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بارها  رهبری  معظم  مقام  اخیر،  سال های   در 
و بارها در سخنرانی های خود بر لزوم توجه به اقتصاد 
کید هوشمندانه ای  مقاومتی و تحقق آن در جامعه تا
نیاز  ایشان  رهنمودهای  اساس  بر  فرموده اند. 
و  نیروها  بر  اتکا  ما،  کشور  صنعت  و  جامعه  امروز 
بالندگی درون محور  و  و رشد  توانمندی های داخلی 
این  به  شتاب دهنده  موتورهای  از  یکی  است. 
مقوله  به  کاربردی  و  عمیق  توجه  درون زا،  بالندگی 
نوآوری و برتر از آن مدیریت نوآوری است.در دنیای 
که  امروز همراه با تغیير و تحوالت بسیار زیاد فناورانه 
هر روزه بر زندگی انسان ها تاثیر می گذارد، سازمان ها 
کشور ها بدون تطبیق با محیط بیرونی و حرکت در  و 
راستای ایجاد و مدیریت ایده های نو و تجاری سازی 

آن ها، نمی توانند به حیات خود ادامه دهند... 
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 رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(: 

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

گزارش کیمیای وطن از حضور 12 الله یاس نبوی در دوازدهمین روز از آخرین ماه سال

اصفهان، باز هم میعادگاه شهدای 8 سال دفاع مقدس
شهدا، میهمان مادران چشم انتظار اصفهانی شدند

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

وارد خیابــان کــه شــدم، خیــل جمعیــت را دیــدم کــه 
تابوت هایــی را بــر دوش خــود حمــل می کردنــد؛ 
ــر نمی رســید ــه نظ ــاد ســنگین ب ــه زی ــی ک  تابوت های

ــه  ــر دوش گرفت ــنگینی را ب ــار س ــگار ب ــردم ان ــا م ام
بودنــد. اگــر بــا دلــی صاف تــر نــگاه می کردیــم 
ــرش  ــان را ف ــه بال هایش ــم ک ــتگانی را می دیدی فرش

ــد.  ــرده بودن ــهیدان ک ــن ش راه ای
ــان  ــهیدپرور اصفه ــهر ش ــه ش ــدک ب آری، دوازده قاص
آمــده بودنــد. مــردم هم بــا همــان رســم میهمان نوازی 
زمــان دفــاع مقــدس کــه باشــکوه بــه اســتقبال ایــن 
ــی  ــاز هــم صحنه هــای به یادماندن ــد، ب شــهدا می آمدن
 را تکــرار کردنــد و فرزنــدان همــان مردمــان نیــز 
دست  دردســت فرزنــد خــود بــه اســتقبال آمــده 

ــد. بودن
ــال  ــان ح ــهر اصفه ــای ش ــاز خیابان ه ــنبه، ب پنجش
ــود  ــه خ ــی را ب ــنگ و اله ــای قش ــوای آن روزه و ه

ــابقه ای  ــا مس ــه حقیقت ــی ک ــود؛ آن روزهای ــه ب گرفت
ــت.  ــت و ریاس ــرای پس ــه ب ــت و ن ــرای خدم ــود ب ب
ــت  ــگ صداق ــت. رن ــادگی داش ــگ س ــز رن ــه چی هم
ــنبه،  ــود. پنجش ــرافیت نب ــری از اش ــی. خب و مهربان
ــچ  ــود. هی ــی ب ــه روز خوب ــود. چ ــتی ب روز ساده زیس
ــه گونه هــای  ــادم نمــی رود آن پیرمــردی را ک ــت ی وق
ــوت گذاشــت و می گفــت  ــده خــود را روی تاب چروکی

ــا… . ــی؟ باب ــی می آی ــو ک ــا ت باب
 کمــی آن طرف تــر صــدای گریــه می آمــد؟! آن همــه 
ــگار هــر  ــود؟ ان ــرای چــه ب غــم و ســوختگی ســینه ب
ــر  ــد. بهت ــی می خوان ــوش تابوت ــی در گ ــی نجوای کس
ــدای آدم  ــن ص ــه، ای ــه، ن ــم… ن ــوش می کن ــه گ ک
نیســت؛ صــدای اصطــکاک قلــم بــر روی تابــوت 
آن چیــزی می نویســد؛ شــعر  روی  دارد  می آیــد. 
ــا  ــری دع ــد و آرزو و دیگ ــم امی ــی ه ــد. یک می نویس
از ســختی ها و قصــه  می نویســد. آن یکــی هــم 
هجــران امــام عصر)عــج( می نویســد. از بی درد هــای 
بی غــم و غصــه کــه بــرای خوشــگذرانی دو روزه دنیــا 
ــه  ــد و ب ــی کردن ــا خــاک زندان ــا را در خرواره کبوتر ه
پــرواز بی ســرانجام آنــان می خندنــد، از لگدهایــی 

ــده. ــده ش ــاک کوبی ــای پ ــه روی خون ه ک
ــام  برخــی پــدران و مــادران در میــان شــهدایی کــه ن
و نشــان داشــتند، گویــا در جســت وجوی فرزنــد 
گمشــده خــود بودنــد و بــه احــوال مــادر شــهیدی کــه 
ــود، می نگریســتند؛ چــرا کــه  ــه ب ــد خــود را یافت فرزن
ــد  ــم انتظار بودن ــیاری را چش ــای بس ــز روزه ــا نی  آن ه

و بــوی فرزنــد خــود را از تابــوت این شــهدا استشــمام 
می کردنــد. همــه قــدم قــدم در خیابان هــا بــه ســمت 
می شــدند؛  نزدیــک  اصفهــان  شــهدای  گلســتان 
نمی دانســتم بــه حــال مردمــی توجــه کنــم کــه 
باشــند  همــراه  شــهید  دفــن  تــا   می خواســتند 
و یــک قبــر مطهــر شــهید بــه شــهدا اضافــه شــود تــا 
ــه  ــا ب ــان افــزوده شــود ی ــه افتخــار مقاومــت اصفه ب
حــال مــادری کــه تــا لحظاتــی دیگــر فرزنــد خــود را 

ــپرد. ــاک می س ــه خ ب
آری، همــان مــادری را می گویــم کــه بــا کمــک 
مــردم کنــار قبــر فرزنــد خــود نشســت و وقتــی 
ــد خــود را در آغــوش گرفــت ــاز شــد و فرزن ــوت ب  تاب
کــم  ببــرد.  خانــه  بــه  را  پســرش  می خواســت 
ــرف را  ــن ح ــم انتظاری؛ ای ــال چش ــی س ــت س نیس
ــه  ــه ب ــه ثانی ــادری ک ــان م ــا از زب ــم، ام ــا می زنی م
ثانیــه شــمرد و شــب ها بــه ســقف تاریــک و دنیــای 
تنــگ نــگاه می کــرد. منتظــر چــه لحظــه ای؟ منتظــر 
ــد خوشــحال باشــد کــه در  چنیــن روزی کــه نمی دان
ــاک  ــه خ ــه او را ب ــران اینک ــا نگ ــت ی ــر اس ــار پس کن
ــری  ــادران شــهدا چــه صب ــه راســتی م  می ســپارد. ب

دارند!
ــود. دوســت  ــرده ب ــم هــوای شــهدا را ک بدجــوری دل
ــان  ــم و صدایش ــا باش ــدری تنه ــهدا ق ــا ش ــتم ب داش
کنــم تــا نجاتــم دهنــد یــا دســت کم قــدری کنارشــان 
ــه  ــر چ ــروم. ه ــو ب ــتم جل ــرم داش ــی ش ــم. کم باش
ــا  ــان باشــیم؛ ام ــده راه آن ــود ادامه دهن ــرار ب ــد ق باش

انصافــا امــروز بدعهــدی کردیــم. اجــازه خواســتم تــا 
ــه  ــودم را ب ــم. خ ــرض کن ــامی ع ــروم و س ــر ب جلوت
ــبک  ــردم س ــاس ک ــاندم. احس ــوان رس ــی ج غواص
ــر دوش  ــهید را ب ــد و ش ــادی آم ــت زی ــدم. جمعی ش

ــد.  ــد و راه افتادن گرفتن
چقــدر زود از کنارمــان می رفــت. صحنــه وداع بــا 
چشــم به راه  خانواده هــای  وداع  به ویــژه  شــهید، 
صحنــه ای بــس تکان دهنــده بــود. هــر چــه قــدم بــه 
ــا  ــدند، دل ه ــر می ش ــان نزدیک ت ــه مقصدش ــدم ب ق
بــاز  می شــد.  اشــک بارتر  چشــم ها  و  شکســته تر 
ــم  ــاز ه ــی، ب ــهیدان خدای ــد ای ش ــوای کجائی ــم ن ه
بــوی عــود و گاب و اســپند، بــاز هــم تکــرار لحظــات 
ــه  ــوت ب ــه تاب ــا پهن ــم ناســوت؛ ام آســمانی از آن عال
ــوت  وســعت همــه درد دل هایــش نیســت. خــود تاب
هــم انــگار دلتنــگ پیکــری بــود از دیــار غربــت. 
تابــوت ســفر می کــرد و خــود هــم دلتنــگ بــود. چــه 
ــگ  ــهدای جن ــت؛ ش ــا برپاس ــور م ــی در کش هیاهوی
ــع حــرم،  ــواص، شــهدای مداف ــی، شــهدای غ تحمیل

ــت و ... . ــهدای امنی ش
امــروز شــهیدانی را بــر دوش گرفتیــم کــه جــان 
عزیزشــان را در کــف دســت گذاشــته و تقدیــم انقــاب 
خمینــی)ره( کــرده بودنــد؛ امــا کوچک تریــن ادعایــی 
نداشــتند. ایــن نبــود کــه از انقــاب پــاک تــا بــه حــال 
زندگــی کــرده باشــند و خــود را صاحــب ایــن انقــاب 
بداننــد و همچــون طلبــکاران بــا نظــام ســخن بگوینــد. 
ــه  ــهید ک ــن دوازده ش ــال ای ــد امث ــیار بودن ــه بس چ

نورانیــت گلســتان شــهدای اصفهــان را دو چنــدان 
ــد. کردن

بــه راســتی انــگار تــا ایــن انقــاب بــه دســت مهــدی 
ــان  ــی میهم ــر از گاه ــد ه ــد، بای ــج( می افت فاطمه)ع
ــر  ــان ه ــت. هم ــوب اس ــا خ ــیم. اتفاق ــهیدی باش ش
 از چنــد گاهــی تلنگــر می خوریــم کــه کجائیــم… 
و بــرای کــدام انقــاب شــهید دادیــم و چگونــه بایــد از 

ایــن انقــاب حراســت کنیــم. 
ــوری  ــدان جمه ــه روزی فرزن ــت ک ــه اس ــان رفت یادم
ــیدند  ــم پوش ــود چش ــی خ ــران از زندگ ــامی ای  اس
ــا  ــد و ب و در خــاک خوزســتان و خوزســتان ها غلتیدن

حســین)ع( عهــدی دوبــاره بســتند.
اصحــاب کهــف ۳۰۰ ســال بعــد آمدنــد و دیگــر خــود را 
در حــال و هــوای آن روز شــهر ندیدنــد. خــود را از آن 
زمــان ندیدنــد؛ امــا بــه راســتی شــهدایی کــه حــدود 
ــن شــهر را از آن خــود  ــد، امــروز ای ســی ســال نبودن
ــان ســی  ــد؟ امــروز همــان روزی شــد کــه آن می بینن

ــتند؟  ــش می خواس ــال پی س
ــا واژه شــهادت  ــا مــا را ب امــروز دشــمن قصــد دارد ت
بیگانــه کنــد تــا ناظــر دفــن مقــام انســانی در پســتوی 
ــا هســتیم  ــروز م ــکار ارســطو و ســقراط باشــد. ام اف
 کــه بایــد بــا پایبنــدی بــه ارزش هــای اســامی 
و پاســداری از خــون شــهیدان موجــب گســترش 

فرهنــگ شــهادت باشــیم.
امــروز دشــمن از راه دیگــری بــه جنــگ آمــده. امــروز 
دشــمن آمــده تــا کاری کنــد کــه دنیــای کفــر در برابــر 

دنیــای اســام قــد علــم کنــد. غافــل از اینکــه هنــوز 
ــی  ــگ تحمیل ــون جن ــران، چ ــی ای ــدان حماس فرزن
ــرت  ــر حض ــو اوام ــتند و در پرت ــهادت هس ــنه ش تش
العالــی(  )مدظلــه  خامنــه ای  العظمــی  آیــت هللا 

ــد. ــدا می دانن ــردان خ ــر م ــهادت را هن ش
ــر  ــران دیگ ــوری اســامی ای ــگ جمه پرچــم ســه رن
نمــاد هیــچ حــزب و گروهــی نیســت و چــه زیباســت 
ــن  ــه ای ــن می شــود ب ــن روزهــا، شــهر مزی ــه در ای ک
ــن  ــم همی ــان ه ــرم غواص ــگ. یونیف ــه رن ــم س پرچ

ــه ســیاه. ــود، ن پرچــم ســه رنــگ ب
ــص  ــخه تفح ــان نس ــرای اصفه ــم ب ــاز ه ای کاش ب
ــان  ــی میزبان ــت خداحافظ ــر وق ــود. دیگ ــده ش پیچی
ــی؛ امــا ای  ــان اســت. یــک خداحافظــی طوالن اصفه

ــی… . ــدار طوالن ــک دی ــه ی ــل شــود ب کاش تبدی
ســبز و آبــاد بــاد آن خاکــی کــه ســینه اش را آرامــگاه 
پیکــر پــاک تــو کــرده و خــوش بــر آن آســمانی 
بــاز هــم  کــه ســایه بان آن خــاک شــده و مــا 

. شــرمنده ایم… 

شهرکرد  مدیران ناکارآمد را کنار 

بگذارید

کرمان  ایران هراسی، برنامه دشمن

یزد  در انتخابات مراقب 

توطئه های داخلی و خارجی باشیم

صفحه 2نماز جمعه

له یاس نبوی  گزارش کیمیای وطن از حضور 12 ال
در دواز دهمین روز از آخرین ماه سال

اصفهان، باز هم میعادگاه 
شهدای 8 سال دفاع مقدس
شهدا، میهمان مادران چشم انتظار اصفهانی شدند
همین صفحه

عکاس: بصیر   ||  کیمیای وطن

استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
   دکتر علیرضا حاجیان



یادداشتسرمقاله 

M.Kazemi@eskimia.ir
م.کاظمیسرویس سیاست

امــام جمعــه یــزد گفــت: در انتخابــات بایــد مراقــب 
توطئه هــا در داخــل و خــارج کشــور، همچنیــن مراقــب 
اقدامــات ترکیــه و ســوریه و مراقــب دو تکــه شــدن کشــور 

ــیم.  ــردم باش و م
ــا  ــت هللا محمدرض ــزد، آی ــن از ی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا  ــزد ب ــه ی ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــری در خطبه ه ناص
ــران  ــه ای ــا علی ــمنان در دنی ــه دش ــائلی ک ــه مس ــاره ب اش
مطــرح می کننــد، اظهــار داشــت: بایــد پرســید کــه چــرا در 
دنیــا نتوانســته ایم فرهنــگ خــود را بــه مــردم بفهمانیــم تــا 
باعــث شــود مــردم دنیــا ســخنان بیهــوده دشــمن را قبــول 

کننــد.
 وی بیــان کــرد: مــا در انتشــار و تفهیــم آرمان هــای انقــاب 
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــی کرده ای ــا کوتاه ــام در دنی و اس
اســت کــه امــروز مــردم دنیــا شــک دارنــد کــه آیــا 
ــا  ــر ی ــا خی ــت ی ــه اس ــورد توج ــران م ــر در ای ــوق بش حق
ــی  ــا حام ــت ی ــم اس ــی تروریس ــور حام ــران کش ــه ای اینک
ــک  ــاره فضــای کشــور و نزدی ــان. وی درب ســتمدیدگان جه
شــدن بــه روزهــای انتخابــات نیــز عنــوان کــرد: در روزهــای 
 انتخابــات بایــد مراقــب توطئه هــا در داخــل و خــارج کشــور 
ــدن  ــه ش ــوریه و دو تک ــه و س ــات ترکی ــن اقدام و همچنی

ــیم. ــردم باش ــور و م کش

ناصــری در بخــش 
ــخنان  ــری از س دیگ
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــال 95 در  ــه س اینک
حال ســـپری شـدن 
اســت و بایــد کارکرد 
بررســی  را  خــود 
کنیــم اظهار داشــت: 
ــم رهبری  مقام معظ

ــدام  ــی، اق ــاد مقاومت ــال »اقتص ــوان س ــه عن ــال را ب  امس
و عمــل« نامگــذاری کردنــد و بایــد در ارزیابــی کارکــرد خــود 
ببینیــم تــا چــه انــدازه در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

گام برداشــته ایم.
ــا  ــی را ت ــاد مقاومت ــم اقتص ــد ببینی ــرد: بای ــح ک وی تصری
چــه انــدازه فهمیدیــم و فهماندیــم و آیــا در صنعــت و ایجــاد 
فناوری هــای جدیــد صنعتــی بــه اقتصــاد مقاومتــی توجــه 
نشــان داده ایــم؟ امــام جمعــه یــزد تأکیــد کــرد: مســئوالن 
ــر  ــد در براب ــد و بای ــه ایــن مــوارد عمــل می کردن ــد ب مــا بای
خــدا و بنــدگان خــدا پاســخگو باشــند؛ اگــر بــه ایــن وظایــف 
بــه عمــد عمــل نکرده ایــم، خیانــت کرده ایــم و اگــر غفلــت 
کرده ایــم، بایــد اســتغفار کنیــم. وی تصریــح کــرد: مســئوالن 
دســت کم پاســخ ایــن ســؤاالت را بــه خودشــان بدهنــد و در 

مقابــل وجــدان خــود پاســخگو باشــند.

Z.Hashemi@eskimia.ir
زهرا  هاشمیسرویس سیاست

ــد  ــا بای ــه م ــان گفــت: هم ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
ــی  ــر شــایعات و شــیطنت های اســتکبار جهان در براب
هوشــیار و مراقــب باشــیم تــا نتواننــد از ایــن مــوارد 

ــند. ــته باش ــود را داش ــر خ ــرداری مدنظ بهره ب
ــد  ــام محم ــن حجت االس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
قاســمی زاده در خطبه هــای نمــاز جمعــه کرمــان 
کــه در مصــای امــام علــی)ع( اقامــه شــد، بــه 
ــات اخیــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی اشــاره  بیان
کــرد و افــزود: رهبــری در ایــن دیــدار تاکیــد کردنــد 
ــر  ــه فک ــا این گون ــا آمریکایی ه ــردن ب ــره ک ــا مذاک ب
نکنیــم کــه آن هــا دســت از شــیطنت های خــود 

برمی دارنــد.
 وی گفــت: آنچــه مهــم اســت اخیــرا فــردی بــه نــام 
ــه در  ــکا ک ــی آمری ــران امنیت ــودل از افس ــکات م اس
ــران را خــوب  ــد و مســائل ای ــران کار می کن حــوزه ای
ــاده ای را  ــت م ــرح هف ــد ط ــل می کن ــه و تحلی تجزی
ارائــه کــرده تــا جمهــوری اســامی را مهــار کننــد یــا 

ــد. ــن ببرن آن را از بی
ــی از  ــرد: در بخش ــار ک ــان اظه ــه کرم ــب جمع خطی
ایــن طــرح قــرار شــده فعالیت هــای صــدای آمریــکا 

ــد. ــران ادامــه یاب ــه ای ــر علی هدفمندت

ــکا ــدای آمری ــت ص ــم در فعالی ــه مه ــت: نکت  وی گف
مطــرح کــردن اخبــار کــذب و شــایعات و دامــن 
ــم  ــای مه ــردن نهاده ــوال ب ــر س ــا، زی ــه آن ه  زدن ب
و اساســی از جملــه ســپاه پاســداران و فعالیت هــای 
اقتصــادی آن هاســت کــه بــرای مــا اهمیــت ویــژه ای 

دارنــد.
آن هــا  کــرد:  بیــان  قاســمی زاده  حجت االســام 
ــی  ــگ اطاعات ــوج جن ــن درصــدد هســتند م همچنی
علیــه ایــران را تشــدید کننــد و در ایــن رابطــه مــواردی 
دربــاره پرداخــت نشــدن حقوق هــا، اعتیــاد و این هــا 

ــد. ــرح می کنن ــی و مط را بزرگنمای
وی افــزود: آن هــا درصــدد هســتند از ســعودی ها بــه 
عنــوان دشــمن شــماره یــک مســلمانان بــرای ضربــه 

زدن بــه ایــران کمــک بگیرنــد.
وی اســتمداد از ســازمان ســیا بــرای تمرکــز بــر 
ــمرد  ــمنان برش ــداف دش ــر از اه ــی دیگ ــران را یک ای
 و گفــت: تشــویق نخبــگان بــه خــروج از ایــران
ــران  ــر ای ــار ب ــران، فش ــل ای ــوس گیری از داخ جاس
ــات  ــه اختاف ــن زدن ب ــر، دام ــوق بش ــه حق ــه بهان ب
ــنی  ــیعه و س ــن ش ــژه بی ــی، به وی ــائل مذهب و مس
عــرب  بیــن کشــورهای  ایران هراســی  تشــدید  و 
در صــدر  اســت کــه  مــواردی  دیگــر  از  منطقــه، 
برنامه هــای اســتکبار جهانــی علیــه ایــران قــرار دارد.

