رس ــه حداق ــران ب ــهرهای ای را در کالنش

ــن  ــد. ای ــی باش ــای تاریخ ــردن خیابان ه ــاده راه ک ــرح پی ط
ــیله  ــه وس ــوان ب ــه می ت ــت ک ــم اس ــر مه ــن نظ ــرح از ای ط
ــش داد  ــا کاه ــه خیابان ه ــا را ب ــم ورودی خودروه آن حج
ــا فرهنگ ســازی، اســتفاده از وســایل ســبک  ــن رو ب  و از ای

و بدون آالیندگی را درشهر ها نهادینه کرد.
    دوچرخه سواری در اصفهان

از  اصفهــان مملــو  و معابــر  در دوران قدیــم خیابان هــا 
دوچرخه ســورانی بــود کــه در هــر کــوی و بــرزن تــردد 
ــه گــوش می رســید؛   داشــتند و صــدای زنگشــان هــر دم ب
امــا امــروزه دیگــر خبــری از آن صداهــای بــا شــور و حــال 
ــه  ــت ک ــراش  خودروهاس ــدای گوش خ ــروز ص ــت. ام نیس
جــان آدمــی را مــی آزارد و آنقــدر تعدادشــان در شــهرها زیــاد 

ــف شــده اســت. ــردم اعصابشــان ضعی ــه م شــده ک
ــوا  ــی ه ــدت آلودگ ــه از ش ــرادی ک ــداد اف ــا تع ــن روزه  ای
ــوند  ــار می ش ــی دچ ــالالت عصب ــه اخت ــی ب ــی صوت و آلودگ
کــم نیســت و هــر روز بــر آمــار ایــن افــراد افــزوده می شــود.

    آلودگی هوا
کارشناســان حمل ونقــل معتقدنــد زمانــی کــه نســبت 
ــه  ــر هــم می خــورد، اصطالحــا ب گازهــای موجــود در هــوا ب
ــر هــم خــوردن ایــن نســبت  آن آلودگــی هــوا می گوییــم. ب
ممکــن اســت طبیعــی یــا مصنوعــی )نتیجــه فعالیت هــای 

انســانی( باشــد. 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــر ق ــر اث ــد ب ــز می گوین ــکان نی پزش
آالینده هــا، نظــم ژنتیکــی بــدن انســان بــر هــم می خــورد و 

انســان مســتعد رفتارهــای پرخاشــگرانه می شــود. 
برخــی از کارشناســان حــوزه مســائل اجتماعــی نیــز معتقدند 
آلودگــی هــوا و آلودگی هــای صوتــی کــه متأثــر از هیاهــوی 
ــا  ــان ها را ب ــروزه انس ــت، ام ــر اس ــی بش ــی و زندگ اجتماع
بیماری هــای  و  ام اس  و  ســرطان  فوق العــاده  آمارهــای 

دیگــر روبــرو کــرده اســت. 
علــم جرم شناســی نیــز در رابطــه بــا تأثیــر آلودگــی  صوتــی و 

هــوا بــر جســم انســان ها معتقــد اســت گاز منوکســید کربــن 
بــر قــوه تشــخیص مغــز تأثیــر می گــذارد و هــر چــه میــزان 
ایــن گاز در هــوا بیشــتر باشــد، قــوه تشــخیص بیشــتر تحــت 

تأثیــر قــرار می گیــرد.
 ایــن علــم همچنیــن افــراد را از نظــر جســمی، روانــی 
و اجتماعــی مــورد بررســی قــرار می دهــد؛ اگــر در هــر یــک 
از ایــن ابعــاد خللــی ایجــاد شــود، زمینــه بــروز جــرم در افراد 

ــد.  افزایــش می یاب
تحقیقــات نشــان داده کــه بیــن 20 تــا 25 درصــد افــراد بــه 
واســطه آلودگی هــای محیــط زیســت از مشــکالت عاطفــی 

ــد. ــج می برن ــاری رن و نقــص رفت
    خودروهای تک سرنشین

آمارهــای پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اصفهــان نشــان 
می دهــد کــه هــم اکنــون بیــش از یــک میلیــون و 800 هــزار 
ــش از 65  ــه بی ــد ک ــردد دارن ــان ت ــتان اصفه ــودرو دراس خ
درصــد ایــن خودروهــا تک سرنشــین و 20 درصــد خودروهــا 

نیــز 2 سرنشــین هســتند. 
ــان از 20  ــردم اصفه ــتفاده م ــن از اس ــا همچنی ــن آماره ای
ــت دارد  ــی حکای ــل عموم ــت حمل ونق ــد ظرفی ــا 30 درص  ت
و نشــان می دهــد کــه بــه میــزان جالــب توجهــی خودروهای 
نقــش  اصفهــان  هــوای  آلودگــی  در   تک سرنشــین 

دارند. 
امــا آنچــه در ایــن یادداشــت مــد نظــر اســت اینکــه مــردم 
ــن  ــی و همچنی ــه عموم ــایل نقلی ــتفاده از وس ــا اس ــد ب بای
اســتفاده از دوچرخــه بــه کاهــش آلودگی هــای کالن شــهرها 
ــرض  ــواره در مع ــه هم ــان ک ــی اصفه ــهر صنعت ــژه ش و به وی

ــد. ــک کنن ــرار دارد، کم ــا ق آلودگی ه

ابعاد پنهان پرونده آلودگی هوا درایجاد مشکالت عاطفی و رفتاری

 آلودگی هوا انسان را پرخاشگر می کند

 بودجه نگهداری و حفظ جنگل ها 

کافی نیست
وضعیــت  کشــور  جنگل هــای 
مطلوبــی ندارنــد و بهره بــرداری 
ــه از آن هــا طــی ســال های  بی روی
اخیــر بــر این وضعیــت دامــن زده 
اســت؛ بــه طــوری کــه بــه گفتــه 
 کارشناســـان، ایــن جنـگل هـــا 
کیفیـــت 50 ســـال پیـــش را 
ندارنــد. تقــی شــامخی، اســتاد دانشــکده منابــع طبیعــی 
دانشــگاه تهــران، بــا اشــاره بــه وضعیــت جنگل هــای کشــور بــا 
ــور  ــطح کش ــار از س ــون هکت ــوع ۱۴ میلی ــه در مجم ــان اینک  بی
ــن  ــرد: ای ــه ک ــد، اضاف ــه خــود اختصــاص داده ان ــا ب را جنگل ه
میــزان کمتــر از ۱0 درصــد از ســطح کشــور را شــامل می شــود. 
ــرای  ــده ب ــر گرفته ش ــه در نظ ــه بودج ــان اینک ــا بی ــامخی ب ش
حفــظ و نگهــداری جنگل هــا کافــی نیســت،  عنــوان کــرد: 
ســالیانه 550 میلیــارد تومــان بــرای حفــظ و نگهــداری از 
ــاص  ــه اختص ــن بودج ــا ای ــم؛ ام ــمال نیازمندی ــای ش جنگل ه
ــا  ــی رود. وی ب ــن م ــت از بی ــداری مدیری ــد و پای ــدا نمی کن پی
ــتند  ــا هس ــات م ــتر حی ــی از بس ــا بخش ــه جنگل ه ــان اینک بی
گفــت:  جنگل هــا تنظیم کننــده مجموعــه عملکــرد آب و خــاک 
و هــوا هســتند و در ادامــه اگــر آن هــا آســیب ببیننــد، بــه طــور 
قــرار  آســیب  مــورد  هــم  و گیاهــان  جانــوارن  حتــم کل 

می گیرند. مهر

آسمان ۱۱ استان بارانی می شود
مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی از 
تــدوام بارش هــا در کشــور تــا روز یکشــنبه خبــر داد و اعــالم کــرد 
کــه هــوای ۱۱ اســتان بارانــی اســت. احــد وظیفــه بــا اعــالم اینکه 
 از روز گذشــته اســتان های گلســتان، مازنــدران گیــالن، لرســتان 
همــدان، چهارمحــال و بختیــاری، ایــالم، زنجــان، البــرز، تهــران 
ــی در  ــن بارندگ ــه داد: ای ــته اند، ادام ــی داش ــن، بارندگ و قزوی
ــاران و در ارتفاعــات زاگــرس  ــه شــکل ب قســمت های مرکــزی ب
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــوده اســت. وظیف ــرف ب ــه صــورت ب ــرز ب و الب
ــت  ــال اس ــور فع ــنبه در کش ــا یکش ــی ت ــامانه بارش ــه س اینک
ــال  ــنگین را در چهارمح ــرف س ــارش ب ــامانه ب ــن س ــزود: ای  اف
و بختیــاری و ارتفاعــات لرســتان و در غــرب کردســتان و غــرب 
ــا در  ــه بارش ه ــن اینک ــراه دارد؛ ضم ــه هم ــی ب ــان غرب آذربایج
ــه  ــان اینک ــا بی ــی می شــود. وی ب ــا دوشــنبه پیش بین ــران ت ته
ــه  ــب توجــه اســت، ب ــز جال ــرز نی ــرف در ارتفاعــات الب ــارش ب ب
مســافران توصیــه کــرد: بــرای ســفر بــه مناطــق شــمالی کشــور 
حتمــا نیــاز بــه زنجیــر چــرخ اســت. همچنیــن در گذرگاه هــای 
زاگــرس مرکــز و شــمال غــرب کشــور هــم بــارش بــرف تــداوم 
دارد؛ پــس اســتفاده از زنجیــر چــرخ بــرای عبــور از ایــن مناطــق 

ضــروری اســت. ســازمان هواشناســی کشــور

اخبار کوتاه

مدیریت هزینه های وزارت بهداشت
مصطفــی قانعــی، رئیس انســتیتو 
پاســتور بیــان کــرد: 20 درصــد از 
کل هزینه هــای درمانــی در ایــران 
بــه هزینه هــای دارویــی برمی گــردد. 
ــه  ــی هزین ــن جهان ــق میانگی طب
 دارو در کشـــور ۱0 درصــد اســت 
ــی در  ــذاری داروی ــد هدفگـ و بای
راهنماهــای بالینــی و اقتصــاد کالن مشــخص باشــد و شــاهد 

راهنماهای اجرایی مشخص در این عرصه باشیم. 
وی عنــوان کــرد: راهنماهــای بالینــی کــه ابــالغ شــده اند، بایــد 
ــاز  ــرود و زمینه س ــش ب ــرف پی ــردن مص ــی ک ــب منطق موج

ــه خدمــات شــود.  ــت ارائ ــای کیفی ارتق
ــا  ــر ب ــی اگ ــای بالین ــن راهنماه ــت: تدوی ــار داش ــی اظه قانع
سیاســتگذاری و اولویت گــذاری همــراه باشــد، در اقتصــاد کالن 
ــد در عرصــه اولویت گــذاری  ــد کــه بای ــز نقش آفرینــی می کن نی
ــه کار بندیــم. قانعــی گفــت:  روش هــای متعــدد مدیریتــی را ب
ــی  ــز خصوص ــان و مراک ــرکت های دانش بنی ــکده ها، ش پژوهش
مرتبــط حاضــر بــه ســرمایه گذاری در بخــش بهداشــت و درمــان 
هســتند کــه بایــد بــه بیمه هــا معرفــی شــوند تــا بــا مشــارکت 
ــار  ــیم. وی اظه ــا باش ــش هزینه ه ــاهد کاه ــز، ش ــن مراک ای
ــد درمــان، بخشــی از  داشــت: آمــوزش و آگاهــی بیمــار از رون
مباحثــی اســت کــه بــه کاهــش مشــکالت و بهبــود رونــد درمان 
راهنماهــای  توســعه یافته  کشــورهای  در  می کنــد.  کمــک 
ــر  ــول عم ــه ط ــی ب ــث درمان ــرداری در مباح ــی و هزینه ب بالین
ــد کــه مــا  ــد درمــان کمــک شــایانی می کن فــرد و کیفیــت رون