A.Naderi@eskimia.ir
عباس نادریسرویس سیاست

ــای  ــت: آق ــه اســتاندار گف ــاب ب ــان خط ــه اصفه ــام جمع ام
 اســتاندار پرداخــت نشــدن حقــوق کارکنــان راهســازی 
و حمــل و نقــل را پیگیــری کنیــد؛ چــرا کــه مــردم در جرقویــه 
و حســن آباد گریــه می کردنــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن از 
اصفهــان، آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد ظهــر دیــروز 
ــار  ــان اظه ــه اصفه ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
ــه اول  ــم در ده ــه ه ــم ک ــا تشــکر می کن ــرد: از اصفهانی ه ک
و هــم در ایــن دو ســه روز اخیــر جلســات و عامت هایــی از 
ــا  ــا و خیابان ه ــه را در کوچه ه ــه  فاطمی ــرای ده ــزاداری ب ع
ــه  ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــت هللا طباطبایی ن ــد. آی ــرده بودن ــا ک برپ
ســالروز تشــکیل کمیتــه امــداد گفــت: ســالگرد کمیتــه امــداد 
ــروزی  ــس از پی ــام پ ــه دســتور ام ــه ب ــم ک را در پیــش داری
انقــاب تشــکیل شــد و از همــان ابتــدا افــرادی با جــان و دل 
ــد کــه بودجــه آن در حــال حاضــر  در ایــن ارگان کار می کردن
بســیار کــم اســت؛ امــا فعالیت هــای خوبــی را نظیر اشــتغال، 
ــس  ــان دارد. پ ــرای مددجوی ــه و ... را ب ــه جهیزی دادن هزین
ــه  ــام جمع ــاق نیســت. ام ــر از انق ــادت خــدا، کاری برت از عب
شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه خیــران بایــد بداننــد کــه در روز 
قیامــت از مشــکات و ... در امــان هســتند تصریــح کــرد: هر 
کســی کــه انســان مســلمانی را مســرور کنــد خداونــد نیــز در 

قیامــت قلــب او را مســرور خواهــد کــرد.

ــد  ــه تاکی وی در ادام
کرد: مســئوالن بفهمند 
ــه ســرور چیســت  ک
تعجــب می کنــم  و 
ــه  ــور ک از رئیس جمه
گفتــه نمی دانــم چــرا 
نمی گذاریــد مردم شــاد 
باشــند و مگــر کســی 
ــد  ــه بخواه ــت ک اس

مــردم نشــاط نداشــته باشــد؟ آیــت هللا طباطبایی نــژاد اظهــار 
ــردن،  ــاز ک ــان ب ــاک ده ــردن و چ ــزار ک ــرت برگ ــرد: کنس ک
ــهر  ــردم در ش ــه م ــت ک ــن نیس ــاط ای ــت و نش ــاط نیس نش
اصفهــان جمــع شــوند و کســی بخوانــد. نماینــده ولــی 
ــه اســتاندار بیــان کــرد:  فقیــه در اســتان اصفهــان خطــاب ب
 آقــای اســتاندار پرداخــت نشــدن حقــوق کارکنــان راهســازی 
و  حمــل و نقــل را پیگیــری کنیــد؛ چــرا کــه مــردم در جرقویــه 

ــد. ــه می کردن و حســن آباد گری
ــی  ــوژه بی بی س ــه س ــرت ک ــس از کنس ــرد: پ ــه ک  وی اضاف
و روزنامه هــا می شــویم، بــد اســت کــه در شــب عیــد 
ــی  ــرد: کس ــان ک ــژاد بی ــد. طباطبایی ن ــوق ندارن ــی حق بعض
مخالــف نشــاط مــردم نیســت، امــا بایــد بدانیــم کــه نشــاط 
چیســت. کــدام پیامبــران نشــاط را این گونــه مفهــوم کردنــد؟ 

رفــع مشــکات مــردم، نشــاط اســت.

رئیــس دیده بــان شــفافیت طــی یادداشــتی بــا انتقاد 
ــای  ــوص حقوق ه ــس درخص ــر مجل ــه اخی از مصوب
نجومــی تاکیــد کــرد: نتیجــه آن همــه نفــرت مــردم از 
ــه  ــن شــده ک ــال ای ــواران از بیت الم ــدی حرام خ آزمن
ــر شــده  ــن ۲۴ براب ــاال و پایی ــه دریافتی هــای ب فاصل

ــم. ــی کنی ــه را قانون ــا دنیاطلبی هــای حریصان ت
احمــد توکلــی در واکنــش بــه تصویــب حداکثــر 
ــی در  ــران دولت ــی مدی ــون تومان ــی ۲۴ میلی دریافت
انجام شــده  هماهنگــی  کــرد:  تصریــح  مجلــس 
نتیجــه  اگــر  نجومــی،  حقوق هــای  درخصــوص 
تبانــی نبــوده باشــد، حاصــل تمایــات زیاده خواهانــه 
مســئوالن اصلــی دولــت و دیــوان محاســبات اســت. 
ــته  ــر دو دس ــا ه ــن ادع ــرای رد ای ــد، ب ــر منکرن اگ
ــه خــود  ــه دریافتی هــای ماهان شــفاف و روشــن کلی

ــد.  ــام کنن ــال 95 اع را در س
ایــن دریافتی هــا بایــد همــه انــواع برداشــت های آنــان 
از بیت المــال را شــامل شــود؛ بــرای مثــال پــاداش 100 
میلیــون تومانــی پرداخت شــده بــه معاونــان ســازمان 
ــه  ــوط ب ــون مرب ــه قان ــب دو س ــد از تصوی ــه بع  برنام
ــم  ــد از قل ــه دســتور آقــای نوبخــت نبای وظایفشــان ب

بیفتــد!
وی در بخشــی از یادداشــت خــود آورده اســت: پــس 
از آشــکار شــدن دریافتی هــای نجومــی برخــی از 

ــبت  ــی نس ــرت عموم ــت، نف ــل حاکمی ــران داخ مدی
بــه ایــن زیاده طلبــی و ویژه خــواری برانگیختــه شــد. 
ــر  ــرع برت ــم ش ــوان حاک ــه عن ــز ب ــاب نی ــر انق رهب
فرمودنــد کــه  اعــام  تــام  صراحــت  بــا  کشــور 
ــم  ــی ه ــر قانون ــی اگ ــا، حت ــن دریافتی ه ــی ای تمام
ــد  ــت و بای ــروع اس ــود(، نامش ــه نب ــد )ک ــوده باش ب
برگردانــده شــود و دریافت کننــده نیــز لیاقــت ســمت 

ــود. ــزل ش ــد ع ــدارد و بای را ن
ــا نتیجــه  ــان آورده اســت: در کشــور م ــی در پای توکل
ــواران از  ــدی حرام خ ــردم از آزمن ــرت م ــه نف آن هم
ــن  ــش بی ــه فاح ــه فاصل ــده ک ــن ش ــال ای بیت الم
دریافتی هــای بــاال و پاییــن را از 10 برابــر بــه ۲۴ 
ــه را  ــای حریصان ــا آن دنیاطلبی ه ــاندیم ت ــر رس براب

ــم!  ــی کنی قانون
در حالــی کــه ادعــای اســامی بــودن مــا گــوش فلک 
ــای  ــن آزمندی ه ــه ای ــام ب ــت. اس ــرده اس ــر ک را ک
صددرصــد غیرمنصفانــه راضــی اســت؟ حاشــا و 
ــب  ــه جان ــم ک ــنهاد می کن ــدگان پیش ــه نماین کا!! ب
ــا  ــه ایــن بزرگــوار تأســی کننــد و ب آزرم نگهدارنــد و ب
اصاحیــه ای بــه قانــون پیشــین بازگردنــد و اگــر مــرد 
ــام مجلــس را عــوض  ایــن کار نیســتند، دســت کم ن
ــدل  ــس »ع ــم مجل ــد اس ــروف ابج ــا ح ــا ب ــد ت کنن

ــف ــی« نشــود. ال عل

امام جمعه یزد:

در انتخابات، مراقب توطئه های داخلی و خارجی باشیم

خطیب جمعه کرمان مطرح کرد: 

ایران هراسی، برنامه دشمن

امام جمعه اصفهان خطاب به استاندار:

حقوق کارکنان راهسازی و حمل ونقل را پیگیری کنید

واکنش توکلی به تصویب حقوق های نجومی در مجلس

دنیاطلبی های حریصانه قانونی شد

حتما بخوانید!
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مدیریت نوآوری  و اقتصاد مقاومتی                                         

ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
دکتر علیرضا حاجیان

ــی  ــازار جهان ــازمان ها در ب ــداوم س ــور م ــه حض ــن الزم بنابرای
امــروز توســعه و به کارگیــری ایده هــای جدیــد و ایجــاد 
ــی آن در  ــری عمل ــش و به کارگی ــد دان ــرای تولی ــتری ب بس

ــازار اســت.  ب
در واقــع نــوآوری بــه عنــوان پاســخی اســت کــه ســازمان ها 
ــا در  ــد ت ــه می کنن ــازار ارائ ــی ب ــوالت و دگرگون ــر تح در براب
عرصــه رقابــت بــا دیگــر شــرکت ها، ضامــن بقــا و رشــد شــود. 
ــت  ــول اس ــر و تح ــال تغیی ــز در ح ــه چی ــه هم ــی ک  در زمان
و رقبــا همیشــه بــه دنبــال افزایــش ســهم بــازار خــود از طریق 
ــوآوری ــاد ن ــه ابع ــه ب ــتند، توج ــی هس ــت رقابت ــب مزی  کس
یکــی از راهکارهــای افزایــش مزیــت رقابتــی در محیــط 

ــت. ــارت اس ــای تج پوی
 در ایــن عصــر بــرای بقــا و پیشــرفت بایــد جریــان نــوآوری 
در ســازمان را تــداوم بخشــید تــا از رکــود و نابــودی ممانعــت 
شــود. شــرط بقــا در دنیــای متاطــم کســب و کار، توجــه بــه 
ــاد  ــون ایج ــاد گوناگ ــوآوری و درک ابع ــی، ن ــوالت محیط تح

ــوآوری در کســب و کار اســت. ن
 نــوآوری را می تــوان تغییــری بدیــع دانســت کــه بــر اســاس 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــابقه ایج ــدون س ــد و ب ــه های جدی اندیش
ــری  ــر تغیی ــا ه ــت، ام ــر اس ــی تغیی ــوآوری نوع ــن ن بنابرای
ــه  ــوآوری زمانــی رخ می دھــد کــه ایــده ب ــوآوری نیســت. ن ن
ــر  ــا تغیی ــت و... توســعه ی ــد، خدم صــورت محصــول، فرآین

یابــد. 
پیتــر دراکــر نــوآوری را ھماننــد ھــر فعالیــت عینــی در کنــار 
ــی  ــه و سختکوش ــش، توج ــد دان ــتعداد، نیازمن ــوغ و اس نب
در  آنچــه  می گویــد  او  می دانــد.  دســت اندرکاران  ھمــه 
ــی از  ــه خاص ــه گون ــم، ن ــترک یافت ــان مش ــان کارآفرین می
ــوده  ــوآوری ب ــه ن ــتماتیک ب ــد سیس ــه تعه ــخصیت بلک ش
اســت. بیشــتر نــوآوران به ویــژه پیروزمنــدان آن ھــا، از راه 
جســت وجوی آگاھانــه و ھدفمنــد فرصت ھــای کمیــاب 
ــک  ــوآوری را در ی ــاح ن ــت اصط ــیده اند. ھال ــه رس ــه نتیج ب
مفهــوم وســیع بــه عنــوان فرآینــدی بــرای اســتفاده از دانــش 
یــا اطاعــات مربــوط بــه منظــور ایجــاد یــا معرفــی چیزھــای 
ــان هایی  ــرورش انس ــوآوری، پ ــرد. ن ــه کار ب ــد ب ــازه و مفی ت
ــه رو  ــا مشــکات روب ــا مغــزی خــاق ب ــد ب ــه بتوانن اســت ک
شــوند و بــه حــل آن هــا بپردازنــد. ســرمایه های فکــری هــر 
ســازمانی در صــورت مدیریــت مناســب نوآوری هــا، می توانــد 
بــه مرحلــه شــکوفایی و بالندگــی برســد و عــاوه بــر افزایــش 
 بهــره وری ســازمانی باعــث افزایــش کیفیــت برون دادهــا

ــه در ســایر وجــوه  ــش و پژوهــش، بلک ــا در حــوزه دان نه تنه
نظیــر آموزشــی و فرهنگــی خواهــد شــد.

منابع و مآخذ:
دکتــر محمــد احمدپور داریانــی، 1389، کارآفرینــی- تعاریف- 

الگوها، ص 57-66، شرکت پردیس 
علــی نیلــی آرام، 1390، خاقیــت و نــوآوری در ســازمان، مجله 

تدبیــر، شــماره ۸5، ص 30-۲5

احسان و نیکوکاری از نگاه اسالم                                  

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

در تقویــم جمهــوری اســامی 1۴ اســفند بــه نــام »روز 
احســان و نیکــوکاری« نامگــذاری شــده اســت. ضمــن 
ــه همــه نیکــوکاران  ــن روز و تبریــک ب گرامیداشــت ای
کــه همــه ملــت ایــران هســتند، اشــاره ای بــه موضــوع 
خواهیــم داشــت. یکــی از ارزش هــای اســامی کــه در 
ــرار دارد، احســان  ــورد توجــه ق ــن اســام م ــن مبی دی
ــن خصیصــه ارزشــی   ــران اســت. ای ــه دیگ ــی ب و نیک
مهم تریــن  ولــی  اســت؛  فــراوان  مصادیــق  دارای 
ــا  ــران« ی ــان و دیگ ــا »انس ــاط ب ــداق آن در ارتب مص

احســان اجتماعــی اســت. 
احســان و کلماتــی مثــل آن در توصیــف کارهایــی بــه 
کار می رونــد کــه بــه علــت داشــتن شــکلی از زیبایــی 
عقلــی، نفســانی و طبیعــی، انســان را بــه خــود جــذب 

می کنــد.
ــت اســت »االنســان عبیداالحســن«؛ انســان   در روای
تشــنه و عاشــق احســان اســت و انســان های نیکــوکار 
از جاذبــه برخودارنــد و مــردم را بــه خــود جــذب 
می کننــد. انســان بنــا بــر اجتماعــی بودنــش، حیــات 
 و قوامــش در گــرو پیوســتگی و وابســتگی اســت 
و فرهنــگ بشــری بــه تعابیــر مختلــف، جامعــه  

انســانی را بــه ایــن ســو فراخوانــده اســت. 
در واقــع همــه دانشــمندان و مصلحــان در طــول 
ــی  ــه همدل ــردم را ب ــود م ــار خ ــار و آث ــخ در گفت  تاری
و احســان بــه یکدیگــر دعــوت کــرده و آن را از مقــوالت 
ــمرده اند.  ــه ش ــی و جامع ــی اجتماع ــرای زندگ الزم ب
اســام بــرای تحقــق بخشــیدن بــه هــدف احســان در 
ــرده  ــف ک ــی تعری ــی و حقوق ــی اخاق ــه قوانین جامع
اســت. ایــن قوانیــن کــه افــراد جامعــه را موظــف بــه 
اصولــی می کنــد، »قوانیــن حقوقــی« نــام گرفتــه 
اســت. تمامــی افــراد جامعــه موظــف بــه انجــام ایــن 
امــور هســتند و در صــورت انجــام نــدادن ایــن وظایــف 
گرفتــار عواقــب دنیــوی و اخــروی می شــوند کــه 
می تــوان بــه خمــس و زکات و انفــال اشــاره کــرد کــه 
بــه عنــوان وظیفــه اجتماعــی و حقوقــی افــراد تعریــف 

شــده اســت. 
ــاق  ــرآن انف ــوکاری در ق ــه  نیک ــه و رتب ــن درج  باالتری
و گذشــت اســت از آنچــه آن هــا را دوســت مــی دارد. در 
آیــه  92 ســوره مبارکــه آل عمــران آمــده: »لــن تنالــوا 
ــون«؛  ــوا مماتحب ــی تنفق ــر حت ــوا الب ــی تنال ــر حت الب
هرگــز بــه حقیقــت و اصــل نیکــوکاری نمی رســید 
مگــر آنچــه را دوســتش می داریــد، در راه خــدا انفــاق 
ــه انســان آمــده: »و  ــن در ســوره  مبارک ــد. همچنی کنی
یطعمــون الطعــام علــی حبــه مســکینًا و یتیمــًا و 
اســیرًا و انمــا نطعمکــم لوجــه هللا النریــد منکــم جــزاء 
و الشــکورا«؛ و غذایشــان را بــه علــت دوســتی بــا خــدا 
ــد  ــد و می گوین ــم و اســیر می دهن ــه مســکین و یتی ب
مــا فقــط بــرای رضــای خــدا بــه شــما غــذا می دهیــم 
و از شــما هیــچ پــاداش و سپاســی نمی خواهیــم. 

ــه 7 و 8(  )ســوره  انســان، آی
پایانــی  روزهــای  در  احســان  بــاب  در هــر حــال 
ــم خــود  ــت تــا ه ــه روی همــگان بــاز اس ســال ب
رفــع  بــرای  باشــد  فرصتــی  هــم  و  بیازمائیــم   را 
ــان های  ــردن انس ــاد ک ــا و ش ــی از محرومیت ه بخش
دل شکســته ای کــه نیــاز و کمبــود آن هــا را کســل کــرده 

و در نگرانــی هســتند. 
بایــد در نظــر داشــت صرفه جویــی و پیشــگیری از 
هرگونــه ریخــت و پــاش و احســان، اوج سپاســگزاری 

و شــکر نعمــت اســت.

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه

امام جمعه شهرکرد:

مدیران ناکارآمد را کنار بگذارید
ــر  ــه اینکــه رأی مــردم ب ــا اشــاره ب ــام جمعــه شــهرکرد ب ام
اســاس واقعیــات اســت و آنچــه می بیننــد، نــه آنچــه 
می شــنوند، گفــت: مســئوالن کشــور، مدیــران ناکارآمــد را کنار 
بگذارنــد و بــه ظرفیت هــای داخلــی رو بیاورنــد. بــه گــزارش 
کیمیــای وطــن از شــهرکرد حجت االســام و المســلمین 
محمدعلــی نکونــام دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
شــهرکرد کــه در مصــای بــزرگ حضــرت امــام خمینــی ایــن 
شــهر برگــزار شــد، بــا انتقــاد از برخــی کــه یک طرفــه از برجــام 
 دفــاع می کننــد، اظهــار کــرد: هنــوز هــم دســت برنمی دارنــد 
ــا  ــه ب ــد ک ــاری می دهن ــد و آم ــخن می گوین ــام س و از برج
واقعیــت مطابقــت نــدارد و آثــار آن در جیــب مــردم و جامعــه 
ــه اینکــه آمــاری کــه ارائــه  ــا اشــاره ب دیــده نمی شــود. وی ب
ــت باشــد ــا واقعی ــق ب ــد حساب شــده تر و مطاب  می شــود بای
خطــاب بــه مســئوالن بیــان کــرد: منتقــدان خــود را دلســوز 

بدانیــد؛ چــون هــر انتقــادی کــه تخریــب نیســت.
 امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن راهــی 
را رفته انــد کــه نبایــد می رفتنــد، هشــدار داد: برخــی از 
ــود؛  ــرده ای درآن نب ــه م ــته اند ک ــری دل بس ــه قب ــان ب آقای
آنچــه برخــی از برجــام انتظــار داشــتند، هنــوز عملیاتی نشــده 
اســت. متاســفانه عــده ای بــه انتقــادات توجــه نکردنــد و همه 
چیــز را بــه برجــام گــره زدنــد؛ امــا امــروز کــه رفتنــد و مذاکــره 
ــت  ــوز دس ــد، هن ــاهده می کنن ــم مش ــه را ه ــد و نتیج کردن

برنمی دارنــد. 
نکونــام بــا اشــاره بــه اینکــه رأی مــردم بــر اســاس واقعیــات 
اســت و آنچــه می بیننــد، نــه آنچــه می شــنوند، افــزود: 
مدیــران ناکارآمــد را کنــار بگذاریــد و بــه ظرفیت هــای داخلــی 

رو بیاوریــد. فــارس

 هفته آینده، نشست فوق العاده 

شورای نگهبان برای اتمام الیحه برنامه ششم 
ســخنگوی شــورای نگهبــان از بررســی مــواد ارجاعــی الیحــه 
ــورا  ــن ش ــاده ای ــه فوق  الع ــعه در جلس ــم توس ــه شش برنام
در هفتــه آینــده خبــر داد. عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی 
شــورای نگهبــان، از برگــزاری جلســه فوق العــاده ایــن شــورا 
بــرای بررســی مــواد ارجاعــی الیحــه برنامه ششــم توســعه در 
هفتــه آینــده خبــر داد. وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه مــواد 
ارجاعــی و ایــرادات شــورای نگهبــان نســبت بــه الیحــه برنامه 
ــی  ــس بررس ــته مجل ــه روز گذش ــعه در جلس ــم توس  شش
و رفــع ابهــام شــده، ایــن مصوبــات را هفتــه آینــده در شــورا 
بررســی کــرده و نتیجــه آن را بــه مجلــس اعــام می کنیــم؛ 
بــا رفــع ایــن ابهامــات بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه 

ــد. ــان می یاب ــان پای در شــورای نگهب
شــورای نگهبــان 38 مــورد ایــراد و ابهــام بــه الیحــه برنامــه 
ــته  ــه روز گذش ــه در جلس ــود ک ــرده ب ــعه وارد ک ــم توس شش