نبایــد از ایــن موضــوع غافــل باشــیم. باشــگاه خبرنــگاران

چقدر بنزین مصرف می کنید؟
ــوخت  ــا( س ــه م ــه هم ــا )و ن ــیاری از م ــرای بس ــروزه ب ام
ــدی  ــا ح ــن و ت ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ــان ب خودرویم
ــی  ــس راه های ــت. پ ــان اس ــارج زندگی م ــنگین ترین مخ س
ــر  ــان منج ــوخت در خودرویم ــرف س ــش مص ــه کاه ــه ب ک

ــود. ــد ب ــم خواه ــیار مه ــود، بس می ش
ــه  ــت ک ــن اس ــوخت ای ــه س ــش هزین ــدم در کاه ــن ق  اولی
بتوانیــم مقــدار مصــرف ســوخت خودرویمــان را اندازه گیــری 
کنیــم تــا تأثیــر عوامــل مختلــف بــر مصــرف خــودرو را بهتــر 
درک کنیــم. بــرای تعییــن و مقایســه میــزان مصــرف خــودرو 
دو معیــار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد: اندازه گیــری مقــدار 
ســوخت مصرف شــده بــرای طــی مســافت معیــن و دیگــری 
اندازه گیــری مســافت پیموده شــده بــا مقــدار معینــی از 
 ســوخت. بــرای ایــن  کار بایــد مقــدار ســوخت مصرفــی 
را بــر مســافت تقســیم کــرده و در ۱00 ضــرب کنیــد تــا مصــرف 
ــت  ــح اس ــود. واض ــخص ش ــما مش ــودروی ش ــط خ متوس
کــه هــر چــه ایــن عــدد بزرگ تــر باشــد، مصــرف شــما نیــز 

بیشــتر اســت. عصــر خــودرو
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ــاس  ــر اس ــت: ب ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــاع  ــودکان کار از اتب ــد ک ــش از 70 درص ــا بی ــای م برآورده
در  بندپــی  محســنی  انوشــیروان  هســتند.  خارجــی 
ــگاران اســتان کردســتان  نشســتی خبــری در جمــع خبرن
اظهــار کــرد: مســئله آســیب های اجتماعــی فقــط مختــص 

ایــران نیســت و تحــوالت جوامــع، تغییــرات 
ــم  ــا، ک ــدن زندگی ه ــی ش ــی، صنعت محیط
دیگــر  و  خانواده هــا  در  شــدن گفت وگــو 
آســیب های  افزایــش  ســبب  عوامــل 

ــت.  ــده اس ــی ش اجتماع
در  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
ــرح  ــه ط ــود ب ــخنان خ ــر از س ــی دیگ بخش

ــاره و در  ــی ازدواج اش ــری ژنتیک ــدن غربالگ ــاری ش اجب
این بــاره عنــوان کــرد: در ســال 9۴ در تمامــی اســتان های 
کشــور، یــک شهرســتان را بــرای اجــرای ایــن طــرح 
ــی شــهرهای دو اســتان  ــن تمام ــرده و همچنی ــوت ک پایل
ــرای اجــرای  ــاری ب ــه صــورت اجب ــان را هــم ب ــزد و کرم ی

ــن  ــرای ای ــزود: در اج ــم. وی اف ــن کردی ــرح تعیی ــن ط ای
ــن  ــم و ای ــه دســت آوردی ــی ب طــرح، شــواهد بســیار خوب
ــری  ــش موث ــی نق ــای اجتماع ــای آگاهی ه ــرح در ارتق ط
ــق  ــت مواف ــرد: دول ــح ک ــی تصری ــنی بندپ ــت. محس داش
 ایــن طــرح اســت و امیدواریــم کــه مراکــز مشــاوره 
و آزمایشــگاه ها افزایــش پیــدا کننــد تــا 

ــوند.  ــرح ش ــن ط ــامل ای ــه ش هم
ــای  ــاس برآورده ــر اس ــرد: ب ــوان ک وی عن
مــا بیــش از 70 درصــد کــودکان کار از اتبــاع 
ــه حــال خــود  ــر ب ــه اگ خارجــی هســتند ک
ــکاب جــرم هــم  رهــا شــوند زمینه هــای ارت
افزایــش می یابــد. وی گفــت: آمــار دقیقــی 
از تعــداد کــودکان کار در دســت نیســت، امــا در تهــران 26۴0 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــم. محســنی بندپ ــودک کار را پذیرفتی ک
ــم  ــودکان فراه ــن ک ــل ای ــه تحصی ــه برگشــت ب ــر زمین اگ
شــود ســازمان بهزیســتی هزینــه تحصیــل آن هــا را تقبــل 
ــد. ایســنا ــط مدرســه و درس برگردن ــه محی ــا ب ــد ت می کن

ــا گذشــت ۱28 روز از آغــاز ســال تحصیلــی و وعده هــای  ب
پی درپــی مســئوالن آمــوزش و پــرورش مبنــی بــر توزیــع 
ــی  ــوزان در بعض ــوز دانش آم ــور، هن ــدارس کش ــیر در م ش
مــدارس کشــور طعــم شــیر را نچشــیده اند. ایــن در حالــی 
ــرورش از  ــوزش و پ ــد وزارت آم ــئوالن ارش ــه مس ــت ک اس

ــی از  ــل از آغــاز ســال تحصیل ــد مــاه قب چن
توزیــع منظــم شــیر در مــدارس خبــر دادنــد 
ــز  ــته نی ــاه گذش ــد م ــن چن ــول ای و در ط
ــه  ــان ب ــا همچن ــی آن ه ــای پی درپ وعده ه

ــد.  ــوش می رس گ
در ایــن میــان جعفرآبــادی دبیــر ملــی 
کمیتــه شــیر وزارت آمــوزش و پــرورش 

ــدارس شــهر  ــع شــیر در م ــاح طــرح توزی در مراســم افتت
ــع شــود،  ــت شــیر توزی ــر 70 نوب ــار داشــت: اگ ــران اظه ته
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــد ش ــیر خواه ــر ش ــال ۱۴ لیت در س
فرهنگ ســازی مصــرف شــیر در مــدارس افــزود: واقعیــت 
ایــن اســت کــه انتهــای خــط توزیــع شــیر دانش آمــوزان،  

مدیــران و معلمــان هســتند کــه می تواننــد مــا را در 
رســیدن بــه هــدف اصلــی یــاری کننــد. جعفرآبــادی اضافــه 
ــیر  ــرف ش ــوزان از مص ــد دانش آم ــش از 90 درص ــرد: بی ک
اســتقبال می کننــد؛ ضمــن اینکــه در ســال گذشــته از 
ســازمان دانش آمــوزی درخواســت کردیــم در توزیــع شــیر 
در مــدارس مــا را یــاری کننــد. دبیــر کمیتــه 
ملــی شــیر وزارت آمــوزش و پــرورش متذکــر 
شــد: ســال گذشــته در تهــران 56 نوبــت 
ــع شــیر  ــن توزی ــع شــد و میانگی شــیر توزی
ــه  ــود ک ــت ب ــز 55 نوب ــدارس کشــور نی در م
شــیر توزیع شــده بــه صــورت 60 درصــد 
شــیر اســتریل و ۴0 درصــد شــیر پاســتوریزه 
ــا اشــاره بــه کیفیــت مناســب شــیر  اســت. جعفرآبــادی ب
توزیعــی در مــدارس عنــوان کــرد: در حــال حاضــر در 
ــع  ــود و توزی ــد می ش ــیر تولی ــن ش ــون ت ــور 8.5 میلی  کش
ــن  ــر بی ــن نظ ــت. از ای ــورت آزاد اس ــه ص ــروش آن ب و ف
ــارس ــود دارد. ف ــنگینی وج ــت س ــی رقاب ــرکت های لبن ش

توزیع شیر در مدارس کم رمق استآمادگی بهزیستی برای پرداخت هزینه تحصیل کودکان کار

حتما بخوانید!
توزیع شیر در مدارس کم رمق است

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

لذامشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در 

متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت 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 وامالک محل تسلیم وپس از 

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

۱( رأی شماره۴628و۴629-۱395/۱0/۱6 هیأت :خانم زهرا شیپوری آرانی فرزندحسین شماره شناسنامه 

2دانگ  به  نسبت  ترتیب  )به    8 شناسنامه  شماره  عباس   فرزند  آرانی   سویدی  فاطمه  خانم  و   ۱77

مشاع و ۴ دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱9۱ مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا از 

شماره۱و6و۱0و قسمتی از مشاعات از پالک 1606اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

در ازاء مالکیت مشاعی  

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

 تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱0/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۱۱/9

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
۱3/2/95/667/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ۴5/۱8۴  اصلی واقع در بخش ۱6 ثبت اصفهان 

به علت عدم  باقری فرزند مرتضی  در جریان ثبت است و  آقای محمود  نام  به  ثبتی  که طبق پرونده 

حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱395/۱2/02 ساعت 9 صبح در محل شروع و 

به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 

در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 

تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : ۱395/۱۱/09 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/97۴/الف/م به تاریخ 95/۱۱/03

دادنامه 
پرونده:95099803522005۱5  شماره  تنظیم:۱395/۱0/0۴  تاریخ  دادنامه:950997035220۱309  شماره 

حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه   95099803522005۱5 کالسه  شعبه:950528پروند  بایگانی  شماره 

بهزاد  آقای  مدیریت  با  اصفهان  استان  بانک  پست   : خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

امیریان با وکالت آقای علیرضا مرادی فرزند بهرام به نشانی اصفهان، خیابان فیض، جنب بانک صادرات، 

مجتمع نگین طبقه سوم واحد ۱۱، کد پستی 8۱6۴996737 همراه 09۱3۱086837 – خواندگان: ۱- آقای 

اصغر صفدریان کرویه فرزند ابوالقاسم 2- خانم زیبا محمدیان فرزند حسین 3- آقای محمود شبانی 

فرزند عباس همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : ۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 

خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت ...- گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دعوی آقای علیرضا مرادی 

به وکالت از پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان به طرفیت خانم زیبا محمودیان 

فرزند حسین و آقایان اصغر صفدریان کرویه فرزند ابوالقاسم و محمود شبانی فرزند عباس به خواسته 

مطالبه مبلغ ۱6/000/000 ریال وجه یک فقره قرارداد بانکی به شماره ۱77786 مورخه 9۱/5/23 به انضمام 

مطلق خسارات قانونی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا اجرای حکم دادگاه با 

استحقاق خواهان  و  اشتغال ذمه خواندگان  در  ید خواهان که ظهور  در  اصول مستندات  بقای  به  توجه 

در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه 

استناد مواد 2۴9  به  لذا  ثابت است  بر دادگاه  پرونده دعوی خواهان  اند و سایر محتویات  ننموده  ارائه 

و 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و ۱99 و 303 و 305 و 306 و 502 و 5۱5 و 5۱9 و 522 از قانون 

آیین دادسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ ۱6/000/000 ریال بابت  اصل 

بابت  ریال   ۱/۱00/000 مبلغ  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/556/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 

آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  تا  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  وکیل  الوکاله  حق 

و  صادر  خواهان  در حق  باشد  می  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس 

کننده  دادگاه صادر  واخواهی در  قابل  ابالغ  از  روز پس   20 رای صادره غیابی که ظرف  نماید.  اعالم می 

 رای و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محترم تجدید نظر مرکز استان 

می باشد. / الف 

شماره : 338۴۱ / م الف – رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمود شریفی

دادنامه 
مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان ، خواهان : مسعود خراسانی نشانی : شهرک 

جعفری  سادات  نرگس   : خوانده  سعیدی  سوپر  بهروزی،  بست  بن  بهارستان،  خ  آباد،  دولت  صنعتی 

به  عنایت  با  عادی  ریال طبق رسید  میلیون  مبلغ سی  : مطالبه  المکان خواسته  : مجهول  نشانی  دالل 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

به  آقای مسعود خراسانی  دعوی  اختالف(در خصوص  قاضی شورای حل  )رأی  نماید.  می  رأی  صدور 

طرفیت خانم نرگس سادات جعفری دالل به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال طبق رسید عادی 

مورخ 95/8/۱2 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده، و بقای اصول مستندات 

در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه 

ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و 

ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 

اصل  بابت  ریال  میلیون  مبلغ سی  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

و خسارت  ریال   ۱20/000 مبلغ  به  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/565/000 و  خواسته 

تأخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام   از 

می باشد. 