ــع شــد. تســنیم ــس رف )چهارشــنبه 11 اســفند( مجل

وزیر نیرو: 

 برخورد با حفر چاه های غیرمجاز 

شدت می یابد
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه 
از  بیــش  آب  برداشــت 
حــد در بخــش کشــاورزی 
اصلــی  دالیــل  از  یکــی 
اســت اقلیــم   تغییــر 

گفــت: در حــال حاضــر 
وزارت نیــرو بــه شــدت 
ــه  ــی را ک ــا چاه های ــد ت ــال می کن ــن موضــوع را دنب ای

غیرمجــاز حفــر شــده اند، مســدود کنــد.
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حمیــد چیت چیــان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه مادامــی کــه برداشــت های 
زیرزمینــی  و  ســطحی  آب  منابــع  از  غیرقانونــی 
ــدا  ــتری پی ــدت بیش ــم ش ــر اقلی ــرد، تغیی ــورت گی ص
خواهــد کــرد، گفــت: وزارت نیــرو در تغییــر اقلیــم 
ســوء مدیریتی نداشــته اســت، بلکــه مســئله بــه ایــن 
بازمی گــردد کــه کشــاورزان از دشــت ها آب بیشــتری 

برداشــته اند.
ــاز  ــردی مج ــچ ف ــه هی ــم ک ــی داری ــزود: قانون وی اف
ــر  ــه حف ــدام ب ــه اق ــدون مجــوز و پروان ــه ب نیســت ک
چــاه کنــد؛ امــا متأســفانه ایــن چاه  هــا حفــر شــده اند 
و در حــال حاضــر وزارت نیــرو بــه شــدت ایــن موضوع 
را دنبــال می کنــد تــا چاه هایــی را کــه غیرمجــاز حفــر 

ــد.  ــدود کن ــده اند، مس ش
ــه  ــم ک ــی ه ــرد: چاه های ــان ک ــان خاطرنش چیت چی
ــتر  ــا بیش ــی این ه ــد، گاه ــت آب دارن ــه برداش پروان
ــت آب  ــه برداش ــدام ب ــاز اق ــت مج ــزان برداش از می
بــا گذاشــتن کنتورهــای  نیــرو  وزارت  و  می کننــد 
 هوشــمند ســعی کــرده ایــن مســئله را مدیریــت 

کند. 
ــت های  ــه برداش ــی ک ــه داد: مادام ــرو ادام ــر نی وزی
غیرقانونــی از منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی صــورت 
ــم تشــدید خواهــد  ــر اقلی ــت تغیی ــن وضعی ــرد، ای گی
ــر  ــا ب شــد و ایــن یــک مســئولیت ملــی اســت و تنه

ــرو نیســت. دانشــجو ــده و مســئولیت وزارت نی عه

ــت:  ــه گف ــوه قضائی ــر ق ــوق بش ــتاد حق ــر س دبی
مشــروعیت در نظــام اســامی و مکتــب اهــل 
مــا  و  اســت  والیــت  شــاخص  بــه  بیــت)ع( 
ــود را  ــرت خ ــد بصی ــت)ع( بای ــل بی ــیعیان اه ش

بــه روز کنیــم.
محمدجــواد الریجانــی پنجشــنبه شــب در مراســم 
بزرگداشــت ســالروز وفــات حضــرت آیــت هللا میرزا 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــان ش ــی و یادم ــم آمل هاش
ــژاد و شــهید حجت االســام  شــهید مصطفــی زال ن
محمدمهــدی ماالمیــری کــه در مســجد ســجادیه 
آمــل برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در مکتــب، معیــار 
نیســت  بی حســاب  چیــزی  الهــی  حســاب   و 

پیامبــر گرامــی اســام قدرشناســی واالیــی  و 
نســبت بــه حضــرت زهــرا)س( داشــتند و امــروز 

ــوند. ــلح ش ــت مس ــه معرف ــد ب ــا بای ــان م جوان
الریجانــی ادامــه داد: اگــر مــا افــول نظــر نداشــته 
و صاحــب بصیــرت شــویم و بــه خودمــان اعتمــاد 
کنیــم می توانیــم بــه مراتــب واال و ارزشــمندی 

دســت یابیــم.
ــار  ــه اظه ــوه قضائی ــر ق ــوق بش ــتاد حق ــر س دبی
ــرج  ــرج و م ــامی ه ــران اس ــروز در ای ــت: ام داش
نیســت و دلیلــش ایــن اســت در کشــور مــا 
صاحــب  مــا  مردمــان  و  دارد  وجــود  بصیــرت 

هســتند. اعتمادبه نفــس  و  فــداکاری 
وی بــا بیــان اینکــه تــا زمانــی کــه بصیــرت باشــد 
ــرت در  ــت: بصی ــتیم، گف ــی هس ــت و بزرگ در امنی
اســام مبنــای روشــنی دارد و فقاهــت چــراغ 
ــارف  ــه مع ــت ب ــایه معرف ــت و در س ــرت اس بصی

ــود. ــل می ش ــرآن حاص ــت)ع( و ق ــل بی اه
ــر  ــور بصی ــه در ام ــرای اینک ــا ب ــه داد: م وی ادام
ــه کــه  ــه درســتی و آنگون باشــیم بایــد شــرایط را ب
ــم و  ــی مه ــه ضرورت ــیم ک ــت بشناس ــته اس شایس

ــت. ــی اس اساس
الریجانــی بــا بیــان اینکــه رســانه های دشــمن بــه 
ــر نادرســت از نظــام اســامی  ــای تصوی ــال الق دنب
ــم  ــه مه ــرد: تشــخیص، وظیف ــح ک هســتند، تصری
ــع  ــه موق ــم و ب ــد آن را درســت بفهمی اســت و بای
ــروز  ــرایط ام ــم و در ش ــام دهی ــدازه انج ــه ان و ب
وظیفــه داریــم در کنــار عمــق بخشــیدن بــه تدیــن 
ــا گذاشــتند  ــده م ــر عه ــت ب ــه والی ــی ک ــه تکالیف ب

ــم. ــام دهی ــی انج ــه خوب آگاه شــویم و آن را ب
الریجانــی بــا بیــان اینکــه مســئله والیــت در 
مکتــب اهــل بیــت)ع( یکــی از اصــول عملــی 
ــط  ــر خ ــم از ه ــه داری ــروز وظیف ــت: ام ــت، گف اس
سیاســی هســتیم در انتخابــات شــرکت کنیــم.
ــار  ــه اظه ــوه قضائی ــر ق ــوق بش ــتاد حق ــر س دبی
بیــت)ع(  انتخابــات در مکتــب اهــل   داشــت: 
و نظــام اســامی بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ولــی 
ــی  ــازوان اجرای ــی از ب ــا یک ــته ت ــا خواس ــر از م ام
ــی  ــرورت دارد کس ــم و ض ــاب کنی ــان را انتخ ایش
ــان را  ــرات ایش ــد نظ ــه بتوان ــم ک ــاب کنی را انتخ

ــر ــد. مه ــی کن اجرای

ــت:  ــی)ره( گف ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
برخــی  ثروت انــدوزی  و  رفاه طلبــی  متأســفانه 
ــی  ــن در حال ــزود و ای ــر اف ــر شــدت فق مســئوالن ب
اســت کــه ایــن حجــم از محرومــان تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد، زیبنــده نظــام اســامی نیســت و بــا 
تحقــق عدالــت کــه شــعار اصلــی مــا بــوده و هســت 

ــه دارد.  فاصل
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســید پرویــز فتــاح در  ب
ســخنان پیــش از خطبــه نمــاز جمعــه بــا اشــاره بــه 
ــه  ــیس کمیت ــالروز تأس ــفند و س ــیدن 1۴ اس فرارس
ــی)ره( و فرارســیدن  ــام خمین ــان ام ــه فرم ــداد ب ام
امــام  روز احســان و نیکــوکاری اظهــار داشــت: 
 1۲ از  پیــش  و   57 اســفند   1۴ در  خمینــی)ره( 
فروردیــن و انتخــاب جمهــوری اســامی بــا رأی 

ــد؛ چــرا کــه از  ــه را تأســیس کردن مــردم ایــن کمیت
ــش از  ــاب اســامی پی ــت انق ــر ایشــان مأموری نظ
ــتضعفان  ــان و مس ــه محروم ــیدگی ب ــز رس ــر چی ه

ــود. ب
وی اضافــه کــرد: ایــن کمیتــه میــراث امــام خمینــی 
ــر  ــاس تفک ــر اس ــه ب ــت ک ــه ای اس ــجره طیب و ش
ایشــان شــکل گرفــت. ایشــان رهبــری بودنــد 
ــوان  ــا عن ــرح و باره ــا را مط ــر و غن ــگ فق ــه جن ک
ــام  ــه تم ــینان را ب ــوی کوخ نش ــک م ــه ی ــد ک کردن
کاخ نشــینان ترجیــح می دهنــد و ایــن محرومــان را 

می دانســتند. انقــاب  ولی نعمتــان 
ــان  ــا بی ــی)ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام رئیــس کمیت
جاریــه  صدقــه  امــداد  فعالیــت کمیتــه  اینکــه 
ــارها ــفانه فش ــت: متأس ــت، گف ــامی اس ــام اس  نظ
ــورم و سیاســت های  ــی، ت ــگ تحمیل ــا، جن تحریم ه
غلــط اقتصــادی در ســال های پــس از انقــاب باعــث 
ــزوده  ــور اف ــر در کش ــعت فق ــم و وس ــر حج ــد ب ش
ــکاری، مهاجــرت  شــود و آســیب های اجتماعــی، بی
رفــاه  و  درمــان  زیــاد  هزینه هــای  کــودکان کار، 
ــن  ــر ای ــئوالن ب ــی مس ــدوزی برخ ــی و ثروت ان طلب

شــدت فقــر افــزود و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــه امــداد  حجــم از محرومــان تحــت پوشــش کمیت
زیبنــده نظــام اســامی نیســت و بــا تحقــق عدالــت 
 کــه شــعار اصلــی مــا بــوده و هســت، فاصلــه 

دارد. دانشجو

اقتصــاد  گفــت:  رئیس جمهــوری  پارلمانــی  معــاون   
مقاومتــی بــه عنــوان یکــی از سیاســت های راهبــردی 
ــن  ــت درآورده و ضم ــه حرک ــد را ب ــه تولی ــور، چرخ در کش
ایجــاد اشــتغال پایــدار از تعطیلــی واحدهــای تولیــدی نیــز 

ــرد. ــری ک جلوگی
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  امیــری  حســینعلی 
مقاومتــی در ســال 1395 و تــداوم آن را در ســال آینــده 
یکــی از اولویت هــای دولــت برشــمرد و اظهــار کــرد: اقتصــاد 
ــای  ــن برنامه ه ــن و محوری تری ــی از مهم تری ــی یک مقاومت
راهبــردی دولــت در برهــه اخیــر بــوده و رهبــر معظــم انقــاب 
نیــز همــواره بــر اجــرای هــر چــه بهتــر ایــن سیاســت تاکیــد 

ــد. فــراوان دارن
وی افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت اجرایــی شــدن هــر چــه 

بهتــر ایــن سیاســت، نشســت های ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
بــه مســئولیت معــاون اول رئیس جمهــوری هــر هفتــه 
تشــکیل شــده و برنامه هــای راهبــردی و تســهیات مربــوط 

ــود. ــرار داده می ش ــتان ها ق ــار اس ــز در اختی ــه آن نی ب
معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری ادامــه داد: پــس از 
اجــرای ایــن سیاســت ها، شــاهد بهبــود شــرایط اقتصــادی 
ــی از  ــب توجه ــداد جال ــتیم و تع ــدی هس ــی تولی واحدهای
واحدهــای تعطیــل بــه چرخــه تولیــد بازگشــته اند؛ توجــه بــه 
ــا  ــد منش ــز می توان ــتغال زایی نی ــه اش ــرد در زمین ــن راهب ای

ــرات خوبــی شــود. اث
وی دربــاره حضــور در همایــش حقــوق شــهروندی در اهــواز 
گفــت: یکــی از وعده هــای رئیس جمهــوری در روزهــای 
ــان  ــه در هم ــود ک ــهروندی ب ــوق ش ــث حق ــات، بح انتخاب
یکصــد روز نخســت اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد، منشــور 
ــو گذاشــته  ــه بحــث و گفت وگ ــه و ب ــوق شــهروندی تهی حق

شــد.
حقــوق  شــاخص های  تحقــق  تصریــح کــرد:  امیــری 
ــی  ــوده و چگونگ ــم ب ــیار مه ــت بس ــرای دول ــهروندی ب ش

ــای  ــی از ضرورت ه ــوان یک ــه عن ــن شــاخص ها ب ــق ای تحق
امــروز دولــت مــورد تاکیــد اســت کــه در ایــن همایــش بــه 

آن بیشــتر پرداختــه می شــود.
حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری 
شــامگاه پنجشــنبه بــه همــراه اســتاندار خوزســتان، جمعــی 
 از معاونــان اســتاندار، مدیــر کل بنیــاد شــهید اســتان 
و شــهردار اهــواز بــا خانــواده شــهیدان جمشــید و حمیدرضــا 
فریدنیــان، از شــهدای دوران دفــاع مقــدس در اهــواز، دیــدار 

. کرد
ــون  ــه توســط کان ــوق شــهروندی ک حضــور در همایــش حق
ــر  ــد، از دیگ ــزار ش ــواز برگ ــه در اه ــتان جمع وکای خوزس
برنامه هــای حســینعلی امیــری معــاون حقوقــی و پارلمانــی 

رئیس جمهــوری بــود. ایرنــا

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(: 

ثروت اندوزی برخی مسئوالن بر شدت فقر افزوده است

معاون رئیس جمهوری: 

اقتصاد مقاومتی، چرخه تولید را در کشور به حرکت درآورد

جواد الریجانی: 

 مشروعیت در نظام اسالمی 
متکی بر شاخص والیت است
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

ــر طبــق رســم هــر ســاله  روزهــای پایانــی ســال اســت و ب
بازارهــا دوبــاره رونــق می گیــرد. بــازار لــوازم دیجیتالــی 
ــای  ــا روزه ــت و خیلی ه ــتثنی نیس ــن روال مس ــم از ای ه
ــود  ــاج خ ــورد احتی ــوازم م ــد ل ــرای خری ــال را ب ــان س پای
ــای  ــرد دنی ــیله های پرکارب ــی از وس ــد. یک ــاب می کنن انتخ
ــرای  ــما ب ــه ش ــر بودج ــتند. اگ ــا هس ــال لپ تاپ ه دیجیت
ــه  ــان اســت و البت ــون توم ــر از 2 میلی ــاپ کمت ــد لپ ت خری
بــه قابلیــت حمــل لپ تــاپ نیــاز داریــد و نمی خواهیــد یــک 
ــا  ــزارش را ت ــن گ ــر اســت ای ــد، بهت ــداری کنی پی ســی خری
ــی  ــرای شــما پیشــنهادهای خوب ــرا مــا ب ــد؛ زی ــا بخوانی انته

ــم. داری
575G-Aspire E5  ایسر    

قیمت: یک میلیون و هشتصد هزار تومان
اگــر بــه دنبــال یــک گزینــه بــرای مالتی مدیــا و کمــی بــازی 
هســتید، بهتــر از ایــن مــدل را در رده قیمتــی زیــر 2 میلیــون 

تومــان پیــدا نخواهیــد کرد.
یــک   ،NVIDIA GeForce GT940MX کارت گرافیــک 
ســر و گــردن از ســایر مدل هــای در ایــن رده قوی تــر 
ــز اختــاف عملکــرد  ــده 6100U-Core i3 نی اســت و پردازن

کمــی نســبت بــه 6200U-Core i5 دارد و بهتــر اســت 
ــز  ــر متمرک ــک بهت ــود را بیشــتر روی کارت گرافی  بودجــه خ

کنید. 
گفتنــی اســت نســخه Core i5 ایــن لپ تــاپ را نیــز 
ــزار  ــد ه ــا چهارص ــیصد ت ــدود س ــی ح ــا قیمت ــد ب می توانی

ــد.  ــه کنی ــتر تهی ــان بیش توم
ــر  ــبتا ضعیف ت ــی نس ــده گرافیک ــا پردازن ــدل E5-575 ب م
940M GT را نیــز می توانیــد بــا قیمتــی حــدود صــد 
هــزار تومــان ارزان تــر تهیــه کنیــد. امــا بــه نظــر مــا 100 هــزار 
تومــان رقــم چندانــی نیســت کــه بخواهیــد کارت گرافیــک 

ضعیف تــری را دریافــت کنیــد.
110 IdeaPad  لنوو    

قیمت: یک میلیون و 945 هزار تومان

اگــر بــه خریــد لپ تاپــی بــا پردازنــده Core i5 اصــرار 
ــده را بیشــتر  ــه شــما معمــوال پردازن ــد و کارهــای روزان داری
ــت.  ــبی اس ــه مناس ــدل گزین ــن م ــرد، ای ــد ک ــر خواه درگی
 GeForce ــی ــده گرافیک ــه پردازن ــید ک ــته باش ــه داش توج
 920M بــا اختــاف ضعیف تــر از 940MX انویدیــا بــوده 
و فقــط کمــی بهتــر از پردازنــده گرافیکــی Intel HD 520 در 
ــدل  ــن م ــد کارت گرافیکــی مجزاســت. ای ــای فاق لپ تاپ ه
همچنیــن 14 اینچــی بــوده و بــه همیــن دلیــل ســبک تر و 

ــز هســت. ــر نی باریک ت
310 IdeaPad  لنوو    

قیمت: یک میلیون و 760 هزار تومان
ــصدهزار  ــون و شش ــک میلی ــد ی ــما در ح ــه ش ــر بودج اگ
 Core تومــان اســت، کمــاکان می توانیــد یــک لپ تــاپ
ــن  ــد. ای ــدا کنی ــی 920M GeForce پی ــا کارت گرافیک i3 ب
لپ تــاپ قــدرت چندانــی نــدارد، امــا بــرای کارهــای روزانــه 

ــت. ــب اس ــا مناس ــای فیلم ه ــردی و تماش ــد وبگ مانن
 K556  ایسوس    

قیمت: حدود دو میلیون و صد هزار تومان
ســری K از لپ تاپ هــای ایســوس همیشــه از ســخت افزار 

بســیار قدرتمنــدی برخــوردار بوده اســت. 
 6200U Core i5 حافظــه رم 6 گیگابایــت بــا پردازنــده 
ــدرت ســخت افزاری مناســبی  ــز ق ــس 2.3 گیگاهرت و فرکان
ــف  ــای مختل ــا در زمینه ه ــد ت ــم می کن ــما فراه ــرای ش ب

ــد. ــد از آن اســتفاده کنی بتوانی
ــا لــپ تاپ هــای دیگــر معرفــی   ایــن لپتــاپ در مقایســه ب
شــده، یکــی از بهتریــن گزینه هاســت؛ هرچنــد شــاید مجبــور 

باشــید کمــی بیــش از بودجــه خــود خــرج کنیــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

بهترین لپ تاپ های دانشجویی

 بــازار آجیـــل و خشـــکبار در آســـتانه نـــوروز، یکــی از 
بی سروســامان ترین بازارهاســت؛ بــه گونــه ای کــه هــر 
ــرخ  ــهر، ن ــه از ش ــر نقط ــوالت در ه ــن محص ــرم از ای کیلوگ
متفاوتــی دارنــد و فروشــندگان تــا جایــی کــه بتواننــد 
ــول بیشــتری از  ــر می فروشــند و پ ــاس خــود را گران ت اجن

می گیرنــد.  مصرف کننــدگان 
ایــن نابســامانی بــه گونــه ای اســت کــه 
بعضــی انــواع آجیــل بــا کیفیــت مشــابه گاه 
ــد.  ــا 20 هــزار تومــان اختــاف قیمــت دارن ت
نکتــه جالــب توجــه در ایــن میــان آن اســت 
ــیار  ــرایط بس ــئوالن، ش ــه مس ــه گفت ــه ب ک
مناســب تولیــد باعــث شــده قیمت خشــکبار 

ــل حــدود  ــه مــدت مشــابه ســال قب در مجمــوع نســبت ب
ــی  ــن راســتا مصطف ــد؛ در همی ــدا کن 10 درصــد کاهــش پی
ــان  ــا بی ــکبار، ب ــل و خش ــه آجی ــس اتحادی ــدی، رئی احم
اینکــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در مجمــوع 
ــت  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدود 10 درص ــکبار ح ــت خش  قیم

افــزود: نــرخ بعضــی محصــوالت حتــی 30 درصــد ارزان تــر از 
ســال گذشــته و بعضــی ماننــد پســته نیــز تفاوتــی نداشــته 
ــن  ــا 10 درصــد کاهــش در ای ــا ب ــوع م ــا در مجم اســت؛ ام
ــم  ــود حاک ــز رک ــل آن نی ــه دلی ــم ک ــه بوده ای ــه مواج زمین
ــا  ــازار و شــرایط خــوب تولیــد بــوده اســت. احمــدی ب بــر ب
ــه اینکــه مــا چــون قیمــت مصــوب  اشــاره ب
بــرای آجیــل نداریــم نمی توانیــم اعــام نــرخ 
ــه  ــه عرض ــته ب ــا بس ــت: قیمت ه ــم، گف کنی
ــه  ــا س ــه در دو ت ــن اینک ــت؛ ضم و تقاضاس
ــازار  مــاه اخیــر قیمت هــا هیــچ نوســانی در ب
ــن  ــد تعیی ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــته اس نداش
نشــدن نــرخ مصــوب بــرای محصــوالت 
خشــکبار و آجیــل، یکــی از دالیلــی اســت کــه دســت 
ــه هــر  ــاس خــود را ب ــا اجن ــاز گذاشــته ت گرانفروشــان را ب
میزانــی کــه دلخواهشــان اســت، در اختیــار مصرف کننــدگان 
ــرخ  ــد ن ــخیص ده ــد تش ــس نتوان ــچ ک ــد و هی ــرار دهن ق

ــر ــدر اســت؟ مه ــن محصــوالت چق ــی ای واقع

در آســتانه نــوروز و افزایــش تقاضایــی کــه می توانــد بــرای 
پــول نقــد، ســکه و ارز وجــود داشــته باشــد، سیاســتگذار 
پولــی قــول داده کــه بــرای تأمیــن هــر یــک تمهیــدات الزم 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــرل کن ــازار را کنت ــد و ب ــته باش را داش
ــش  ــدی پی ــا ح ــکه ت ــرای س ــا ب ــر تقاض ــه اگ ــت ک اس

ــی  ــاب قیمت ــاد حب ــب ایج ــه موج ــرود ک ب
شــود، حراجــی ســکه برگــزار خواهــد کــرد. 
بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی 
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــش تقاضای ــال و افزای س
طبیعــی بــرای پــول، ارز و حتــی ســکه 
وجــود خواهــد داشــت، اگــر کنتــرل الزم از 
ســوی بانــک مرکزی اعمــال نشــود و عرضه 

کافــی وجــود نداشــته باشــد، بی تعادلــی در بــازار بــه وجــود 
می آیــد. ســکه از جملــه کاالهــای قیمتــی بــازار اســت کــه 
در چنــد مــاه گذشــته و در نوســان بــازار ارز، از ایــن جریــان 
ــر قیمــت شــد  ــای دالر دســتخوش تغیی ــد و پابه پ جانمان
و در رونــدی صعــودی قــرار گرفــت؛ بــه طــوری کــه حتــی 

در روزهایــی بــازار شــاهد رشــد قیمتــی تــا 40 هــزار تومــان 
ــدود  ــا از ح ــود و قیمت ه ــک روز ب ــرای ی ــل ب ــکه کام س
ــک  ــا ی ــاری ت ــال ج ــی س ــان ابتدای ــون توم ــک میلی ی
ــت.  ــش رف ــز پی ــتر نی ــان و بیش ــزار توم ــون و 200 ه میلی
آمــار بانــک مرکــزی حاکــی از آن اســت کــه ســکه طــرح 
قدیــم در پایــان دی مــاه نســبت بــه همیــن 
دوره در ســال قبــل تــا 23.6 و قیمــت ســکه 
ــا بیــش از  ــن مقایســه ت ــم در ای طــرح قدی

ــش داشــته اســت.  25 درصــد افزای
ایــن تغییراتــی اســت کــه البتــه برخــی 
ــودن قیمــت  ــی ب ــه حباب ــازار ب تحلیلگــران ب
ســکه و رانتــی کــه در ایــن میــان وجــود دارد 

ــد. ــاره دارن اش
 بــا ایــن حــال بانــک مرکــزی حبابــی بــودن قیمت هــا را 
چنــدان تأییــد نکــرده و معتقــد اســت ایــن تغییــر ناشــی 
از نوســانی اســت کــه در نتیجــه نامتوازنــی عرضــه و تقاضــا 

ایجــاد شــده اســت. ایســنا

پیش بینــی کارشناســان بــازار مســکن حاکــی از آن اســت کــه ســال آینــده هــر چنــد 
ــا  ــازار ب ــن ب ــا ای ــد، ام ــش می یاب ــکن افزای ــروش مس ــد و ف ــات خری ــم معام حج

ــود. ــرخ مواجــه نخواهــد ب افزایــش ن
 حجــم معامــات مســکن در ســال جــاری ســیر صعــودی بــه خــود گرفــت؛ هــر چنــد 
ــد  ــا خری ــد، ام ــف ش ــات متوق ــد معام ــن رش ــد آذر، ای ــال مانن ــی از س  در ماه های
ــه  ــروز ادام ــه ام ــا ب ــد ت ــن رون ــت و ای ــش یاف ــاه افزای ــکن از بهمن م ــروش مس و ف
داشــته و طبــق آمارهــای بانــک مرکــزی و اتحادیــه مشــاوران امــاک قیمت هــا در بــازار 

مســکن در دو مــاه گذشــته چیــزی حــدود 4 تــا 5 درصــد افزایــش یافــت. 
ــازار  ــت ب ــاره وضعی ــازان، درب ــری انبوه س ــون سراس ــو کان ــی، عض ــدی ماف محمدمه
ــازار مســکن نشــان می دهــد ســال  مســکن در ســال آینــده اظهــار داشــت: شــواهد ب
ــا  ــش قیمت ه ــا افزای ــق ب ــن رون ــه ای ــد ک ــش می یاب ــات افزای ــم معام ــده حج آین

ــود.  همــراه نخواهــد ب
ــش  ــاهد افزای ــکن ش ــازار مس ــع در ب ــور قط ــه ط ــده ب ــال آین ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــازار  ــا در ب ــر قیمت ه ــه داد: تغیی ــود، ادام ــم ب ــی نخواهی ــور جهش ــه ط ــا ب قیمت ه

ــی  ــل مختلف ــه عوام ــکن ب مس
جملــه  از  کــه  دارد  بســتگی 
آن میــزان درآمدهــای نفتــی 
بودجــه  اختصــاص  وضعیــت 
ــی  ــت های پول ــی و سیاس عمران

و مالــی کشــورمان اســت. 
مســکن  کارشــناس  ایــن 
تاکیــد کــرد: آنچــه می تــوان 
ســخن  آن  از  اطمینــان  بــا 
گفــت ایــن اســت کــه افزایــش 
قیمــت مســکن در ســال آینــده 
ــی  ــورم عموم ــرخ ت ــر از ن کمت

ــی  ــش جهش ــران افزای ــد نگ ــکن نبای ــان مس ــردم و متقاضی ــت و م ــورمان اس کش
ایلنــا باشــند.  قیمت هــا 

پایــش محیــط کســب و کار ایــران در تابســتان 1395 )ارزیابــی 261 تشــکل اقتصادی 
ــز  ــران( از ســوی مرک ــط کســب و کار در ای ــی محی سراســر کشــور از مؤلفه هــای مل

ــس منتشــر شــد.  ــای مجل پژوهش ه
ــم  ــز از رق ــکاران« نی ــتریان و هم ــای مش ــت چک ه ــه »برگش ــش مؤلف ــن پای در ای
ــتان  ــه 6( در تابس ــم 6.23 )رتب ــه رق ــال 1392 ب ــتان س ــه 14( در تابس 5.55 )رتب
1395 رســیده اســت کــه نشــان می دهــد در طــی ســال های مــورد بررســی شــرایط 
ــه نســبت نامســاعدتر  ــرور ب ــه م ــه از نظــر تشــکل های مشــارکت کننده ب ــن مؤلف ای

شــده اســت.
مؤلفــه »اعمــال تحریم هــای بین المللــی علیــه کشــورمان« نیــز از رقــم 7.41 )رتبــه 
ــه 13( در تابســتان 1395 رســیده  ــه رقــم 5.72 )رتب 3( در تابســتان ســال 1392 ب
اســت کــه نشــان می دهــد در طــی ســال های مــورد بررســی، شــرایط ایــن مؤلفــه 
ــت.  ــده اس ــاعدتر ش ــبت مس ــه نس ــرور ب ــه م ــارکت کننده ب ــکل های مش ــر تش از نظ
ــتان  ــه 2( در تابس ــم 7.53 )رتب ــه« از رق ــواد اولی ــت م ــی در قیم ــه »بی ثبات مؤلف
ســال 1392 بــه رقــم 5.59 )رتبــه 16( در تابســتان 1395 رســیده کــه نشــان 
می دهــد در طــی ســال های مــورد بررســی شــرایط ایــن مؤلفــه از نظــر تشــکل های 

ــه نســبت مســاعدتر شــده اســت.  ــرور ب ــه م مشــارکت کننده ب
ــت و نهادهــای  مؤلفــه »قیمت گــذاری غیرمنطقــی محصــوالت تولیــدی توســط دول
ــم  ــه 12 )رق ــه رتب ــال 1392 ب ــتان س ــم 6.36( در تابس ــه 8 )رق ــی« از رتب حکومت
ــال های  ــی س ــد در ط ــان می ده ــه نش ــت ک ــیده اس ــتان 1395 رس 5.78( در تابس
مــورد بررســی شــرایط ایــن مؤلفــه از نظــر تشــکل های مشــارکت کننده بــه مــرور بــه 

نســبت مســاعدتر شــده اســت. خانــه ملــت

نگران افزایش جهشی قیمت مسکن نباشید

اوضاع چک های برگشتی نامساعدتر شد

حتما بخوانید!
3در صورت ایجاد حباب قیمتی... شنبه   14  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 384 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

نیازی به واردات سیب زمینی هندی نداریم
ــر جهــاد کشــاورزی  معــاون وزی
مباحــث مطرح شــده مبنــی بــر 
واردات ســیب زمینی بــه کشــور را 
 تکذیــب کـــرد و گفــت: حـــدود 
5 میلیـــون و 200 هـــزار تــن 
ســیب زمینی در کشــور تولیــد 
می شــود. عبــاس کشــاورز در 
واردات  بــر  مبنــی  مطرح شــده  مباحــث  بــه  واکنــش 
ســیب زمینی از هندوســتان اظهــار داشــت: چنیــن موضوعــی 
بــه هیــچ عنــوان صحــت نــدارد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــت ــود اس ــور موج ــراوان در کش ــزان ف ــه می ــیب زمینی ب  س

تصریــح کــرد: حــدود 5 میلیــون و 200 هــزار تــن ســیب زمینی 
در کشــور تولیــد می شــود و 5 یــا 10 هــزار تــن از ایــن 
محصــول عــددی نیســت کــه مــا بخواهیــم وارد کنیــم؛ ضمــن 
اینکــه هیــچ نیــازی هــم بــه واردات آن نداریــم. طــی روزهــای 
گذشــته بعضــی منابــع هنــدی مدعــی شــده بودنــد حــدود 8 
ــران  ــه ای ــد ب ــاب هن ــت پنج ــیب زمینی از ایال ــن س ــزار ُت  ه
و روســیه صــادر خواهــد شــد؛ مــا ســفارش هایی بــرای 
ــن  ــه روســیه و 5 هــزار ُت ــن ســیب زمینی ب صــادرات 2800 ُت

به ایران داریم. اقتصاد آناین

 زیمنس در ایران 

کارخانه تجهیزات برق می سازد
عضــو ســندیکای صنعــت بــرق از توافــق بــا زیمنــس آلمــان بــه 
منظــور ســاخت و راه انــدازی اولیــن کارخانه مشــترک تولیدکننده 
تجهیــزات صنعــت بــرق در ایــران خبــر داد. ارســان فتحی پــور 
در جمــع خبرنــگاران در تشــریح توافــق جدیــد انجام گرفتــه بــا 
ــاوری  ــش، فن ــال دان ــور انتق ــه منظ ــان ب ــس آلم شــرکت زیمن
ــران، گفــت: در  ــرق در ای ــد صنعــت ب و ســاخت تجهیــزات جدی
ســفر هیئتــی از ایــران بــه آلمــان، قــراردادی بــا شــرکت زیمنس 
ــی  ــت بعض ــرار اس ــاس آن ق ــر اس ــه ب ــد ک ــد ش ــان منعق آلم
ــون  ــرق همچ ــت ب ــاز صنع ــورد نی ــزات م ــوالت و تجهی از محص
انــواع ترانــس تحــت لیســانس زیمنــس تولیــد و در بازارهــای 
داخلــی و صادراتــی عرضــه شــود. ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد 
بــر اینکــه پیش بینــی می شــود در دو مــاه آینــده، قــرارداد 
ــا  ــه مشــترک ب ــی درخصــوص ســاخت و تأســیس کارخان نهای
ــا زیمنــس آلمــان  ــی ب ــد و اســتاندارهای جهان ــن تولی به روزتری
امضــا شــود، تصریــح کــرد: قــرار اســت ایــن کارخانــه در منطقــه 
ــم  ــر ه ــس پیش ت ــران و زیمن ــود. ای ــداث ش ــران اح ــد ته پرن
بــه منظــور انتقــال دانــش و فنــاوری نویــن در حــوزه طراحــی و 
تولیــد نســل جدیــد توربین هــای بــرق کاس اف و اچ و ارتقــای 
راندمــان نیروگاه هــای گازی بــا احــداث واحدهــای بخــاری 
مذاکراتــی انجــام داده و حتــی تفاهم نامه هــای همــکاری بیــن 

دو طــرف امضــا شــده اســت. مهــر

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ثبات قیمت در بازار
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــر 
اســاس نظارت هــای مــداوم بــر 
بــازار، ثبــات قیمــت در بــازار 
محســوس بــوده و قیمت هــا 
قبــل  ماه هــای  بــه  نســبت 
افزایــش نیافتــه اســت. رســول 
زرگرپــور در جلســه ســتاد تنظیم 
بــازار اظهــار داشــت: بــرای کنتــرل و کاهــش قیمت پرتقــال در 

بازار باید سیاست های کان با جدیت دنبال شود.
وی بــر نظــارت و کنتــرل گســترده بــر بــازار و تأمیــن رضایــت 
ــانی  ــه خدمات رس ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــد ک ــردم تاکی م
اصنــاف، فروشــگاه های روز و کوثــر و ارائــه تخفیف هــای 
ــاره در  ــگاه به ــی فروش ــه برپای ــازی ب ــردم، نی ــه م ــژه ب وی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه ــت. اس ــان نیس ــهر اصفه ش
ذخیره ســازی 8 هــزار ُتــن گوشــت مــرغ منجمــد در انبارهــای 
ــاز  ــورد نی ــرغ م ــزود: م ــتان اف ــتیبانی دام اس ــرکت پش ش
ــرای 2 مــاه آینــده تأمیــن شــده اســت.  اســتان دســت کم ب
گفتنــی اســت در ششــمین جلســه کمیســیون تنظیــم بــازار 
ــده در  ــات انجام ش ــن اقدام ــاره آخری ــان درب ــتان اصفه اس
ــد  ــاز اســتان در آســتانه عی ــورد نی ــام م ــن اق راســتای تأمی
ــوروز، تشــدید نظــارت و کنتــرل شــدید قیمت هــا بحــث و  ن

ــا ــد. ایمن ــاذ ش ــای الزم اتخ ــر و تصمیم ه ــادل نظ تب

 ایجاد 20 کیلومتر محور سبز 

بین شهرضا تا اصفهان
ــت:  ــهرضا گف ــزداری ش ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
امســال عملیــات کاشــت گونه هــای کاج و ســرو و زبــان 
گنجشــک در طــول محــور مواصاتــی شــهرضا بــه اصفهــان بــه 
عنــوان محــور ســبز بــه طــول 20 کیلومتــر انجــام شــده اســت. 
ــا  ــرد: شــهرضا، شهرســتانی اســت ب ــار ک ــرو اظه ــان هللا نیک ام
ــتپی  ــی اس ــه آب و هوای ــار ک ــدود 350000 هکت ــاحتی ح مس
ــر  و ســرد دارد و متوســط بارندگــی ســاالنه در آن 280 میلیمت
اســت. نیکــرو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره به 
انجــام 100 هکتــار پــروژه کپــه کاری در مراتــع ایــن شهرســتان 
ــا کاشــت بذرهــای  در ســال جــاری اظهــار کــرد: ایــن طــرح ب
گونه هــای کــده، مرتعــی جاشــیر و آگروپایــرون النگاتــوم 
ــو  ــی و چشــمه زردآل ــع داری نســاء ســوران، اردن در طــرح مرت
انجــام شــده اســت. نیکــرو همچنیــن از تعییــن تکلیــف 95 
ــرای  ــن شهرســتان ب ــی ای ــای طبیع درصــد از ســطح عرصه ه
تعییــن حــق مالکیــت بخــش دولتــی و خصوصــی در اجــرای 
ــع  ــا و مرات ــت از جنگل ه ــت و حمای ــون حفاظ ــاده 56 قان م
خبــر داد و افــزود: تاکنــون بــرای 90 درصــد ایــن راضــی نیــز بــه 

نــام دولــت ســند صــادر شــده اســت. ایســنا

در صورت ایجاد حباب قیمتی، سکه حراج می شودبازار بی سروسامان آجیل در آستانه عید نوروز

صنایــع  کمیســیون   عضــو 
بــا  مجلــس  معــادن  و 
تاکیــد بــر اینکــه بســیاری 
نارضایتــی مــردم از سیســتم 
خدمــات پــس از فــروش 
بــه  هشــداری  خودروهــا 
ــت:  ــت، گف ــازان اس خودروس
شــاخص های  از  یکــی 
اصلــی مدیریــت، خدمــات 
رضایــت  فــروش  از  پــس 
مشــتری اســت. حمیدرضــا فوالدگــر بــا اشــاره بــه اعــام ســازمان اســتاندارد مبنــی 
بــر نارضایتــی مــردم از خدمــات پــس از فــروش خودروهــا، بیــان داشــت: یکــی از 
کارهایــی کــه هــر مدیریتــی بایــد داشــته باشــد، رضایتمنــدی مشــتریان اســت کــه 

دارد.  متعــددی  عناویــن 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس افــزود: ممکــن اســت هیــچ مدیریتــی نتوانــد 
100 درصــد رضایــت مشــتری را حاصــل کنــد و حتــی بعضــی از خواســته های 
مشــتریان نیــز خــارج از چارچــوب قانونــی باشــد. فوالدگــر تصریــح کــرد: بســیاری 
میــزان نارضایتــی مــردم از سیســتم خدمــات پــس از فــروش خودروهــا، هشــداری 
بــه خودروســازان اســت کــه بایــد آن را بپذیرنــد و کار بیشــتری بــرای جلــب رضایــت 
مشــتری و بهبــود خدمــات پــس از فــروش انجــام دهنــد. عضــو کمیســیون صنایــع 
ــه اینکــه قانــون حمایــت از مصرف کننــدگان خــودرو  ــا اشــاره ب و معــادن مجلــس ب
نیــز سال هاســت بــه تصویــب مجلــس رســیده و خودروســازان ملــزم بــه اجــرای آن 
 هســتند، اظهــار داشــت: صنعــت خــودرو گزارش هــای خــود را نیــز منتشــر می کنــد
ــات  ــت قطع ــای کیفی ــا ارتق ــد و ب ــت کنن ــتر مراقب ــه بیش ــن قضی ــد در ای ــا بای  ام
ــا را  ــد کمبوده ــرات بتوانن ــا و تعمی ــت نمایندگی ه ــت کاال و تقوی ــش مرغوبی و افزای

ــد. ــران کنن جب

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:

نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش خودرو
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حتما بخوانید!
اقدامات زیست محیطی ذوب آهن ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ســالروز تشــکیل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( »روز 
ــی  ــه تجل ــت؛ هنگام ــام گرف ــوکاری« ن ــان و نیک احس
مهربانــی کــه در آن تمامــی مردمــان ایــن دیــار کهــن در 
اتحــادی ســتودنی بــه یــاری نیازمنــدان می شــتابند تــا 
در سایه ســار ایــن حمایــت و همدلــی، جامعــه ای پویــا 

ــند.  ــر باش ــاداب را نظاره گ و ش
ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
بــا کیمیــای وطــن گفــت:  اصفهــان در گفت وگــو 
فرهنــگ کمــک بــه نیازمنــدان در همــه کشــورها 
ــن  ــی چنی ــه نام های ــی انســانی اســت و همــه ب حرکت
ــردن  ــاق ک ــه انف ــرا ک ــد؛ چ ــام می دهن ــی را انج کارهای
ــی اســت.  ــت انســانی و سفارش شــده اله دارای ماهی
حمیدرضــا شــیران گفــت: ایــن نهــاد حمایتــی در 
تــاش اســت کــه بــا آمــوزش بــه گروه هــای عمومــی 
ــا فقــر  ــارزه ب و مردمــی، مــردم را وارد خــط مقــدم مب
کنــد. کمیتــه امــداد امــام خمینــی بــه دنبــال کاهــش 
حضــور و وابســتگی مددجــو بــه ایــن نهــاد و شــناخت 
معضــل  این گونــه  تــا  اســت  خانــواده  امکانــات 
ــه  ــدی کمیت ــف ج ــی از وظای ــود. یک ــرف ش ــر برط فق
امــداد، شناســایی نیــاز افــراد و توانمنــدی و رشــد 

خانواده هاســت. 
وی بــا اشــاره بــه آمــار مددجویــان کمیتــه امــداد 
ــه  ــار کــرد: در اصفهــان نزدیــک ب اســتان اصفهــان اظه
ــای  ــر تحــت پوشــش مســتمر حمایت ه ــزار نف 180 ه
کمیتــه امــداد قــرار دارنــد؛ ایــن آمــار محرومیــت بــرای 
اســتان اصفهــان خوشــایند نیســت، امــا یــک واقعیــت 

محســوب می شــود.
    سین سخاوت

ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی

ــال  ــوکاری امس ــن نیک ــرد: جش ــح ک ــان تصری اصفه
ــا  ــود. م ــام می ش ــخاوت« انج ــین س ــعار »س ــا ش ب
ــر  ــال زودت ــه امس ــن زمین ــود را در ای ــای خ فعالیت ه
بــرای  نیــز  رســانه ها  کمــک  از  تــا  کردیــم  آغــاز 
ــانه ها  ــم. رس ــتفاده کنی ــا اس ــدن حمایت ه ــر ش فراگی
می تواننــد از ظرفیت هــای بســیاری بــرای فراگیــر 