شماره : 33766 / م الف – قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
: شعبه هشت  دادنامه 950997679380۱676 مورخ 95/۱0/7 مرجع رسیدگی  کالسه 950۴25 شماره 

: اصفهان، خ عسگریه، کوچه  شورای حل اختالف اصفهان خواهان : شیدا روشن زاده اصفهانی نشانی 

شهید نیکبخت ، روبروی ورزشگاه، پالک 2۱ خوانده : جواد ُگوَدینی نشانی : مجهول المکان خواسته : 

مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمایند : )رأی قاضی شورا(در 

خصوص دعوی شیدا روشن زاده اصفهانی فرزند حسین به طرفیت جواد ُگوَدینی به خواسته مطالبه مبلغ 

دویست میلیون ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل ۱-0۱3726۴ 2- 06۴3770 به انضمام 

مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 

خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای مطروحه را دارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 

مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و 3/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ ۱20/000 ریال و همچنین خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/27 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 

سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 

 ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره : 33795 / م الف – قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
 : رسیدگی  مرجع   ۱395/۱0/29 مورخ   950997679350۱860 دادنامه:  : 950695 شماره  پرونده  کالسه 

اصفهان، خ شاهپور جدید، خ شهید  نشانی  به  عباسی  : مجتبی  اختالف خواهان  شعبه 5 شورای حل 

خدامی ، رینگ فروشی مسیح – خوانده : حمیدرضا قپانچی به نشانی : مجهول المکان – شورا با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

به طرفیت  عباسی  آقای مجتبی  دعوی  در خصوص  اختالف(  )رأی شورای حل  نماید.  رأی می  صدور 

به شماره 8382۱2-33  وجه چک  ریال   ۱5/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  قپانچی  آقای حمیدرضا 

به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق چک 

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

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون 

تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

تاخیر  بابت هزینه دادرسی و خسارت  ریال   ۱/370/000 و  بابت اصل خواسته  ریال  پانزده میلیون  مبلغ 

و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )95/3/۱5( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس   و 

می باشد. 

شماره : 33809 / م الف – قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
پرونده :9509980350۴00536  تنظیم:۱395/۱0/۱2 شماره  تاریخ   9509970350۴0۱5۱5: دادنامه  شماره 

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ شعبه   9509980350۴00536 :950593پرونده کالسه  شعبه  بایگانی  شماره 

فرزند  دهقانی  مصطفی  آقای  خواهان:   9509970350۴0۱5۱5 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

محمود با وکالت خانم فرزانه طباطبائی فخار فرزند سید محمد جواد به نشانی اصفهان، سه راه سیمین، 

 .۱ خواندگان:   8۱759۴9353 پستی  ۴02، کد  واحد  چهارم،  طبقه  آرش،  مجتمع  بنزین،  پمپ  جنب 

۱. مطاله   : ها  المکان خواسته  نشانی مجهول  به  نجفی همگی  آقای محمدرضا   .2 نجفی  آقای عباس 

خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه سفته )رأی دادگاه( در خصوص دعوی 

آقای مصطفی دهقان با وکالت خانم فرزانه طباطبایی فخار بطرفیت آقایان محمدرضا و عباس شهرت 

احتساب  با  993077و  و   993076 های   شماره  به  عادی  سفته  فقره   2 وجه  مطالبه  بخواسته  نجفی 

به  نظر  رونوشت مصدق سفته های موضوع دعوی  به مالحظه  نظر  تأدیه  در  تأخیر  و  دادرسی  خسارات 

اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 95/۱0/۱2 حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در 

قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان وارد تشخیص ، مستندًا 

به مواد 307 و 309 و ۴03 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را 

متضامنًا بپرداخت مبلغ 300/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

و نیز خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم 

دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان 

 محکوم مینماید. این رأی غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. 

شماره : 33837 / م الف – رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – استاد شریف

دادنامه 
پرونده:95099803659002۱6  شماره  تنظیم:۱395/۱0/۱5  تاریخ  دادنامه:950997035300۱688  شماره 

شهر  دو  دادگاه کیفری   ۱0۴ شعبه   95099803659002۱6 :95۱030پرونده کالسه  شعبه  بایگانی  شماره 

اصفهان ) ۱0۴ جزایی سابق( ، مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 950997035300۱688 شاکی 

۱0 متری سلمان، پ ۱28   ، زینبیه  اصفهان  اصفهان،  نشانی  به  اله  فرزندسیف  : خانم خدیجه مهدوی 

متهم : آقای ابراهیم موسوی به نشانی مجهول المکان اتهام ها : ۱- توهین به اشخاص عادی 2- ترک 

انفاق – گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص اتهام آقا ابراهیم موسوی فرزند اسماعیل دائر بر ترک 

انفاق نسبت به همسر و فرزند و توهین موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکی خانم 

خدیجه مهدوی، اظهارات شهود، تحقیقات محلی که همگی موجب حصول علم بر صحت موضوع و توجه 

اتهام می گردد و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستندًا 

به مواد 608 قانون تعزیرات و 53 قانون حمایت خانواده وی را از باب توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون 

ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از باب ترک انفاق به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم که 

مطابق ماده ۱3۴ قانون مجازات اسالمی صرفًا جرم اشد قابل اجراست رای صادره غیابی محسوب ظرف 

بیست روز قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد./ص

شماره : 33826 / م الف – رئیس شعبه ۱0۴ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – هاشمی 

دادنامه 
اختالف  دادنامه 95۱ مورخ 95/9/22 مرجع رسیدگی شعبه 3۱ شورای حل  : ۴83/95 شماره  کالسه 

 ،  60 نبش کوچه   ، پله  دو  ایستگاه  خ کهندژ،   ، اصفهان    : نشانی  جانثاری  محمد   : خواهان  اصفهان 

فروشگاه چوب جالل خوانده : محسن کریمی شرودانی به نشانی :  مجهول المکان خواسته : مطالبه 

مبلغ ۱۴/000/000 ریال طبق یک فقره چک – با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 

نماید. )رأی قاضی شورای حل  را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می  شورا ختم رسیدگی 

اختالف( در خصوص دعوی آقای محمد جانثاری به طرفیت آقای محسن کریمی شرودانی به خواسته 

مطالبه مبلغ ۱۴/000/000 ریال طبق یک فقره چک 890۱/0۱708۱-۱2 مورخ 9۴/3/3۱ به انضمام مطلق 

خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی 

رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا  دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

تشخیص داده و با استناد مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و ............... ریال بابت هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 3380۱ / م الف – قاضی شعبه 3۱ شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده 95-57۱ شماره دادنامه ۱۱7۴ مورخ 95/9/2۱ مرجع رسیدگی کننده : شعبه 38 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان : آقای حمزه عزیزی ، شهرستان تیران، رضوان شهر، سنگبری معراج 

– وکیل خواهان : آقای حسین دادخواه تهرانی، اصفهان، چهارباغ باال، مجتمع پارسیان، طبقه 5، واحد 705 

خوانده : آقای رضا کریمی بردشاهی مجهول المکان – خواسته : مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه 

چک شماره 922028/3۴25۴00 مورخ 9۴/۱2/25 بانضمام خسارات وارده هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل و خسارت تأخیر تأدیه و تأمین خواسته – گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظر به 

مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نماید . )رأی شورا( در خصوص دادخواست آقای حمزه عزیزی با وکالت آقای حسین 

دادخواه به طرفیت آقای رضا کریمی بردشاهی به خواسته مطالبه مبلغ ۱00/000/000 ریال وجه یک فقره 

چک به شماره های 3۴29۴00 / 922028 مورخ 9۴/۱2/25 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات 

دادرسی و تأخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 

/ خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 

ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / 

خواندگان به خواهان را حکایت می کند. من حیث المجموع شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی 

و با استناد به مواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده / خواندگان 

به پرداخت مبلغ ۱00/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/۱30/000 ریال به عنوان خسارات 

دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 

و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 3/600/000 ریال در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 

ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص 

تأمین خواسته قرار صادر گردیده.

شماره : 3379۴ / م الف – قاضی شعبه 38 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : 950۴88 شماره دادنامه : ۱۴۱۴ مورخ 95/8/۱8 مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم شورای 

حل اختالف اصفهان  خواهان : علیرضا کهن پور نشانی : اصفهان، خ امام خمینی، نرسیده به بانک سپه، 

امام خمینی، کوچه شریعتی ، کوچه بهشتی ، بن بست نیک انتهای بن بست سمت راست - وکیل : زهرا 

اسفندی نشانی : اصفهان، دروازه شیراز، خ سعادت آباد، جنب بانک تجارت، طبقه 2 – خوانده : آقای 

مجید سهرابی نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته – با عنایت به محتویات پرونده و 

به  از خداوند متعال  با استعانت  اخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص دعوی علیرضا کهن پور با و 

کالت زهرا اسفندی به طرفیت مجید سهرابی به خواسته مطالبه مبلغ ۱0/000/000 ریال وجه سفته های به 

شماره خزانه داری کل  008۱798 و 008۱799 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول 

مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 

و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای 

مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱5 و 

5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ ۱0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 990/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

بر مبنای تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۱20/000 ریال بابت نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست )95/۴/۱۴( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 

 ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره : 3382۱ / م الف – قاضی شعبه ۱۱شورای حل اختالف اصفهان 
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حوادثسالمت

مصرف قارچ به پیشگیری از بروز 

آلزایمر کمک می کند
جدیــد  پژوهــش  یــک 
مصــرف  می دهــد  نشــان 
یــک  کــه  قــارچ  منظــم 
یــا  فراســودمند  غــذای 
رشــد  ســبب  عملگراســت 
ــز  ــی در مغ ــته های عصب رش
و کاهــش یــا بــه تاخیــر 
انداختــن ابتــا بــه بیماری هــای مرتبــط بــا ســن 
می شــود. مصــرف قــارچ بــه پیشــگیری از بــروز 

آلزایمر کمک می کند. 
ایــن مــاده غذایــی کــه خــواص زیــادی دارد، می توانــد 
 بیماری هــای عصبــی ماننــد زوال عقــل و آلزایمــر 

را به تاخیر بیندازد.
 شــیوع بیماری هــای عصبــی ماننــد زوال عقــل و 
بیمــاری آلزایمــر در جهــان رو بــه افزایــش اســت و 42 
ــه آن  میلیــون نفــر در سراســر جهــان در ســال 2020 ب

مبتــا خواهنــد شــد. 
ــن پژوهــش نشــان می دهــد قارچ هــای  یافته هــای ای
ــتی  ــال زیس ــات فع ــاوی ترکیب ــی ح ــی و داروی خوراک
بــوده کــه دارای فوایــد عصبــی و شــناختی بــرای 
محافظــت در برابــر محرک هــای عصبــی ماننــد التهــاب 
ارتبــاط  در  بیماری هــای عصبــی  بــا   هســتند کــه 

است. 
بــه گفتــه محققــان ایــن پژوهــش، قــارچ دارای 
خواصــی ماننــد آنتی اکســیدان، ضــد تومــور، ضــد 
ویــروس، ضــد ســرطان، ضــد التهــاب، ضــد میکروبــی 