ــد.  ــتفاده کنن ــاق اس ــگ انف ــدن فرهن ش
شــیران افــزود: روزهایــی ماننــد 1۴ اســفند بــه عنــوان 
ــه،  روزهــای احســان و نیکــوکاری و جشــن های عاطف
ــر زیســتن و شــادبودن از داشــتن  ــرای بهت ــه ای ب بهان

نعمتــی بــه نــام نیکــی و نیکــوکاری و... اســت. 
وی بــا اشــاره بــه طرح هــای کمیتــه امــداد بــرای نــوروز 
96 خاطرنشــان کــرد: طــرح ســخاوت، ســین هشــتم 
ــه  ــاک ب ــبد پوش ــدای س ــامل اه ــوروزی ش ــفره ن س

ــدان در اصفهــان آغــاز شــده اســت. نیازمن
    جشن نیکوکاری

ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
اصفهــان افــزود: ایــن طــرح بــه منظــور تأمیــن 
فرزنــدان  از  حمایــت  و  نــوروزی  اولیــه  مایحتــاج 
ــب اهــدای  ــداد، در قال بی بضاعــت تحــت پوشــش ام
ــان  ــتان اصفه ــاک در اس ــی پوش ــزار ریال ــبد 800 ه س

ــت. ــده اس ــرا ش اج
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی دفاتــر کمیتــه امداد اســتان 
آمادگــی دریافــت کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی 
خیــران را تــا پایــان اســفند دارنــد، ادامــه داد: خیــران 
بــرای حمایــت از نیازمنــدان تحــت پوشــش ایــن 

شــماره گیری0۳1#*88۷۷*  بــا  می تواننــد  نهــاد 
از طریــق تلفــن همــراه کمک هــای نقــدی خــود را 
ــن در  ــرد: همچنی ــح ک ــیران تصری ــد. ش ــت کنن پرداخ
ایــن مــدت، نیکــوکاران اصفهانــی بــا واریــز کمک هــای 
نقــدی خــود بــه شــماره حســاب ۲۴01-11-۳091۴0۷-۲ 
یــا شــماره کارت ۲۵09-0000-۷۳۷0-606۳ می تواننــد، 
ــدی  ــد عی ــدان نیازمن ــه فرزن ــر را ب ــده ای بهت ــوق آین  ش

دهند. 
ــان از  ــان در پای ــه امــداد اســتان اصفه ــر کل کمیت مدی
برپایــی جشــن نیکــوکاری بــا نزدیــک شــدن بــه نــوروز 
96 در اســتان و همزمــان بــا سراســر کشــور خبــر داد و 
ــش  ــردم نیک اندی ــل م ــال های قب ــد س ــت: همانن گف
ــای  ــاری خانواده ه ــور ی ــه منظ ــد ب ــی می توانن اصفهان
نیازمنــد در روزهــای 18، 19 و ۲1 اســفند بــا مراجعــه بــه 
پایگاه هــای نیکــوکاری اســتان، شــادی نــوروزی خــود 

را بــا نیازمنــدان تقســیم کننــد. 
1۴ اســفندماه در تقویــم کشــورمان بــا توجــه بــه 
ســالروز تشــکیل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا 
ــده  ــذاری ش ــوکاری« نامگ ــان و نیک ــوان »روز احس  عن
 و شــاید فرصتــی باشــد کــه بتوانیم بــرای ســعادتمندی 
و شــروع زیباتریــن بهــار زندگــی پیــش از پایــان ســال، 
ــود  ــی خ ــه زندگ ــدا را ب ــویم و خ ــدل ش ــاره هم دوب
دعــوت کنیــم. اگــر امــروز خــود را بــاور کنیــم و دســت 
ــی  ــد اصفهان ــواده نیازمن ــزاران خان ــر ه ــر س ــت ب کرام
ــری در  ــی زیبات ــر و زندگ ــی بهت ــاید فردای ــیم، ش بکش

ــان باشــد. انتظارم

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

نیازمندان اصفهان در انتظار سین سخاوت

 برگزاری کارگاه بازیابی اطالعات و اسناد 

در دانشگاه کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

کارگـــاه بازیابـــی اطاعـــات و 
ــا  اســناد ســازمان ملــل متحــد ب
همــکاری گــروه همکاری هــای 
دانشــگاه  بین المللــی  علمــی 
کاشــان بــا حضــور رئیــس مرکــز 
ــگاه  ــن دانش ــران در ای ــد در ای ــل متح ــازمان مل ــات س اطاع
برگــزار شــد. در ایــن جلســه خانــم نازنیــن قائم مقامــی کتابــدار 
مرکــز اطاعــات ســازمان ملــل متحــد، دربــاره چگونگــی بازیابی 
اطاعــات عمومــی دربــاره ســازمان ملل متحــد و تاریخچــه آن و 
ارکان اصلــی ایــن ســازمان جهانــی و آرمان هــای توســعه هــزاره 
از طریــق ســایت ملــل متحــد توضیحاتــی را ارائــه کــرد. ماریــا 
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــات س ــز اطاع ــس مرک ــنکو، رئی دوتس
ایــران، نیــز هــدف از برگــزاری این کارگاه را آشــنایی دانشــجویان 
ــت: ایجــاد آشــنایی  ــرد و گف ــر ک ــل متحــد ذک ــا ســازمان مل ب
ــینه، ارکان  ــد، پیش ــل متح ــی مل ــاختار اطاعات ــا س ــتر ب بیش
 ســازمان ملــل، آشــنایی با اســناد و مــدارک، منابع چندرســانه ای 

و زمینه های گوناگون مرتبط از اهداف این دوره است. 

 اجرای طرح ملی محیط یار 

در 30 مدرسه شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

 بــه منظــور ارتقا و اشــاعه فرهنگ و آموزش های زیســت محیطی
دانش آمــوزان و معلمــان مــدارس شهرســتان شاهین شــهر 
ــش  ــت پوش ــاری تح ــال ج ــاه س ــدای بهمن م ــه، از ابت و میم
آموزش هــای زیســت محیطی طــرح ملــی محیط یــار قــرار 
گرفتنــد. ایــن طــرح در ۳0 مدرســه ابتدایــی و متوســطه اول در 
ســال تحصیلــی 96-9۵ در نواحــی آمــوزش و پــرورش مناطــق 
شاهین شــهر و میمــه انجــام می پذیــرد. در طــرح مذکــور 
ــط زیســت،  ــی محی ــم اصل ــا مفاهی ــط زیســت ب ــان محی رابط
ــواع  ــط زیســت، ان ــط زیســت، آلودگی هــای محی اجــزای محی
ــاک  ــای پ ــبز، انرژی ه ــت س ــتی، مدیری ــوع زیس ــماند، تن پس
و مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــوزان  ــه دانش آم ــده را ب ــم آموزش دی ــوند و مفاهی ــنا می ش آش
اســت  می کننــد. گفتنــی  منتقــل  آن هــا  خانواده هــای  و 
ــار  ــر رفت ــتی و تغیی ــط  زیس ــت محی ــه فعالی ــی ک دانش آموزان
ــط اداره  ــد، توس ــان دهن ــود نش ــری از خ ــتی بهت ــط زیس محی
حفاظــت محیــط زیســت شاهین شــهر مــورد تقدیــر و تشــویق 

ــد گرفــت. ــرار خواهن ق

اخبار کوتاه

 فرماندار شهرستان لنجان: 

 بعد از اصفهان، شهرستان لنجان 

پیشگام در ثبت پرونده سالمت است

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

ســید محســن ســجاد، فرمانــدار 
تجلیــل  همایــش  در  لنجــان، 
از رابطیــن بهداشــت و درمــان 
ضمـــن  لنجـــان  شهرســـتان 
تشــکر از خدمــات آن هــا گفــت: 
اجتماعــی کــردن ســامت، یکــی از نــکات توجــه دولــت تدبیــر 
و امیــد اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه لنجــان بعــد از اصفهــان 
در ثبــت پرونــده ســامت افــراد در رتبــه دوم قــرار دارد، افــزود: 
تاکنــون 1۴0 هــزار پرونــده  ســامت در لنجــان بــه ثبــت رســیده 
اســت. نماینــده دولــت تدبیــر و امیــد در لنجــان ضمــن اشــاره 
ــه ایــن نکتــه کــه در طــرح نظــام تحــول ســامت، آمــوزش  ب
بســیار مهــم اســت، تصریــح کــرد: مــردم بایــد بــا خودمراقبتــی 
ســعی کننــد فرهنــگ ورزش را جایگزیــن اســتفاده خودســرانه 
از داروهــا نماینــد کــه ایــن امــر مطلــوب ارتبــاط مســتقیم بــا 
اقتصــاد مقاومتــی دارد. فرمانــدار لنجــان در ادامــه خاطرنشــان 
کــرد: فرهنــگ ورزش و تغذیــه  ســالم بایــد در جامعــه نهادینــه 
ــردم  ــه م ــن ســامت ب ــوزش رابطی ــا آم ــم ب ــن مه شــود و ای
میســر می شــود. محســن ســجاد رابطیــن ســامت را ســربازان 
ســامت و انســان های بی ادعایــی دانســت کــه شــبانه روز 
بــرای ســامت افــراد و جامعــه تــاش می کننــد و تاکیــد کــرد 

ــه  آن هــا تقدیــر کــرد. کــه بایــد همیشــه از زحمــت مجاهدان

 برگزاری همایش پیاده روی 

رهروان یاس نبوی در دولت آباد

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــوان  ــژه بان ــوی وی ــاس نب ــروان ی ــاده روی ره ــش پی همای
ــی  ــوان زهرای ــادی از بان ــع زی ــور جم ــا حض ــاد ب در دولت آب
شهرســتان برگــزار شــد. همزمــان با روزهــای شــهادت ام ابیها 
ــروان  ــاده روی ره ــش پی ــرا)س(، همای ــه زه ــرت فاطم حض

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــوان در دولت آب ــژه بان ــوی وی ــاس نب ی
ــد  ــید محم ــتان س ــل آس ــت از مقاب ــا حرک ــم ب ــن مراس  ای
ــا  ــد و ت ــاز ش ــاد آغ ــام دولت آب ــهدای گمن ــر ش ــور مطه و قب
آســتان مقــدس امامــزاده محمــود علیه الســام ادامــه 
ــن  ــاد ضم ــی دولت آب ــوان زهرای ــن مراســم بان داشــت. در ای
ــج( از  ــام زمان)ع ــدس ام ــاحت مق ــه س ــلیت ب ــرض تس ع
ــین  ــام حس ــت علیهم الس ــل بی ــان اه ــرایی مداح مدیحه س

ــدند. ــد ش ــری بهره من ــدهللا جعف ــی و عب ربیع

اخبار کوتاه

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیاصفهان

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس هیئــت 
عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
معدنــی ایــران )ایمیــدرو( گفــت: تجربیــات و فعالیت هــای 

ــای  ــه پروژه ه ــان در زمین ــن اصفه ذوب آه
بایــد  ســبز  فضــای  و  زیســت محیطی 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــع دیگ ــرلوحه صنای س
دکتــر مهــدی کرباســیان بــا حضــور در غرفه 
ــانزدهمین  ــن روز از ش ــن در آخری ذوب آه
نمایشــگاه بین المللــی محیــط زیســت 
ــن  ــان ای ــات کارشناس ــا توضیح ــور، ب کش

شــرکت، در جریــان آخریــن اقدامــات و دســتاوردهای 
ــو  ــت. وی در گفت وگ ــرار گرف ــن ق ــت محیطی ذوب آه زیس
ــای  ــات و فعالیت ه ــن از اقدام ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
غبارگیــر  به ویــژه سیســتم  ذوب آهــن،  زیســت محیطی 
کنورتــور ابــراز رضایــت کــرد و تجربیــات ذوب آهــن را قابــل 

الگوبــرداری بــرای ســایر صنایــع کشــور توصیــف کــرد. 
کارشناســان ذوب آهــن اصفهــان در بازدیــد رئیــس هیئــت 
عامــل ایمیــدرو از غرفــه ایــن شــرکت، توضیحــات کاملــی 
درخصــوص پــروژه تصفیــه غبــار کنورتــور و اثــرات مثبــت و 
پایــدار ناشــی از ســطوح گســترده فضــای ســبز احداث شــده 
توســط مــادر صنعــت فــوالد کشــور ارائــه 
ــد. همچنیــن ممیــزی خارجــی سیســتم  کردن
مدیریــت زیســت محیطی مطابــق بــا اســتاندارد 
ISO1۴001 ذوب آهــن اصفهــان توســط موسســه 
SGS طــی روزهــای 10 تــا 11 اســفندماه ســال 
جــاری انجــام و تمدیــد اعتبــار ایــن گواهینامــه 
ــد.  ــام ش ــد و اع ــان تأیی ــن اصفه در ذوب آه
ــان  ــن اصفه ــت ذوب آه ــر کیفی ــاس زاده، مدی ــدس عب مهن
ضمــن اعــام ایــن خبــر یــادآور شــد: ایــن شــرکت همــواره 
بــه  زیســت محیطی  اســتانداردهای  الزامــات  از  فراتــر 
موضــوع محیــط زیســت توجــه کــرده و از توصیه هــای 
مؤسســات ممیــزی داخلــی و خارجــی اســتقبال می کنــد.

اقدامات زیست محیطی ذوب آهن، باید سرلوحه دیگر صنایع قرار گیرد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: جذب ســرمایه گذاران 
ــت  ــا جدی ــاری ب ــال و بختی ــی در چهارمح ــی و خارج داخل
دنبــال می شــود. قاســم ســلیمانی دشــتکی اظهــار داشــت: 
ــذب  ــر ج ــتان ب ــران اس ــا مدی ــف ب ــت های مختل در نشس
 ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی تاکیــد شــده اســت 

و آنــان بــا تــاش و کوشــش فــراوان در ایــن 
راســتا حرکــت می کننــد. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد 
ــی  ــای مختلف ــتان ظرفیت ه ــن اس ــرد: ای ک
ــن  ــد از ای ــه بای ــرای ســرمایه گذاری دارد ک ب
ــتان  ــتر اس ــعه بیش ــرای توس ــا ب ظرفیت ه

ــرد.  اســتفاده ک
توانمندی هــای  بختیــاری  و  داد: چهارمحــال  ادامــه  وی 
توانمندی هــا  ایــن  از  بهره گیــری  کــه  دارد  بســیاری 
زمینه ســاز توســعه و پیشــرفت چهارمحــال و بختیــاری 

ــت.  اس
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 

 گردشــگری یکــی از مهم تریــن ظرفیت هــای چهارمحــال 
 و بختیــاری اســت، تاکیــد کــرد: بیــش از ۲۵0 جاذبــه 
و وجــود آثــار تاریخــی در ایــن اســتان از ظرفیت هــای مهــم 

در بخــش گردشــگری ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود. 
وی تاکیــد کــرد: توســعه اماکن گردشــگری و ســرمایه گذاری 
در ایــن بخــش بایــد مــورد توجــه بیشــتر قــرار 
ــد  ــتان می توان ــن اس ــه داد: ای ــرد. وی ادام گی
ــوب  ــگری جن ــای گردش ــی از قطب ه ــه یک ب
غربــی کشــور تبدیــل شــود و در مســیر توســعه 
اســتاندار چهارمحــال  گیــرد.  قــرار   بیشــتر 
و بختیــاری گفــت: توســعه گردشــگری نیازمند 
توســعه  و  بخــش  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ــا  ــانه ها ب ــه رس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب زیرساخت هاس
معرفــی ظرفیت هــا و پتانســیل های اســتان نقــش مهمــی 
در جــذب ســرمایه گذار بــه ایــن اســتان دارنــد، تاکیــد کــرد: 
الزم اســت خبرنــگاران و رســانه ها نیــز بــرای توســعه بیشــتر 

اســتان در ایــن مســیر حرکــت کننــد. مهــر

در شهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کاسه ۳۷0/9۵ ش ۳ شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: مهدی فصاحت فرزند 

محمدحسین نشانی : گلشهر- خ بهارستان کد پستی 1۷۵11-8۷8۴1 خوانده : امید صمدی فرزند 

ایمیر نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده 

است که وقت رسیدگی برای تاریخ 96/۲/۴  ساعت 10 صبح تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن 

بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی  خوانده و 

مراتب بک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در 

وقت رسیدگی ضرر به هم رساند. 

شماره:6۳۷/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1۵/۲600  واقع در فاورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷00۴۷۵۳-1۳9۵/10/6 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای محمد صادق رضائی فرزند محمد علی در جریان 

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

ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1۳96/1/19 

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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1۳9۵/1۲/1۴ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1۵/۲601  واقع در فاورجان بخش 9  با  نظر 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷00۴99۳-1۳9۵/10/۲0 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای محمد رضا احمدی فرزند قربان علی در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 

1۳96/1/1۷ 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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1۳9۵/1۲/1۴ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان شماره:1096/ م الف

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9۵099868۳6601۲۳۴  شماره  اباغنامه:9۵101068۳6606690  شماره 

شعبه:9۵1۴۷0 تاریخ تنظیم:1۳9۵/10/18 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: نوروزعلی ۲- نام 

حضور:1۳96/01/۲8  تاریخ  المکان  مجهول  نشانی:   -۴ حسین  پدر:  نام   -۳ خانوادگی:هنردوست 

دوشنبه ساعت 09:۳0 محل حضور: اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل 

میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه ۲ - اتاق ۲0۲ در خصوص دعوی زهرا سادات خشوعی 

اصفهانی بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۳۲96۷/م الف 

منشی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( هاجر مظاهری کوهانستانی

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9۵099868۳6601۲98  شماره  اباغنامه:9۵101068۳6606806  شماره 

نام  نام: مرتضی ۲-  اباغ شونده حقیقی:1-  تنظیم:1۳9۵/10/۲0 مشخصات  تاریخ  شعبه:9۵1۵۴۷ 

حضور:1۳96/01/۳0  تاریخ  المکان  مجهول  نشانی:   -۴ حسن  پدر:  نام   -۳ نژاد  خانوادگی:حسنی 

چهارشنبه ساعت 08:۳0 محل حضور: اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل 

میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه ۲ - اتاق ۲0۲ در خصوص دعوی مژگان قندهاری حسین 

آبادی بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۳۲969/م الف 

منشی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( مجید یوسفی

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9۵09980۳60۲01۲0۲  شماره  اباغنامه:9۵10100۳۵۳806۵90  شماره 

نام   -۲ ایمان  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1۳9۵/1۲/01  تاریخ  شعبه:9۵1۴9۴ 

خانوادگی:سنجابی نیا ۳- نام پدر: - ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1۳96/01/۳0 چهارشنبه 

ساعت 09:۳0 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳10 تاریخ حضور:1۳96/01/۳0 ساعت حضور:09:۳0  در خصوص 

شکایت وحید حقیقی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.توجه: 

پس از دریافت این اباغیه، اباغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت 

کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 

این اباغیه و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 

کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی 

و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:۳۷۷1۵/م الف شعبه 11۲ کیفری دو شهر اصفهان)11۲ جزایی سابق(

ابالغیه
شماره اباغنامه:9۵10100۳۵01100۳۷ شماره پرونده:9۵09980۳۵01008۵1 شماره بایگانی شعبه:9۵1000 

نام خانوادگی:کوهی  نام: سلمان ۲-  اباغ شونده حقیقی:1-  تنظیم:1۳9۵/11/09 مشخصات  تاریخ 

اصفهانی ۳- نام پدر: اکبر ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1۳96/01/۲9 سه شنبه ساعت 

1۲:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳۳  در خصوص دعوی مسعود کامیابی امینه بطرفیت شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید..شماره:۳۴98۳/م الف 

منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان فرزانه سلیمانی فارسانی 

ابالغ نظریه کارشناسی
عطف به اباغنامه ۳9۳۵/9۵ مورخه 9۵/11/0۳ صادره از شعبه اول آن اجرا در پرونده کاسه ۳9۳۵ 

مبنی بر ارزیابی اموال مندرج در نظریه ۲/9۵ مورخه 9۵/01/۲9 اینجانب توجها به اتمام مهلت شش 

ابراز  به  مبادرت  ذیل  بشرح  انتظامی  جهات  گرفتن جمیع  نظر  در  با  نظریه کارشناسی  اعتبار  ماهه 

نظریه می نمایم.اموال مورد ارزیابی:1-مدل : فولی هرزگرد پژویی)آردی(- تعداد ۲۵ دست- قیمت 

به ریال:۴/000/000 ۲-مدل : فولی هرزگرد پژویی )۴0۵،۲06،پارس با برند بهین سرما(- تعداد ۴0 

100 دست  تعداد:  بهین سرما-  برند  با  پرایدی  فولی هرزگرد   -۳ ریال:8/000/000  به  دست- قیمت 

قیمت به ریال: 1۲/600/000 نتیجه گزارش:که بر اساس جمع 16۵)یکصد و شصت و پنج( قلم اموال 

فوق الذکر جمعا به میزان ۲۴/600/000 )بیست و چهار میلیون و ششصد هزار ریال( برابر قیمت روز 

بازار برآورد و اعام می گردد این ارزیابی صرفا یک نظریه کارشناسی بوده و اتخاذ هرگونه تصمیم 

قضائی با مرجع محترم می باشد. ضمنا حق الزحمه کارشناسی برابر تعرفه به میزان 1/۵00/000 ریال 

)یک میلیون و پانصد هزار ریال( اعام میگردد./چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف 

سه روز پس از رویت به اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 

۲ دادگستری مراجعه نمایید.