و فعالیت هــای ضــد دیابــت اســت.
ــد  ــه دارد می توان ــی ک ــد التهاب ــواص ض ــا خ ــارچ ب ق
بــه عنــوان غــذای فراســودمند بــرای ســرکوب التهــاب 
ــط  ــن مرتب ــه بســیاری از بیمار هــای مزم ــه منجــر ب ک
بــا ســن از جملــه بیماری هــای عصبــی می شــود، 

اســتفاده شــود.
ــوارض  ــا دارو دارای ع ــی ب ــای عصب ــان بیماری ه درم
جانبــی اســت و تنهــا یــک تاخیــر کوتاه مــدت موجــب 

ــود. ــاری می ش ــرفت بیم پیش
ــواد  ــن م ــال یافت ــه دنب ــش ب ــن پژوه ــان ای محقق
غذایــی دیگــری نیــز هســتند کــه از سیســتم عصبــی 

می کنــد. محافظــت 
ایــن پژوهــش در Journal of Medicinal Food بــه 

چــاپ رســیده اســت. ســامت نیــوز

 اخاذی سودجویان به بهانه 

کمک های مردمی برای پالسکو
ســازمان آتش نشــانی طــی اطاعیــه ای درخصــوص اخــاذی 
عــده ای ســودجو بــرای دریافــت کمک هــای مردمــی در پــی 

ــه پاســکو هشــدار داد.  آتش ســوزی حادث
ــه اطــاع می رســاند برخــی  در ایــن اطاعیــه  آمــده اســت: ب
پــاک  احساســات  از  سوء اســتفاده  بــا  ســودجو  افــراد 
شــهروندان و بــه نــام ســازمان آتش نشــانی اقــدام بــه 
ــام شماره حســاب در فضــای مجــازی  ــق اع اخــاذی از طری
ــه  ــوص حادث ــهروندان درخص ــای ش ــت کمک ه ــرای دریاف ب
پاســکو کرده انــد. ایــن ســازمان هیچگونــه درخواســتی 
در ایــن مــورد نداشــته و تنهــا مراجــع رســمی اطــاع 
ــه آدرس  ــازمان ب ــایت س ــانی س ــازمان آتش نش ــانی س رس

ir.125.www و کانــال تلگرامــی TFD125 اســت. 
ســازمان آتش نشــانی در ادامــه ایــن اطاعیــه از مــردم 
ــب  ــوارد مرات ــه م ــا اینگون ــورد ب ــورت برخ ــا در ص ــت ت  خواس

را به پلیـــس فتـا اعام کننـد. ایسنا

 مادر باردار گرفتار در برف نجات یافت
ــر  ــتان روانس ــکی شهرس ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک  رئی
گفــت: بــا تــاش نیروهــای اورژانــس، مــادر بــاردار گرفتــار در 

ــرود نجــات یافــت. ــه جوان بــرف در محــور روانســر ب
کیومــرث عظیمــی روز جمعــه گفــت: والدیــن و آشــنایان مادر 
ــه  ــه شــخصی ب ــا وســیله نقلی ــاردار قصــد داشــتند وی را ب ب
ــد؛  ــال دهن ــرود انتق ــول)ص( جوان ــرت رس ــتان حض بیمارس
امــا بــا بــارش بــرف و کنــدی تــردد ادامــه مســیر میســر نشــد 

و بــا اورژانــس روانســر تمــاس گرفتنــد.
ــه  ــا عزیمــت ب ــز ب وی تصریــح کــرد: نیروهــای اورژانــس نی
ــادر  ــتند م ــداری توانس ــل راه ــی عوام ــا هماهنگ ــیر و ب مس
بــاردار را ســالم و بــه موقــع بــه بیمارســتان جوانــرود انتقــال 

ــد. دهن
ــرد:  ــه ک ــر اضاف ــکی روانس ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک رئی
ــا تمــاس دیگــری کــه از روســتای »ده ســرخ«  ــون ب هم اکن
ــری  ــاردار دیگ ــادر ب ــته ایم، م ــر داش ــزی روانس ــش مرک بخ

ــی منتقــل شــود. ــه مراکــز درمان ــد در اســرع وقــت ب بای
عظیمــی ادامــه داد: بــا هماهنگــی بــا عوامــل راهــداری 
روانســر، ایــن عزیــزان در حــال برف روبی و بازگشــایی مســیر 
ــرای  ــریع تر ب ــه س ــر چ ــس ه ــای اورژان ــه نیروه ــتند ک هس

ــاردار برســند. ــادر ب ــن م ــه ای کمــک ب
 60 در  نفــر جمعیــت  هــزار  بــا 47  روانســر  شهرســتان 
ایرنــا دارد.  قــرار  غربــی کرمانشــاه  شــمال  کیلومتــری 

دبیــر شــبکه ملــی تحقیقــات ســرطان ضمــن اشــاره بــه 
نگرانــی مــردم از تاثیــر پارازیت هــا در افزایــش ابتــا بــه 
ســرطان اظهــار کــرد: شــواهد مــا بســیار کــم و محــدود 
ــورت  ــه ص ــه ب ــتیم ک ــه ای نیس ــوز در مرحل ــت و هن اس

قطعــی در بــاره آن صحبــت کنیــم.
ــارات  ــی اظه ــوص بعض ــده دل درخص ــم زن ــر کاظ  دکت
دربــاره تاثیــر پارازیت هــا بــر افزایــش ابتــا بــه ســرطان 
ــدود  ــم و مح ــیار ک ــا بس ــواهد م ــت: ش ــور گف در کش
ــورت  ــه ص ــه ب ــتیم ک ــه ای نیس ــوز در مرحل ــت و هن اس

ــم.  ــت کنی ــاره آن صحب ــی درب قطع
 بــر اســـاس شـــواهد منتشـــرشده، ســرطان زایی 
پارازیت هــا اثبــات شــده؛ ولــی اینکــه مــردم بــه میزانــی 
در مواجهــه بــا آن قــرار گرفتــه باشــند کــه بــه آن مبتــا 

ــوز بررســی نشــده اســت.  شــوند، هن
وی افــزود: انجــام ایــن تحقیقــات بســیار ســخت 
ــر پارازیــت در معــرض  اســت؛ چــرا کــه مــردم عــاوه ب

ــتند. ــز هس ــر نی ــر دیگ ــل خط ــی و عوام آلودگ
 همچنیــن نیــاز بــه ســرمایه گذاری زیــادی بــرای اثبــات 

آن وجــود دارد. 
عــاوه بــر پارازیت هــا نــور خورشــید هــم بــه عنــوان یــک 

ــای  ــش دارد. پرتوه ــر در ســرطان پوســت نق ــو موث پرت
ــورت  ــد در ص ــز می توان ــکن نی ــی و سی تی اس رادیوتراپ
افزایــش بیــش از حــد در ابتــا بــه ســرطان موثر باشــد.
وی در ادامــه درخصــوص اقدامــات وزارت بهداشــت 
ــرطان  ــه س ــا ب ــگیری از ابت ــری و پیش ــرای غربالگ ب
ــار شــهر  ــن در چه ــه ایراپ گفــت: در حــال حاضــر برنام
ــه رحــم، روده  ــال ســه ســرطان دهان ــرای غرب کشــور ب
ــن حــال  ــا در عی ــزرگ و پســتان انجــام می شــود؛ ام ب

عــاوه بــر غربالگــری، آگاه بــودن مــردم از عائــم 
ــت.  ــر اس ــگیری موث ــرطان، در پیش س

ــرطان در  ــت س ــی وضعی ــرای بررس ــه ب ــن برنام چندی
 حــال اجراســت. در کنگــره بین المللــی پیشــگیری 
و تشــخیص زودهنــگام ســرطان، گزارش هایــی از آمــار 

ابتــا در چنــد اســتان کشــور ارائــه می شــود.
دبیــر شــبکه ملــی تحقیقــات ســرطان بــا بیــان اینکه در 
ــاره مســائل بهداشــتی  حــال حاضــر دانــش مــردم درب

ــه حجــم  ــا توجــه ب ــه داد: ب ــرده، ادام ــدا ک افزایــش پی
ــام  ــرطان انج ــات س ــوزه تحقیق ــد در ح ــه بای کاری ک
شــود، ولــی بودجه هــای بســیار محــدودی بــه آن 
اختصــاص داده می شــود، بــرای تقویــت دانــش و 
تولیــد شــواهد نیــاز بــه افزایــش ایــن بودجه هــا داریــم. 
و ســازمان های  بخــش خصوصــی  عیــن حــال  در 
مردم نهــاد در ایــن زمینــه می تواننــد کمــک زیــادی 

ــد.  ــام دهن انج
وی ادامــه داد: یکــی از بخش های تشــخیص زودهنگام 
شناســایی بیمــار پیــش از بــروز عائم اســت. ایــن اقدام 
 بــا انجــام تســت پــاپ اســمیر و ماموگرافــی بــرای زنــان 
ــه  ــرای بررســی ابتــا ب و همچنیــن آزمایــش مدفــوع ب

ــود.  ــام می ش ــزرگ انج روده ب
ــال  ــاالی 50 س ــراد ب ــرای اف ــتر ب ــت ها بیش ــن تس  ای
و کســانی کــه چندیــن مــورد ابتــا بــه ســرطان در 
ــم  ــه رح ــت دهان ــن تس ــته اند و همچنی ــواده داش خان

بــرای زنــان بــاالی 30 ســال توصیــه می شــود.
 شــناخت به موقــع عائــم ابتــا بــه ســرطان نیــز 
دومیــن بخــش از تشــخیص زودهنــگام ایــن بیمــاری 

ــنا ــت. ایس اس

چگونگی تاثیر پارازیت در بروز سرطان

شنبه09بهمنماه1395 ـــمـــاره355 ســـــالسومݡسݒ
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نزهةالناظروتنبیهالخاطر،ص80
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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 علیرضــا وزیریــان 
ــرات  ــرکت مخاب ــتم های ش ــت سیس ــداری و مدیری ــس اداره نگه رئی
ــل  ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب ــتان اصفه اس

ــت. ــن گفت وگوس ای
    نحوه رفع خرابی در 20117

سیســتم مکانیــزه بــه دو صــورت ثبــت خرابــی تلفــن را انجــام 
ــق شــماره گیر  ــت شــماره تلفن خــراب از طری ــا ثب ــد؛ نخســت ب می ده

ــترکان. ــی مش ــام صوت ــت پیغ ــت و دوم ثب ــن ثاب تلف
 البتــه بهتــر اســت کــه شــماره بــه روش اول ثبــت شــود؛ زیــرا در روش 
دوم پیــام صوتــی بــا تأخیــر تبدیــل بــه شــماره می شــود امــا در روش 

اول همــان زمــان شــماره در سیســتم بــه ثبــت می رســد.
    مدت زمان رفع خرابی

ــه  ــدام ب ــب اق ــا 7 ش ــح ت ــی 7 صب ــدوده زمان ــترکان در مح ــر مش اگ
ثبــت شــماره کننــد، مأمــور رفــع خرابــی تلفــن موظــف اســت کمتــر از 3 

ســاعت اقــدام بــه رفــع خرابــی کنــد. 
 بعــد از ایــن ســاعت، رفــع خرابــی بــه روز بعــد موکــول خواهــد 

ــی  ــیار کوتاه ــان بس ــد، در زم ــز باش ــی از مرک ــر خراب ــه اگ ــد. البت ش
مشــکل حــل می شــود.

    هر خرابی نیاز به مراجعه به مأمور دارد؟
ــم  ــم، می توانی ــن داری ــز تلف ــه در مرک ــی ک ــای آزمایش ــا ابزاره ــا ب م
مشــکل را بررســی کنیــم و متوجــه شــویم مشــکل از کجاســت و بــرای 

ــه مراجعــه نیســت. ــازی ب ــی نی هــر خراب

سم�ت دوم(
معر   �فی س�یس�ت 20117 )�ق