شماره:۳8۲98/م الف دادورز شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی
عطف به دعوتنامه پرونده کاسه ۴9۷/9۴ موضوع دعوی آقای محمد علی منصوری بطرفیت آقای 

علی خسروی به استحضار عالی می رساند: با توجه به قرار کارشناسی مبنی بر)ارزیابی مجدد( اموال 

مندرج در گزارش کارشناسی 1۳9۴/1۲6 مورخ ۳ شنبه 1۳9۴/0۷/۲1 که شفاها بر بنده اباغ گردید و 

گذشت حدود 1۵ ماه از تاریخ گزارش اسبق مبلغ ۳/800/000 ریال )سه میلیون و هشتصد هزار ریال( 

جهت قیمت پایه و مبنای مزایده اموال مربوطه در این مقطع از زمان برآورد و اعام میگردد. چنانچه 

به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف سه روز پس از رویت به اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه 

روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره ۲ دادگستری مراجعه نمایید.

شماره:۳۷61۳/م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون شهربانو یاوری رامشه نسبت ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 

به رسما گواهی شده و به تایید دفتر 1۷۳ اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت شش دانگ 

پاک 1۵۲01/۲6۴1 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۷9۵۵۵۳ که در صفحه ۴60 دفتر 

6۴ سابقه ثبت و سند بنام ابراهیم راه افروز صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند 1۴8۵1۵-

انجام نشده و  انتقال شده است و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری  به متقاضی   88/11/۳

در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود شده و درخواست صدور سند 

مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 

شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 

نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳8۷۵۷/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون زهره ایروانی فرزند حسین نسبت ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 

شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر 1۷۳ اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت شش 

دانگ پاک 1۳1۴6/18 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۴8۲۳۲۷د/91  که در صفحه 

۴۴۳ دفتر ۵۴0 سابقه ثبت و سند بنام وی صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند 9896۴-

6۳/8/18 دفتر60 اصفهان به متقاضی انتقال شده است و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری 

انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود شده و درخواست 

صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  

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

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

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳8۷۵8/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵1111   خواهان آرین آشناگر با وکالت خشایار ذبیحی دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه به طرفیت شرکت کار و تجارت بین الملل مرجان-طهمورث ظاهری عبدوند  تقدیم نموده 

و وقت رسیدگی برای روز .........  مورخ 96/1/۲9 ساعت 10/۳0  تعیین گردیده است . باعنایت به  

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- 

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷001/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 11۵8/9۵ ش۲۵   خواهان رحمان خداوردی حسن وند دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه ۵0/۳00/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت یداله مومن زاده تقدیم نموده و 

به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  مورخ 96/1/۲9 ساعت ۵/۳0     ......... روز  برای  رسیدگی  وقت 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- 

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷۷۲0/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  وند  خداوردی حسن  رحمان  خواهان    11۵۷/9۵ پرونده کاسه  در خصوص 

مطالبه ۴۴/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت یداله مومن زاده تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز .........  مورخ 96/1/۲9 ساعت ۵  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

، مراتب در جراید  دادرسی مدنی  آئین  قانون  برابر ماده ۷۳  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷۷19/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 11۷6/9۵ خواهان حمید رئیسی نژاد دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه 

سفته به طرفیت سید مرتضی موسوی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .......  مورخ 96/1/۳0  

ساعت 10  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 

بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان 

– شعبه ۵۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷6۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 10۵0/9۵ خواهان علی جنت دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت سعید 

تعیین  روز چهارشنبه  مورخ 96/1/۳0  ساعت 8/۳0   برای  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  هدایتی 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه 

پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۵۲ 

شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷6۳8/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره   9۵099868۳6۳010۵۵ پرونده:  شماره   9۵101068۳6۳08۴۳۳ اباغنامه:  شماره 

شعبه: 9۵1188  تاریخ تنظیم: 1۳9۵/11/۲1 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: مهدی ۲- نام 

خانوادگی:حسین پور ۳- نام پدر: محرم ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1۳96/0۲/09 شنبه 

ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – 

بتول جعفری کمشچه  دعوی  در خصوص   ۳0۴ اتاق   -  ۳ طبقه   - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع 

بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۳6606/م الف شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9۵09980۳۵1۳010۲۴  شماره  اباغنامه:9۵10100۳۵1۳1۲۳۴1  شماره 

نام   -۲ امیر  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1۳9۵/1۲/01  تاریخ  شعبه:9۵11۵1 

دوشنبه  تاریخ حضور:1۳96/0۲/0۴  المکان  مجهول  نشانی:  رضا ۴-  پدر:  نام  خانوادگی:عنایت ۳- 

دادگستری  – ساختمان  نیکبخت  – خ شهید  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  محل حضور:   08:۳0 ساعت 

کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲06 تاریخ حضور: 1۳96/0۲/0۴ ساعت حضور:08:۳0  در 

این شعبه حاضر  خصوص دعوی علی نقشینه بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

شوید.ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد.توجه: پس از دریافت این 

اباغیه، اباغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد 

محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و 

اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه 

و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 

دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:۳۷689/م الف شعبه 1۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9۵09980۳۵01006۴۴  شماره  اباغنامه:9۵10100۳۵011019۴  شماره 

1-هادی  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1۳9۵/11/1۳  تاریخ  شعبه:9۵0۷60 

۲-علیرضا ۲- نام خانوادگی:1-هاشمی ۲-خالصی ۳- نام پدر: - ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ 

حضور:1۳96/0۲/0۲ شنبه ساعت 1۲:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳۳  در خصوص دعوی عبدالرضا 

عشوری مهرنجانی بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت استماع شهادت شهود در این شعبه حاضر 

شوید.شماره:۳۵۷۴0/م الف 

منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان فرزانه سلیمانی فارسانی

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9۵101068۳6۳08۳99 شماره پرونده: 9۵099868۳6۳010۵۷ شماره بایگانی شعبه: 

نام   -۲ رسول  سید  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات   1۳9۵/11/۲0 تنظیم:  تاریخ    9۵1190

خانوادگی: فخاری نیا ۳- نام پدر: سید اسداله ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1۳96/0۳/0۲ 

شنبه ساعت 08:۳0 محل حضور: اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل 

میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه ۳ - اتاق ۳0۴ در خصوص دعوی سیده فاطمه موسوی 

بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۳660۲/م الف شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مجیدیان  مجید  وکالت سید  با  زمانی  علی کوشکی  خواهان     9۵11۳1 پرونده کاسه  در خصوص 

وقت  و  نموده  تقدیم  آبادی   نسیم  جوادی  مهدی  طرفیت  به  سفته  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 

باعنایت به  مجهول   . ...........  مورخ 96/۲/۳ ساعت 1۲  تعیین گردیده است  رسیدگی برای روز 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  جراید منتشر 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  وکا-  راه  چهار  شمالی  صدوق 

و تصمیم مقتضی  تلقی  اباغ شده   در وقت رسیدگی  در صورت عدم حضور  نماید.  اخذ  را  ضمائم 

اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷610/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

 گردشگری زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

یم
سن

س: ت
عک
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حتما بخوانید!
توضیح سازمان اوج درباره ...

- کاظــم فریبــرزی، طــراح دکــور و صحنــه و یکــی از مجریــان 
ــی  ــه کارگردان ــول هللا)ص( ب ــد رس ــم محم ــور فیل ــاخت دک س

ــدی درگذشــت. ــد مجی مجی
- آرش معیریــان، کارگــردان »رالــی ایرانــی«، از حضــور شــقایق 
دهقــان و مهــراب قاســم خانی بــه  عنــوان زوج هنــری در ایــن 

مســابقه خبــر داد.
- فیلمنامــه ای ساخته نشــده از »آکــی را کوروســاوا« کارگــردان 
شــهیر ســینمای ژاپــن، توســط یــک کمپانــی چینــی ســاخته 

می شــود.
- شــهره ســلطانی کــه پــس از دو ســال دوری از تلویزیــون بــا 
مجموعــه »پنچــری« بــه تلویزیــون بازگشــته، معتقــد اســت: 
بایــد چــاره ای بــرای بازگردانــدن مخاطبــان بــه تلویزیــون 
اندیشــید؛ چراکــه مــا واقعــا مخاطبــان تلویزیــون را از دســت 

ــم. داده ای
- مهیــن کســمایی، دوبلــور پیشکســوت، درگذشــت. کســمایی 
دوبلــور نقش هایــی چــون آدری هیپــورن، دایــان کیتــون 
الیزابــت تیلــور و همچنیــن گوینــده نقــش فریمــاه فرجامــی در 

ــوده اســت. ــادر« ب ــم »م فیل
- احمــد آرام، نویســنده پیشکســوت، می گویــد نویســنده گاهی 
ــد. او در  ــی می رس ــه زیبایی شناس ــوری ب ــق خودسانس از طری
عیــن حــال تاکیــد دارد در بحــث خودسانســوری نویســندگانی 

کــه بــه جامعــه تعهــد دارنــد کارشــان ســخت تر اســت.
ــروژه ای  ــرد پ ــام ک ــیزی اع ــن اسکورس ــم مارتی ــاد فیل - بنی
ــازی و  ــرای بازس ــه ب ــا دارد ک ــم آفریق ــراث فیل ــوان می ــا عن ب
حفاظــت از فیلــم آفریقایــی و بــا همــکاری بنیــاد پــان آفریکــن 

ــه اســت. ــرار گرفت و یونســکو در دســت اجــرا ق
- فیلــم ســینمایی »چهارشــنبه« ســاخته ســروش محمــدزاده 

در جشــنواره ســینه کوئســت آمریــکا بــه نمایــش درمی آیــد.
- ارژنــگ امیرفضلــی، بازیگــر مجموعــه »محلــه گل و بلبــل« 
بــه دلیــل عارضــه گوارشــی در بیمارســتان بســتری شــده 
ــز را پشــت ســر  ــک عمــل جراحــی موفقیت آمی اســت. وی ی
ــت. ــده اس ــزارش ش ــوب گ ــمی اش خ ــال جس ــته و ح گذاش

- دفتــری کــه طــی دهه هــا مســئولیت اهــدای جوایــز مراســم 
ــه در  ــری ک ــا ۲ نف ــرد ب ــام ک ــت، اع ــده داش ــر عه ــکار را ب اس
شــب مراســم اســکار در یکشنبه شــب موجــب اشــتباه پیــش 

آمــده شــدند، قطــع همــکاری کــرده اســت.
ــو« ــوراب ش ــده »ج ــان، تهیه کنن ــوش بابایی ــه داری ــه گفت  - ب

نام این فیلم به »جوراب شو و پینوکیو« تغییر کرد.
- رضــا مهــدوی، مدیــر موسســه »راوی آذر کیمیــا«، بــا اشــاره 
بــه تازه تریــن فعالیت هــای انجام گرفتــه در ایــن موسســه 
ــته  ــای گذش ــی ماه ه ــرد: ط ــان ک ــیقایی بی ــار موس ــد آث تولی
اثــر وصــال  یــک رهگــذر«  تنهایــی  آلبوم هــای »ســرود 
ــن  ــار م ــن ب ــی و »ای ــان روم ــر هوم ــح« اث ــرب زاده، »صب ع
یک بارگــی« بــه آهنگســازی مهســا عظیمــی و خوانندگــی 
علی اکبــر داداش زاده توســط موسســه »راوی آذر کیمیــا« 

ــت. ــده اس ــیقی ش ــازار موس ــه ب روان

اجرای اردوی »مادر و کودک« در اصفهان

کیمیای وطن

نخســتین اردوی تفریحــی »مــادر 
و کــودک« بــا هــدف آمــوزش 
مــادران و تأثیــر نقــش والدیــن در 
بــازی کــردن بــا فرزندان بــا حضور 
برگــزار  اصفهانــی  خانواده هــای 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، سرپرســت 
جزیــره بــازی درخصــوص برگــزاری ایــن اردوی تفریحــی گفــت: 
نخســتین اردوی تفریحــی »مــادر و کــودک« بــا توجــه بــه تأثیر 
بــازی بــه عنــوان زبــان ارتباطــی کــودکان بــرای شــهروندان مادر 
و کــودک طراحــی و اجــرا شــد کــه در ایــن اردو، مــادران خانــواده 
بــه همــراه یکــی از فرزنــدان خــود شــرکت کــرده بودنــد. آمینــه 
ــا هــدف الگوســازی و آمــوزش  ــی افــزود: ایــن برنامــه ب جال
ــی  ــی و آپارتمان ــای تحرک ــژه بازی ه ــاوت به وی ــای متف بازی ه
بــا حضــور مربیــان و کارشناســان مجــرب و حضــور 30 خانــواده 
برگــزار شــد. جالــی دربــاره برگــزاری اردوهــای دیگــر بــا ایــن 
محوریــت خاطرنشــان کــرد: ایــن اردو بــه صــورت کامــا علمــی 
ــوی  ــار از س ــن ب ــرای اولی ــوت ب ــرح پایل ــک ط ــوان ی ــه عن و ب
ــان  ــازی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه ــره ب جزی
اجــرا شــد کــه بــا اســتقبال خوبــی از ســوی خانواده هــا همــراه 
ــا  ــده ایــن اردوهــا را ب ــار ســال آین ــود. درصــدد هســتیم از به ب
ــدان  ــدر، مــادر و فرزن ــه پ ــواده از جمل ــراد خان حضــور تمــام اف

بــه اجــرا درآوریــم.

تدارک نوروزی شبکه نمایش
شــبکه نمایــش ســیما ۲0 عنــوان فیلــم جدیــد بــرای پخــش 
ــه  ــد ب ــوان جدی ــن ۲0 عن ــت. ای ــده اس ــدارک دی ــوروزی ت ن
ــال  ــش در ح ــه توســط شــبکه نمای ــه و دوبل ســفارش ترجم

ــوروزی هســتند. ــرای پخــش ن ــه ب دوبل
ــی« و  ــزدور«، »مارس ــم »م ــوروزی، فیل ــم ن ــان ۲0 فیل  از می
»تخفیــف« و »شــامیتاب« محصــوالت ۲0۱۵ و ۲0۱۶ و جدیــد 
ــر  ــا، در ژان ــول ۲0۱۵ رومانی ــزدور« محص ــم »م ــتند. فیل هس
ــل  ــک قات ــه ی ــی ک ــت. زمان ــی اس ــی و جنای ــن ماجرای اکش
قــراردادی )ســگال( بــا صحنــه فــرار کــردن دختــری از دســت 
ــه  ــاال مواج ــی ب ــط سایس ــا رواب ــز( ب ــاش )جون ــس اوب رئی
می شــود، بیــن اینکــه از دختــر محافظــت کنــد یــا ماموریتــی 
ــد و  ــد، درمی مان ــام ده ــرای آن اســتخدام شــده انج ــه ب را ک

. …
 همچنیــن فیلــم »شــامیتاب« کــه محصــول ۲0۱۵ هند اســت 
بــا بــازی ســتارگانی از جملــه آمیتــاب باچــان در حــال دوبلــه 
اســت. ایــن فیلــم کــه در ژانــر کمــدی و درام ســاخته شــده، 
دربــاره دو مــرد اســت کــه هــر دو یــک هــدف دارنــد، امــا بــه 

دلیــل غــرور خــود از یکدیگــر جــدا می شــوند و… . ایســنا

اخبار کوتاه

ــط عمومــی ســازمان هنری رســانه ای اوج یــک  ــر رواب مدی
ــا  ــکاری یغم ــر هم ــی ب ــری مبن ــار خب ــس از انتش روز پ
گلرویــی، ترانه ســرا، بــا ایــن مجموعــه، توضیحاتــی را 

ــه داد. ارائ
 محمــد ذوقــی دربــاره نحــوه همــکاری یغمــا گلرویــی بــا 

پــروژه موســیقایی تصویری کــه ســازمان 
هنری رســانه ای اوج تهیه کننــده آن  اعــام 
ــأوا« و  ــز »م ــرد: مرک ــان ک شــده اســت، بی
آقــای پرویز پرســتویی طــی قــراردادی برای 
تولیــد دو نماهنــگ ســبک زندگــی در تهــران 
قدیــم و مقــام شــهدا بــه توافــق می رســند. 
آقــای پرســتویی هم شــعر ایــن دو نماهنگ 

را بــه یغمــا گلرویــی پیشــنهاد می کنــد و نســخه ابتدایــی 
ایــن دو قطعــه مــورد تأییــد قــرار می گیــرد. البتــه بعضــی 
فضاســازی های رســانه ای خــاف ایــن موضــوع را انتشــار 
ــازی  ــز فضاس ــه ج ــزی ب ــائل چی ــه آن مس ــد ک داده بودن
رســانه ای نبــوده و بســیاری از آن مســائل بی اســاس 

بــوده اســت. 
ذوقــی در پایــان تصریــح کــرد: یکــی از مــواردی کــه 
دغدغــه جریــان فرهنگــی انقــاب اســامی بــوده، برخــورد 
ــدان  ــا هنرمن ــه ب ــمندانه و منصفان ــده، هوش ــاب ش حس
ــی از  ــه برخ ــده ک ــث ش ــاق باع ــن اتف ــت. همی ــوده اس ب
ــاب  ــد انق ــت ض ــا ژس ــه اساس ــانی ک کس
دلیــل  بــه  نداشــته اند،  دینــی  یــا ضــد 
نظــام  از  دیده انــد،  کــه  بی مهری هایــی 
ــا  ــد ب ــه می ش ــی ک ــوند و در حال ــزده ش دل
مدیریتــی درســت، ســوءتفاهمات بــه وجــود 
ــرد،  ــل ک ــل و فص ــان را ح ــرای ایش ــده ب آم
ایــن اتفاقــات ســبب خــروج آن هــا از کشــور 

ــد. ــاب ش ــد انق ــای ض ــه جریان ه ــتن ب و پیوس
ــرم  ــر اک ــگاه پیامب ــا ن ــق ب ــا منطب ــا مطمئن ــگاه ام ــن ن  ای
ــا  ــد ب ــه می ش ــی ک ــیار گره های ــه بس ــت. چ ــوده و نیس نب
دســت بــاز کــرد، ولــی آنقــدر ســخت و پیچیــده شــدند کــه 

بــه انقطــاع و قهــر انجامیــد. مهــر

توضیح سازمان اوج درباره همکاری با یغما گلرویی
ــی  ــروش کل ــام ف ــا اع ــی ســینما ب ــروش هفتگ جــدول ف
فیلم هــای روی پــرده منتشــر شــد. بــر اســاس ایــن 
فهرســت فیلم هــای »ســام بمبئــی«، »خــوب، بــد، جلــف« 
ــی  ــروش کل ــوم ف ــا س ــای اول ت ــی«، رتبه ه و »هفت ماهگ
فیلم هــای در حــال اکــران را دارنــد. »ســام بمبئی« ســاخته 

قربــان محمدپــور که در ســودای رکوردشــکنی 
پرفروش تریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران 
قــرار دارد، تاکنــون فــروش کلــی معــادل 
۱3٬۵0۲٬3۸۲٬000 را بــه ثبــت رســانده و در 
ــای  ــن فیلم ه ــگاه نخســت پرفروش تری جای
ــرد.  ــه ســر می ب ــران جشــنواره ب در حــال اک
ــا  ــادری، دی ــن به ــزار، بنیامی ــا گل محمدرض

ــروز چاهــل  ــرزا، شــایلی محمــودی، گلشــن گــروور و به می
در ایــن فیلــم بــه کارگردانــی »قربــان محمدپــور« بــه 
ــن  ــف« اولی ــد، جل ــوب، ب ــد. »خ ــش پرداخته ان ــای نق ایف
ــروش  ــون ف ــم خانی« تاکن ــان قاس ــینمایی »پیم ــم س فیل
ــت رســانده  ــه ثب ــان را ب ــب توجــه ۲٬۷۵۴٬۲۷۵٬000 توم جال

ــم در حــال اکــران  ــه دوم پرفروش تریــن فیل و توانســته رتب
ــیدی ــان جمش ــژاد، پژم ــد فرخ ن ــد. حمی ــود کن  را از آن خ

ســام درخشــانی، ویشــکا آســایش، مانــی حقیقــی، حســین 
پاکــدل، بهــاره رهنمــا، نیوشــا ضیغمــی، آزاده صمــدی 
امیرمهــدی ژولــه، مهــراب قاســم خانی، نســیم ادبــی، ســپند 
 امیرســلیمانی، علــی اوجــی، مجیــد مظفــری 
ــای  ــه ایف ــم ب ــن فیل ــری در ای ــا رویگ و رض

می پردازنــد.  نقــش 
بــه  »هفت ماهگــی«  ســینمایی  فیلــم   
آخریــن  در  علیمردانــی  کارگردانی هاتــف 
روزهــای اکــران رســمی خــود در ســینماهای 
 ۲٬۵00٬۵۴۴٬000 کلــی  فــروش  بــه  تهــران 
تومــان دســت پیــدا کــرده و جایــگاه ســوم را از آن خــود کرده 
ــه  ــگاه آهنگرانی هانی ــری، پ ــاران کوث ــداد، ب اســت. حامــد به
توســلی، احمــد مهران فــر، فرشــته صدرعرفایــی، بهنــاز 
جعفــری و رضــا بهبــودی از جملــه بازیگرانــی هســتند کــه در 

ــزان ــد. می ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــم ب ــن فیل ای

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵0۷9۴/9۵ ش۲۲ خواهان حسین هاشم زاده نیری دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه به طرفیت حجت اله حقانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/۲/3  

ساعت  ۴ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ،

پستی  ۵۷ کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول 

۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۲۲ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی  نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی  را اخذ 

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶۷۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9۵۱0۱0۶۸3۶90۷3۵۱ شماره پرونده: 9۵099۸۶۸3۶90۱۱۴۷ شماره بایگانی شعبه: 

9۵۱300  تاریخ تنظیم: ۱39۵/۱0/۱9 خواهان/ شاکی فاطمه باالزاده دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم مجید باالزاده به خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

قدوسی(  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان  خانواده  دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 

قضایی  – مجتمع  میر  پل  و  باال  میر( – حدفاصل چهارباغ  )خ  فندرسکی  میر  اصفهان خ  در  واقع 

شهید قدوسی - طبقه ۱ - اتاق ۱0۲ ارجاع و به کاسه  9۵099۸۶۸3۶90۱۱۴۷ ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی ۱39۶/0۲/0۲ و ساعت ۱۲:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 

و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

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

شماره: 3۲9۶۶/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۸03/9۵ خواهان حسین موذنی با وکالت خانم افضلی دادخواستی مبنی 

بر: مطالبه به طرفیت قدیر بشیری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/۲/3  ساعت  

۴ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۲۶ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

اتخاذ خواهد تلقی شده  و تصمیم مقتضی  قانونی   اباغ   در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

 شد.

شماره: 3۶۵3۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواندگان  الزام  بر:  مبنی  دادخواستی  قربانی  محمد  خواهان   9۵0۸۸۶ پرونده کاسه  خصوص  در 

نسبت به حضور در دفاتر اسناد رسمی  وانتقال یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی ۶۶۱ق3۴ 

برای روز  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت ۱-مهدی حضرتی ۲-امیر کانتری   ایران ۵3  

بودن  المکان  به  مجهول  باعنایت   . .....  مورخ 9۶/۲/۴  ساعت  ۱۷:00 عصر تعیین گردیده است 

، مراتب در جراید  آئین دادرسی مدنی  به ماده ۷3 قانون  خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – 

پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شورای  نیلی  روی مدرسه  روبه 

در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   ۱۵ شعبه   – اصفهان  اختاف  حل 

خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی   اباغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم   صورت 

 شد.

شماره: 3۷۶09/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 9۴۸ فرعی از ۱۵۲3۴  اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام رسول احمدی خوراسگانی فرزند کریم در جریان ثبت است 

و رای شماره ۱39۵۶030۲0۲۷009۸۵۸مورخ 9۵/0۸/0۸  از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک 

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

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 9۶/۱/۲0  روز یک شنبه   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 آیین 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: ۱39۵/۱۲/۱۴

 شماره :3۸۸۸۲/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه  پرونده کاسه 9۸۵/9۵   خواهان سید احسان بحق دادخواستی مبنی  در خصوص 

طرفیت مجید آقاجان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۶/۲/۶ ساعت ۱۷/30  

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ شده  

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶0۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۱۵۱۱   خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 

طرفیت آیت صاحی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۶/۲/۶ ساعت 9/30  

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف 

وقت  در  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 

رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶۵3/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۱۵۱۲   خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به 

طرفیت احمدرضا کمیلی پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۶/۲/۶ ساعت 

۱0 صبح  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع شماره ۲ شورای 

حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

در وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶۴0/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۱۴30 خواهان سعید شاه سیاه  دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به 

طرفیت هادی حبیبی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 9۶/۲/۱3 ساعت ۱۱/30 

صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در ابتدای خیابان چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶3۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۱۴۲9 خواهان سعید شاه سیاه  دادخواستی مبنی بر: مطالبه طلب به 

طرفیت بهرام ترابی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 9۶/۲/۱3 ساعت ۱۱صبح 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در ابتدای خیابان چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۶3۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   ۱39۵/۱۱/۱۸  : تنظیم  تاریخ   9۵099۷03۵0۱0۱۷۸۲  : دادنامه  شماره 

بایگانی : 9۵0۸۶0  تجدیدنظرخواه: آقای محمدباقر کریمی وردنجانی  9۵099۸۶۷9۴۲000۲0 شماره 

فرزند جعفر به نشانی اصفهان-امیرحمزه خ ۷فرعی بن بست پ ۶  تجدید نظر خوانده: خانم کبری 

حسینی اردلی به نشانی مجهول المکان تجدیدنظر خواسته ها: ۱. تأمین خواسته ۲. مطالبه اجور معوقه 

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه  در خصوصی تجدیدنظرخواهی آقای محمدباقر کریمی وردنجانی به طرفیت خانم کبری 

حسینی اردلی نسبت به دادنامه ی شماره ی ۱۱0۲ مورخ 9۵/۷/۷ در پرونده ی کاسه ی ۲0 9۵00 صادره 

دعوای  در خصوصی  استماع  عدم  قرار  اصفهان که متضمن صدور  اختاف  ۱۲ شورای حل  از شعبه 

تجدیدنظرخواهان به خواسته ی مطالبه ی مبلغ ۱0۲/000/000 ریال بابت اجور معوقه و قبوض انشعابات 

شامل برق و آب و تلفن و دارائی و سازمان تأمین اجتماعی به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی 

و خسارت تاخیرتادیه می باشد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان مدعی گردیده که به موجب قرارداد 

مورخ 9۲/۱۱/۲9 یک دستگاه ساختمان خود را به خوانده به مدت دو سال اجاره داده که اجاره ماهانه 

ان سی میلیون ریال بوده که قرار بوده در سال دوم به مبلغ اجاره بها ۲0 درصد افزوده شود که خوانده 

اجاره بهای ماه آخر 9۴/۱۱/۲ الی 9۴/۱۲/۲0 را تودیع ننموده و عاوه بر آن ۲0 درصد افزایش اجاره بها 

را نداده است. لذا تقاضای رسیدگی دارد علی هذا نظر به اینکه حسب رونوشت مصدق قرارداد اجاره 

فی مابین طرفین ملک موضوع دعوی به مدت عین سال از سوی خواهان به خوانده اجاره داده شده 

که مبلغ اجاره بهای ماهانه طبق توافق طرفین در سال دوم ۶ درصد افزوده شده است که خوانده در 

جلسه دادرسی در شورای حل اختاف حاضر نگردیده و دلیلی که حکایت از پرداخت اجاره بها و مبلغ 

افزوده شده آن باشد ارائه ننموده است و مبالغ چکهای مورد استناد شورای حل اختاف نیز ۱۲ فقره 

هر کدام سی میلیون ریال برای پرداخت کل اجاره بهای ۲۴ ماه کفایت نمی نماید بنابراین دادگاه با 

توجه به موارد معنونه فوق دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته ومستندا« به مواد 

3۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۷ شورای حل اختاف ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته 

در خصوصی خواسته ی تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه ی اجور معوقه به میزان ۱0۲/000/000 ریال 

و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مستندا« به مواد ۵0۱ و ۵0۲و۵۱۵ و ۵۱9 و ۵۲0و۱9۸ از قانون 

آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ از قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده خانم 

بدوی  دادرسی  اجور معوقه وهزینه ی  از جهت   ۱0۲/000/000 مبلغ  پرداخت  به  اردلی  کبری حسینی 

او تجدیدنظر مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۵/۱/۷ لغایت وصول محکوم به که متعاقبا« 

می  محاسبه  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  تورم  وفق شاخص  مدنی  احکام  اجرای  توسط 

مدنی پس  دادرسی  آیین  قانون  ماده ی 3۶۴  درراستای  رأی صادره  نماید  می  گردد صادرواعام 

ازاباغ واقعی به محکوم علیه ظرف ۲0 روز قابل اعتراضی در همین شعبه می باشد.اما درخصوص 

خواسته ی دیگر تجدیدنظرخواهان مبنی بر قبوض انشعابات آب وبرق و بیمه ودارائی با توجه به اینکه 

تجدیدنظرخواهان به موجب الیحه ای مثبوت در این شعبه به شماره ی ۴۲9۵ -9۵ مورخ 9۵/۱۱/۱۷ 

اظهار داشته که ادعایی نسبت به آن ندارد و تسویه شده است مستندا« به مواد ۲۷ از قانون شورای 

حل اختاف وماده ی 3۵3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار 

می نماید رای صادره قطعی است. 

م الف 3۷۶9۸دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- فرزاد حبیبی

دادنامه
شماره دادنامه : 9۵099۷03۵0۲0۱۸۶۵ تاریخ تنظیم : ۱39۵/۱۲/۱ شماره پرونده : 9۵099۸03۵0۲00۲۶۷ 

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه   9۵0  99۸03۵0  ۲00۲۶۷ 9۵03۴۲پرونده کاسه   : بایگانی  شماره 

ساداتی  سیدمحمد  آقای  9۵099۷03۵0۲0۱۸۶۵خواهان:  شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

اسماعیلی  بلوار شیخ حائری - کوچه شهید   - امام شهر  یزد- محله  نشانی  به  فرزند سیدمحمود 

زاده - انتهای کوچه - پاک ۱9- کدپستی ۱۷۷۵۷۶۸9 ۸9- تلفن همراه 09۱3۱۵3۵۲۴۵خواندگان: 

۱. آقای سعید دهقان طزرجانی فرزند ناصر مجهول المکان ۲. آقای محمد محمدی پناه فرزند علی 

تلفن همراه 9۱۲۷۲9۷۴۴۸. مجهول المکان 3. آقای سیدعباس هدایتی فرزند سیدضیاء تلفن همراه 

اعتراض  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  محمدی  حمزه  آقای  مجهول المکان۴.   09۱3۸۵3۱003

به عملیات اجرایی )موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی (دادگاه با توجه به جمیع 

محتویات پرونده ضمن اعام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .در خصوص 

دادخواست خواهان آقای سیدمحمد ساداتی فرزند سیدمحمود بطرفیت خواندگان آقایان ۱- محمد 

به  اعتراض  بخواسته  عباس هدایتی  پناه ۲- حمزه محمدی 3- سعید دهقان ۴- سید  محمدی 

عملیات اجرایی در خصوصی توقیف یک دستگاه خودرو زانتیا بشماره انتظامی ۱۶۱ ط9۱ ایران ۵۴ 

دادگاه از توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود در 

دادگاه به مالکیت معترض در دی ماه 9۴ شهادت داده اند و با توجه به اینکه خواندگان اول ، سوم و 

چهارم در جلسه رسیدگی به مالکیت معترض اقرار نموده اند خوانده ردیف دوم نیز در جلسه رسیدگی 

حاضر نشده ودر مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده است دعوی معترض ثالث را 

وارد و ثابت دانسته مستندا« به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیف از اتومبیل 

فوق االشعار صادر و اعام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول ، سوم و چهارم با توجه 

به اقرار ایشان قطعی است و برای خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد 

م الف 3۷۷0۴رئیس شعبه ۲ دادگاه حقوقی اصفهان - مظاهر حقیقی

دادنامه
شماره دادنامه : 9۵099۷03۵0۱0۱۵۱۵ تاریخ تنظیم : ۱39۵/۱0/۲ شماره پرونده : 9۵099۸03۵0۱00۵۱9 

به ریاست هیئت مدیره ی مصطفی  : 9۵0۶۲۶  خواهان: شرکت بعثت سیر خراسان  بایگانی  شماره 

دروازه شیراز خیابان  اصفهان -  نشانی  به  اله  فرزند رحمت  آقای شهرام غفراللهی  وکالت  با  فنائی 

حسن  فرزند  سامانی  مهدی  آقای   .۱ خواندگان:   3۴ واحد   ۵ طبقه  فراز  ساختمان  هزارجریب 

 .۱ خواسته ها:  مجهول المکان   نشانی  به  آقاجمال  فرزند  ترابی  سیدقاسم  آقای   .۲ مجهول المکان 

تامین خواسته   .۴ دادرسی  مطالبه خسارت   .3 وجه چک  مطالبه   .۲ تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 

می  رای  بصدور  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه 

نماید. رأی دادگاه در خصوص دعوی شرکت بعثت سیر خراسان به ریاست هیأت مدیره ی مصطفی 

فنائی با وکالت آقای شهرام غفراللهی به طرفیت ۱. آقای سید قاسم ترابی ۲. آقای مهدی سامانی 

به خواسته ی مطالبه وجه ۷ فقره چک جمعًا به مبلغ ۲/030/000/000ریال به انضمام مطالبه خسارت 

دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ، رونوشت مصدق اصول چکها و 

رونوشت مصدق گواهینامه عدم پرداخت چکها و عدم حضور خواندگان و عدم ارسال الیحه ی دفاعیه 

ی که همگی داللت بر مدیونیت خواندگان نسبت به وجه چکها در مقابل خواهان داشته که تمسک 

به اصلی عملی استصحاب حکایت از بقای دین موصوف می نماید. دعوی خواهان را وارد و مقرون 

به صحت دانسته و مستندًا به مواد ۲۴9، 3۱0، 3۱۱ ، 3۱3، 3۱۵ و ۴0۴ از قانون تجارت و مواد ۱9۸، 

۵0۲، ۵۱3 ، ۵۱۵، ۵۱9 و ۵۲0 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده ی تبصره ی الحاقی به 

ماده ی ۲ قانون صدور چک و اصاحیه بعدی آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به 

محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲030/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چکهای 

شماره ی ۵۸/۲3۸۲۷9/۱۵۲۵ مورخ 9۵/۴/3 به مبلغ ۲90/000/000 ریال و۲۱/۲3۸۲۷۸/۱۵۲۵ مورخ 

9۵/3/3 به مبلغ ۲90/000/000ریال و 3۵/۲3۸۲۷۷/۱۵۲۵0مورخ 9۵/۲/3به مبلغ ۲90/000/000ریال 

مورخ   ۴۸/۲3۸۲۸0/۱۵۲۵ و  ریال   ۲90/000/000 مبلغ  به   9۵/۱/3 مورخ   ۴9/۲3۸۲۷۶/۱۵۲۵ و 

ریال   ۲90/000/000 مبلغ  به   9۴/۱۱/3 مورخ   ۲۶/۲3۸۲۷۴/۱۵۲۷ و   ۲90/000/000 مبلغ  به   9۵/۵/3

تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  و خسارت  ریال    ۲90/000/000 مبلغ  به  و ۱۲/۲3۸۲۷۵/۱۵۲۵مورخ 9۴/۱۲/3 

سررسید چکها لغایت وصول محکوم به که متعاقبًا توسط واحد اجرای احکام مدنی وفق شاخص 

تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه می گردد و مبلغ ۷0/0۷۵/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی 

قابل  از آن ظرف ۲0 روز  قابل واخواهی در همین شعبه و پس  اباغ  از  و ظرف مدت ۲0 روز پس 

تجدید نظر خواهی در تجدید نظر استان اصفهان می باشد و در خصوصی درخواست تامین خواسته 

نسبت به چکهای  شماره ۵۸/۲3۸۲۷9/۱۵۲۵ مورخ 9۵/۴/3 به مبلغ ۲90/000/000 ریال و شماره ی 

۴۸/۲3۸۲۸0/۱۵۲۵ مورخ 9۵/۵/3  به مبلغ ۲90/000/000 ریال مستندا به بند ج ماده ۱0۸ از قانون 

آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته  به مبلغ ۲90/000/000 ریال مستندا به بند ج ماده ۱0۸ از قانون 

آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به مبلغ ۵۸0/000/000 ریال از اموال با معارض خواندگان صادر 

و اعام می گردد قرار صادره پس از اباغ قابل اجراست و ظرف ده روز پس از اباغ قابل اعتراض 

در همین شعبه می باشد اما نسبت به سایر چکها نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی موجبی برای 

صدورقرار تامین خواسته وجود نداشته و دادگاه مستندا به ماده ۲و۱0۸ از قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعام می نماید قرار صادره قطعی است. 

م الف 3۷۷0۲فرزاد حبیبی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۸۱۷/9۵خواهان سعید جوادی زاده     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت امین قربانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 9۶/۱/۲9ساعت ۶ 

عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهارراه وکا  مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۸۲9۵/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

سه فیلم اول جدول اکران

M.Hadeian@eskimia.ir
میثم هادیانکیمیای وطن

هنرنمایــی  شــاهد  اصفهــان  خیابان هــای   9۵ نــوروز 
ــیدند  ــهر بخش ــه ش ــازه ای ب ــان ت ــه ج ــود ک ــی ب هنرمندان
و زیبایــی دوچندانــی را بــرای آن بــه ارمغــان آوردنــد؛ 
نقاشــی های شــهری یــا همــان هنــر دیوارنــگاری کــه 
ــه  ــروزه ای ب ــای فی ــهر گنبده ــار ش ــن ب ــرای اولی ــع ب در واق
خــود می دیــد، توجــه هــر شــهروندی را بــه خــود معطــوف 

می کــرد.

ــواری در  ــی دی ــت نقاش ــع ممنوعی ــا رف ــال ها ب ــس از س  پ
ــره   ــر پیک ــازه ای ب ــان ت ــان ج ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش

ــده شــد.  ــای ســطح شــهر دمی دیواره
امــروزه تقریبــا در بیشــتر شــهرهای مهــم جهــان، دیوارنگاری 
بــه انــواع روش هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ از 
نقاشــی های ســاده گرفتــه تــا هنــر گرافیتــی و جدیدتریــن 

نــوع آن نقاشــی های ســه بعدی.
    نقاشی و معماری

ــه  ــود از جمل ــراف خ ــط اط ــا محی ــواری ب ــر دی ــق اث تطاب

ــته   ــی از دو رش ــت. تلفیق ــر اس ــن هن ــم ای ــای مه ویژگی ه
نقاشــی و معمــاری؛ هنــری کــه ســابقه چنــد هــزار ســاله در 
کشــورمان دارد؛ از غارهــای لرســتان گرفتــه تــا اوج آن کــه در 
ــا  ــای کاخ ه ــا و معماری ه ــه در بناه ــه و قاجاری دوران صفوی
دیــده می شــود و امــروز در قالــب دیوارهــای شــهری ظاهــر 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــده و ب ش
ــر  ــاوه ب ــهری ع ــگاری ش ــدف دیوارن ــی از اه ــع یک  در واق
ــد  ــهری می بخش ــای ش ــه خیابان ه ــه ب ــی ک ــای زیبای نم
 پویایــی،  نشــاط و تلطیــف روحیــه بــرای شــهروندان 
تــردد  شــهر  خیابان هــای  در  اســت کــه  مســافرانی  و 
 می کننــد. امــا ســؤال اصلــی، محــروم مانــدن دیوارهــا 
و خیابان هــای شــهر اصفهــان در طــول ایــن ســال ها از 
ــر اســت؛ شــهری کــه خــود پرچــم دار نقاشــی های  ایــن هن
ــا  ــتون ت ــل س ــت؛ در کاخ چه ــه اس ــواری از دوران صفوی دی
ــی.  ــار تاریخ ــر آث ــان و دیگ ــش جه ــدان نق ــو و می عالی قاپ
امــا باالخــره بــا رفــع ایــن ممنوعیــت و بــا اقدامــات 
انجام شــده توســط ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان 
ــداد  ــوروز 9۶ هســتیم؛ روی ــرای ن ــر ب ــدادی دیگ شــاهد روی
ــا ۲0  ــه از ۱ ت ــهر ک ــک ش ــزار و ی ــوان ه ــا عن ــجویی ب دانش

ــت. ــرده اس ــروع ک ــود را ش ــفندماه کار خ اس
    خالقیت و نوآوری

جــدای از ایــن بحــث ذکــر نکاتــی را می تــوان مطــرح کــرد 
بــرای هــر چــه بیشــتر و بهتــر دیــده شــدن دیوارنــگاری در 
ســطح شــهر کــه می توانــد ایــن هنــر را در آینــده بــه یکــی 
ــل  ــه در داخ ــان - چ ــهر اصفه ــتی ش ــای توریس از جاذبه ه
ــرای  ــه ب ــی ک ــازد؛ اتفاق ــدل س ــور - ب ــارج از کش ــه خ و چ

بیشــتر شــهرهای کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی رخ داده 
ــت و  ــه بحــث خاقی ــن زمین ــه در ای ــن نکت اســت. مهم تری
ــرف اول را  ــهری ح ــر ش ــای هن ــه در فض ــت ک ــوآوری اس ن
می زنــد بــه همــراه اســتفاده از طرح هــا و نقــوش بــه 
 یــاد ماندنــی و اســتفاده نکــردن از طرح هــای تکــراری 
و  مــواد  از  اســتفاده  همچنیــن  بــی روح.  رنگ هــای  و 
مصالحــی کــه از لحــاظ پایــدار بــودن در برابــر عوامــل 
ــاران و ... محافظــت  ــاد و ب ــور خورشــید، ب ــل ن ــی مث طبیع

الزم را داشــته باشــد. 
ــاد  ــو و زی ــک س ــی ها از ی ــن نقاش ــدگاری ای ــع مان در واق
ــه صورتــی کــه ماننــد  نبــودن تعــداد نقاشــی های شــهری ب
دیگــر شــهرهای کشــور در هــر کــوی و بــرزن شــاهد حجــم 
ــری  ــی بص ــه آلودگ ــود ب ــه خ ــیم ک ــواری نباش ــی دی نقاش
منجــر می شــود، از نــکات مهمــی اســت کــه اســتادان 
دارنــد.  و  داشــته  آن  بــر  فراوانــی  تاکیــد  دیوارنــگاری 
ــه نقاشــی  ــا ب ــط اکتف ــد فق ــز بای ــدان عزی ــن هنرمن همچنی
صــرف بــر روی دیوارهــا نکــرده و بــه دیگــر هنرهــای موجــود 
کــه قابــل تلفیــق بــا ایــن هنــر اســت هــم، توجــه خاصــی 

ــند. ــته باش داش
ــته  ــال گذش ــون س ــار 9۶ همچ ــدن به ــا آم ــت ب ــد اس  امی
زیبایــی دوچندانــی را در فضــای زیبــای شــهر اصفهــان 
شــاهد باشــیم و از مســئوالن محتــرم ایــن انتظــار مــی رود 
کــه بــه ایــن مســیر بــا دیــد اصولی تــر و کارشناســانه 
نــگاه کننــد تــا در آینــده شــهر زیبــای خــدا همچــون 
ــگاری  ــر دیوارن ــه هن ــر شــهرها در زمین ــر دیگ ــی در براب  نگین

بدرخشد.

هویت سازی برای دیوارهای شهری
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  دعوت دوباره رفوزه ها 

به اردوی تیم ملی کشتی آزاد
دور جدیــد تمرینــات تیــم ملی 
ــی  ــس از قهرمان کشــتی آزاد پ
ــا  ــی کرمانشــاه ب در جــام جهان
دعــوت از 34 کشــتی گیر از روز 
13 اســفندماه در خانــه کشــتی 
شــماره 1 تهــران از ســر گرفتــه 

می شود. 
نکتــه عجیــب در دعــوت از 34 کشــتی گیر بــه اردوی تیــم 
ملــی پافشــاری کادر فنــی تیــم ملــی در اســتفاده از نفراتــی 
ــی، دو  ــی یک ــی ط ــای خارج ــا در آزمون ه ــه باره ــت ک اس
ســال اخیــر نــاکام بوده انــد و مشــخص نیســت چــرا کادر 
ــه  ــن حــد مهربانان ــا ای ــرات ت ــن نف ــا ای ــی ب ــم مل ــی تی فن
برخــورد می کنــد، امــا در مقابــل در برابــر نفراتــی همچــون 
محمدجــواد ابراهیمــی کــه در هــر تورنمنتــی بهتریــن 
نمایــش را داشــته تــا ایــن حــد ســختگیرانه موضــع 

می گیــرد؟ ایســنا

شکست بدموقع آینده سازان
ــازان در  ــم آینده س ــت تی ــن شکس کیمیای وطن اولی
بدتریــن زمــان ممکــن اتفــاق افتــاد، جشــن ایــن تیــم را 
بــه هــم ریخــت و تکلیــف  در ورزشــگاه فوالدشــهر 

قهرمانی لیگ برتر بانوان را به هفته آخر کشاند.
 آینده ســازان در ایــن دیــدار 2 بــر 1 مغلــوب میهمــان خــود 
شــد. اکنــون شــهرداری بــم بــا ایــن بــرد ارزشــمند موفــق 
ــدی  ــدول رده بن ــدر ج ــود و در ص ــازی ش ــد 46 امتی ش
لیــگ برتــر بانــوان قــرار گیــرد. آن هــا کــه بازی هــای خــود 
ــت کم  ــدار دس ــن دی ــاز ای ــا 3 امتی ــد، ب ــام کرده ان را تم

ــد. ــی خــود را مســجل کردن ــوان نایب قهرمان عن
ــاد  ــن نجف آب ــازان میه ــم آینده س ــل، تی ــرف مقاب  در ط
اکنــون 44 امتیــازی اســت و در صورتــی کــه بتوانــد دیــدار 
ــذارد ــروزی پشــت ســر بگ ــا پی ــی خــود را ب ــه پایان  هفت

ــگ  ــی لی ــوان قهرمان ــه عن ــار ب ــن ب ــرای اولی ــد ب می توان
ــم  ــز تی ــر نی ــای دیگ ــد. در دیداره ــدا کن ــت پی ــر دس برت
ــود  ــی خ ــازی پایان ــد ب ــق ش ــیرجان موف ــهرداری س ش
برابــر ذوب آهــن اصفهــان را بــا پیــروزی 5 بــر 0 بــه 
ــازی شــدند و در  ــون 45 امتی ــا اکن ــان برســاند. آن ه پای
رده دوم جــدول رده بنــدی ایســتادند. در صــورت پیــروزی 
ــازی آینــده، ســیرجانی ها بــه رده ســوم  آینده ســازان در ب

ــرد.  ــد ک جــدول ســقوط خواهن
ــود  پاالیــش گاز ایــام کــه پیــش از ایــن موفــق شــده ب
ــدار  ــاند، در دی ــت برس ــه تثبی ــود را ب ــی خ ــوان چهارم عن
دیــروز برابــر همیــاری آذربایجــان غربــی قــرار گرفــت و بــا 

ــر 1 بــه کار خــود خاتمــه داد. تســاوی 1 ب

  قوچان نژاد برای بازی های بزرگ 

مناسب است
ســرمربی تیــم هیرنفیــن ضمن 
مهاجــم  از  دوبــاره  حمایــت 
ــژاد  ــت: قوچان ن ــی اش گف ایران
ــان  ــر مدافع ــازی براب مناســب ب
بــزرگ اســت. یورگــن اســترپل 
در  قوچان نــژاد  رضــا  افــزود: 
بــازی بــا آیندهــوون و برابــر 
مدافعــان بزرگــی هماننــد مورنــو و اســیمات، عملکــرد خــوب 
خــود را نشــان داد. تیــم فوتبــال هیرنفیــن هم اکنــون بــا 36 
ــد  ــژه هلن ــدی اردوی ــدول  رده بن ــم ج ــگاه شش ــاز در جای امتی
ــگ  ــهمیه لی ــل س ــان فص ــت در پای ــدوار اس ــرار دارد و امی ق

اروپا را کسب کند. تسنیم

خداحافظی پرحرف و حدیث داور والیبال
محمــد عشق دوســت، داور بین المللــی والیبــال ایــران، در 
اعتــراض بــه فضــای نــه چنــدان ســالم ایــن رشــته از دنیــای 
قضــاوت خداحافظــی کــرد. جنجال هــا و بی اخاقی هــای 
لیــگ والیبــال بــا نزدیــک شــدن ایــن مســابقات بــه مرحلــه 
ــار  ــه رفت ــا ب ــود. داوران باره ــتر می ش ــتر و بیش ــی آف بیش پل
ــراض داشــتند  ــی، اعت ــم  مل ــژه ســتاره های تی ــان، به وی بازیکن
کــه چــرا ایــن حجــم از توهیــن و فحاشــی ها در زمیــن وجــود 
ــران  ــال ای ــی والیب ــت، داور بین الملل ــد عشق دوس دارد. محم
کــه داوری مســابقات آســیایی را هــم در کارنامــه دارد، پــس از 
ســال ها داوری در مســابقات مهــم داخلــی و خارجــی بــه طــور 
ــرد. او فضــای  رســمی خداحافظــی خــود را از داوری اعــام ک
ــدام خــود  ــن اق ــل ای ــال را دلی ــی والیب ــدان ســالم کنون نه چن
ــی ایــن مســائل را  ــه صــورت کل ــوان کــرد و تصمیــم دارد ب عن
بــاز نکنــد؛ امــا او در گفت وگویــی کوتــاه اعــام کــرد: »قطعــا بــا 
ایــن وضعیــت دیگــر داوری نخواهــم کــرد. مــن ســالم زندگــی 
کــرده ام و همیشــه ســعی داشــتم اخــاق را رعایــت کنــم، امــا 
ــه  ــد، ب ــاوت می دهن ــرای قض ــه داوران ب ــه ب ــی ک ــدک پول ان
ــت  ــت نشــدن عدال ــه ناســزا شــنیدن و رعای ــن هم تحمــل ای
داوری  و  والیبــال  عاشــق  مــن  نمــی ارزد.  فدراســیون  در 
بــوده ام، امــا فدراســیون و بازیکنــان داخــل زمیــن مــن را بــه 

ــد.« ورزش 3 ــی وادار کردن خداحافظ

قهرمان لیگ والیبال بانوان مشخص شد
صبــح روز جمعــه فینــال لیــگ  برتــر بانــوان والیبــال انجــام 
شــد و دو تیــم قدرتمنــد بانــک ســرمایه و ذوب آهــن اصفهــان 
ــال  ــن س ــرمایه اولی ــک س ــد. بان ــرار گرفتن ــم ق رودرروی ه
ــت در  ــت و توانس ــر می گذاش ــت س ــود را پش ــم داری خ تی
ــه  ــوان را ب ــر بان ــی لیگ برت ــود قهرمان ــه خ ــتین تجرب نخس

ــوان ــت آورد. ورزش بان دس

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در نشســتی خبــری، رســول جزینــی، پهلــوان نامــدار کشــتی 
ــی  ــیون اجتماع ــخنگوی کمیس ــو و س ــران، عض ــی ای فرنگ
و فرهنگی ورزشــی و عضــو شــورای اســامی و شــورای 
ــرای  ــه ب ــان، ک ــهر اصفه ــروم ش ــق مح ــزی مناط برنامه ری
ــی )مجموعــه  ــای ول ــه پوری ــی زورخان ــه میزبان ــار ب ــن ب اولی
ورزشــی کارگــران اصفهــان( برگــزار شــد، از بی توجهــی 

ــان و مــدال آوران ســخن گفــت.  ــه قهرمان مســئوالن ورزش ب
عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان در راســتای کاربــردی 
کــردن فرهنــگ پهلوانــی در ورزش و فرهنــگ عامــه مــردم در 
زورخانه هــا اظهــار داشــت: در ایــن دوره، زمانــه ای کــه اخــاق 
ــوتان  ــزرگان و پیشکس ــه ب ــرام ب ــده و احت ــم ش در ورزش گ
ــرم!  ــج می ب ــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، رن ب
ــوم  ــادآور می ش ــدس ی ــکان مق ــن م ــی در ای ــور کل ــه ط ب
حلقــه مفقــوده فرهنــگ و اخــاق در ورزش بایــد پیــدا 

ورزش  بــه  جوانمــردی  و  پهلوانــی  فرهنــگ  و   شــود 
و فرهنــگ عامــه مــردم بازگــردد؛ ایــن امــر بــه یقیــن فقــط 
ــه دســتان اصحــاب رســانه و  ــم ب ــم شــما قل ــه وســیله قل ب

ــت. ــی اس ــی نویس عمل ــگاران ورزش خبرن
    کمتوجهیبهمدالآوران

 وی تصریــح کــرد: مــردم اصفهــان بســیار باهــوش هســتند 
 و توانمندی هــای بســیاری در تمــام زمینه هــای سیاســی
 اجتماعــی، هنــری، فرهنگــی، ورزشــی و صنعتــی دارنــد 
ــرآمد  ــگام و س ــهادت، پیش ــگ و ش ــئله جن ــی در مس و حت
ســایر مــردم بوده انــد و 23 هــزار شــهید تقدیــم ایــن 
ــد  ــا نهاده ان ــه پ ــه ای ک ــر عرص ــان در ه ــد؛ این ــاب کرده ان انق
بــا توفیقاتــی کــه بــه دســت آورده انــد، زبانــزد خــاص و عــام 
ــتی  ــیر درس ــا در مس ــام این ه ــود تم ــا وج ــا ب ــد؛ ام بوده ان
ــزرگ  ــن ب ــدال آور میادی ــان م ــه قهرمان ــد و ب ــرار نگرفته ان ق
ــئوالن ورزش  ــت مس ــدون حمای ــه ب ــک ک ــی و المپی جهان
ــد. ــه  بوده ان ــه و گاه بی توج ــد، کم توج ــی کرده ان افتخارآفرین

ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهــان افــزود: بــا اینکــه 
ــد ســالی  ــی مواجــه اســت و چن ــا مشــکل بی آب ــان ب اصفه
ــم  ــدارد، خان ــن ن ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــه در قایقران اســت ک
ــدال  ــب م ــه کس ــق ب ــی موف ــابقات قایقران ــان در مس رازقی

آســیا شــده اســت. 
در ورزش ســه گانه هــم بــه لطــف برنامه ریــزی مــدون 
هیئــت  زحمتکــش  و  دلســوز  رئیــس  رهنمــا،  آقــای 
ــی  ــگاه خوب ــم و از جای ــب نداری ــه گانه، رقی ــای س ورزش ه
در ســطح کشــور برخورداریــم و در مســابقات قهرمانــی 
ــی  ــت جــام قهرمان ــه دریاف ــا ب ــام رده ه کشــور قشــم در تم

ــاد  ــا انتق ــی ب ــده ایم. جزین ــل ش ــف نائ ــای مختل و مدال ه
ــی  ــدال آور اصفهان ــه ورزشــکاران م ــی مســئوالن ب از بی توجه
ــرای  ــام زمینه هــای ورزشــی حــرف ب ــان در تم گفــت: اصفه
گفتــن دارد؛ امــا مســئوالن بــه ورزشــکاری نظیــر رضــا 
ــا  ــد. وی ب ــوده و کاری را صــورت نداده ان قاســمی بی توجــه ب
اشــاره بــه پیش بینــی بودجــه 2 هــزارو 750 میلیــارد تومانــی 
ــن بودجــه مصــوب  ــت: از ای ــان در ســال 96 گف شــهر اصفه
ــه  ــارد ب ــی، 500 میلی ــای عمران ــه پروژه ه ــارد ب ــزار میلی 2 ه
ــی ــای اجتماع ــرای فعالیت ه ــارد ب ــط 250 میلی ــرو، و فق  مت
فرهنگــی و ورزشــی تخصیــص داده شــده اســت؛ در حالــی 
کــه بیــش از 30 مرکــز ورزشــی بــا ظرفیت هــای مختلــف در 
اصفهــان در دســت ســاخت اســت کــه ســال آینــده بایــد بــه 

ــند. ــرداری برس بهره ب
    ورزشبانوان

جزینــی بــه ورزش بانــوان اشــاره کــرد و افــزود: ورزش 
بانــوان مــا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و از آنجایــی کــه بانــوان 
ــد، بایــد زمینــه  ــه ورزش بپردازن نمی تواننــد در هــر مکانــی ب
ــم و شــرایط را برایشــان  ــا فراهــم آوری ــرای آن ه مناســبی ب
ــداث  ــوان اح ــی بان ــالن های اختصاص ــیم و س ــود بخش بهب
کنیــم. وی در پایــان بــه ســرمایه گذاری در ورزش اشــاره 
ــه اسپانســر و حمایــت  ــاز ب ــود ورزش نی داشــت و معتقــد ب
مالــی بخــش خصوصــی دارد و بــا ســرمایه گذاری دربخــش 
صنعــت فــرق می کنــد؛ زیــرا ورزش، عشــق اســت و صنعــت 
منبــع درآمــد. جزینــی در خاتمــه گفــت: حــال ورزش اصفهان 
خــوب نیســت و مدیریــت هــم تنهــا امضاکــردن نیســت؛ اگر 

ــرود. ــار ب ــر اســت کن ــد، بهت ــد کارکن ــری نمی توان مدی

عضو و سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

 باید فرهنگ پهلوانی را در ورزش
نهادینه کرد 

رتبه بنــدی  از  ملــی  تیــم  عملکــرد  تأثیــر  حــذف  بــا 
رده بنــدی  در  را  محسوســی  افــت  ایــران  باشــگاه ها، 
اســت. تجربــه کــرده  اخیــر  ماه هــای  در  باشــگاهی 

ــگ«،  ــال رنکین ــد وب ســایت »گلوب ــدی جدی ــق رده بن  طب
امتیــاز، در رتبــه هشــتم تیم هــای  بــا 59.69  ایــران 

آســیایی قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن مویــد 
ــای  ــورمان در ماه ه ــاالی کش ــه ب ــزل رتب تن

ــر اســت. اخی
 ایــن رتبــه در حالــی بــه دســت آمــده اســت 
کــه در آخریــن رده بنــدی ســال 2016 کــه در 
 روزهــای واپســین ایــن ســال منتشــر شــد
ــت  ــرار داش ــیا ق ــارم آس ــه چه ــران در رتب  ای

و حــاال در کمتــر از 2 مــاه، 4 پلــه ســقوط بــرای کشــورمان 
رخ داده اســت. 

 در حــال حاضــر امارات با 96.56 امتیــاز و با یک رتبه صعود
در صــدر کشــورهای آســیایی قــرار گرفتــه و کــره جنوبــی بــا 
ــا 89.23 امتیــاز قــرار دارد.  یــک رده تنــزل در رتبــه دوم ب

رتبــه ســوم متعلــق بــه قطر بــا 78.84 امتیــاز اســت و رتبه 
چهــارم بــه عربســتان بــا 72.49 امتیــاز تعلــق دارد.حضــور 
3 تیــم از کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس در بیــن 4 تیــم 
ابتدایــی، علی رغــم نتایــج نه چنــدان خــوب در عرصــه 

ملــی در ســال های اخیــر جالــب توجــه اســت. 
ــرار دارد  ــم ق ــه پنج ــا 65.79 در رتب ــن ب  ژاپ
ــری  ــاز میلیمت ــاف امتی ــا اخت ــترالیا ب  و اس
و بــا 65.52 امتیــاز، رتبــه ششــم را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. در رتبــه هفتــم 
نیــز چیــن بــا 64.13 امتیــاز قــرار دارد. امــا 
 ایــران بــا افــت فاحــش و بــا امتیــاز 59.69

در رتبــه هشــتم جــدول قــرار دارد و علی رغــم 
صدرنشــینی در رنکینــگ فیفــا در عرصــه ملــی، در زمینــه 
ــک  ــدارد. بی ش ــاعدی ن ــدان مس ــاع چن ــگاهی اوض باش
ــل  ــورمان در فص ــدگان کش ــی نماین ــای احتمال موفقیت ه
فعلــی لیــگ قهرمانــان، تأثیــر مهمــی در تقســیم ســهمیه 

فصــول بعــدی خواهــد داشــت. ورزش 3

افت شدید ایران در رنکینگ باشگاهی آسیا
ملی پــوش ســابق ایــران گفــت: تیم هــای باشــگاهی 
ــم  ــا ک ــی چیزه ــیا خیل ــدن در آس ــان ش ــرای قهرم ــا ب م
ــک  ــه در ی ــت ک ــاد اس ــدر زی ــا آنق ــن کمبوده ــد. ای دارن
ــی  ــان رضای ــرد. رحم ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه نمی ت جمل
ــگاهی  ــای باش ــر تیم ه ــای اخی ــه پیروزی ه ــاره ب ــا اش ب

کشــورمان در لیــگ قهرمانــان آســیا گفــت: 
بــه هرحــال هــر ایرانــی از ایــن پیروزی هــا 
و موفقیت هــا خوشــحال می شــود؛ امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه نهایــت تــوان 
ــور از  ــا، عب ــال م ــگاهی فوتب ــای باش تیم ه
مرحلــه گروهــی ایــن مســابقات اســت و ما 
بــرای موفقیت هــای باالتــر از آن کمبودهــای 

داریــم. ملی پــوش ســابق کشــورمان گفــت:  زیــادی 
ــک  ــی ی ــن قهرمان ــال از آخری ــه 25 س ــد ک ــر می بینی اگ
ــل اســت  ــن دلی ــه ای ــی در آســیا گذشــته، ب باشــگاه ایران
ایــن مــدت رفته انــد کار کرده انــد   کــه آســیایی ها در 
و زحمــت کشــیده اند؛ امــا مــا در بــاد موفقیت هــای 

گذشــته خــود خوابیدیــم. نــه اینکــه کار نکــرده باشــیم، کار 
کردیــم؛ امــا بــا ســرعتی بســیار کمتــر از دیگــر کشــورهای 
آســیایی پیشــرفت کردیــم. بــرای همیــن نســبت بــه آن هــا 
عقــب ماندیــم. رضایــی گفــت: خوشــبختانه یــا متاســفانه 
ــد، ســرمایه گذاری  در آســیا شــرق و غــرب همــه کار کردن
کردنــد و پــای زحمتشــان نشســتند و صبــر 
کردنــد و حــاال می بینیــم کــه مــا در فوتبــال 
باشــگاهی کــه بــه جــز نیــروی انســانی 
فاکتورهــای بســیار زیــاد دیگری دارد، بســیار 

از آســیا عقــب هســتیم. 
وی افــزود: بــه جــز کشــورهای توســعه یافته 
ــن،  ــن، چی ــره، ژاپ ــل ک ــال آســیا مث در فوتب
ــی ازبکســتان، کشــورهای  ــارات و حت عربســتان قطــر، ام
ــن  ــد و یقی ــرمایه گذاری کرده ان ــه س ــاز ب ــم آغ ــری ه دیگ
دارم کــه بــه زودی در عرصــه باشــگاهی حرف هــای زیــادی 
بــرای گفتــن خواهنــد داشــت و مــا بایــد در آینــده شــاهد و 

ناظــر موفقیــت ایــن کشــورها هــم باشــیم. گل

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970351301510 تاریخ تنظیم : 1395/10/4 شماره پرونده : 9509980351300604 

حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه   9509980351300604 پرونده کاسه    950683  : بایگانی  شماره 

نشانی  به  اله  فرزند حبیب  باستی  آقای محمدرضا  نهایی شماره خواهان:  اصفهان تصمیم  شهرستان 

اصفهان - خ بزرگمهر - جنب بانک صادرات کوچه شماره 80 - پ 10 – ک پ:8154993811 شماره 

نشانی  به  محمود  فرزند  خزائل  هاشم  آقای  خوانده:   32295597  : تلفن   09131192645: همراه 

مجهول المکان  خواسته ها:- 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. تامین خواسته 3. مطالبه خسارت گردشکار: 

ایزد متعالی به شرح  از درگاه  با استعانت  با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و  دادگاه 

ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه :در خصوص دعوی محمدرضا باستی به طرفیت هاشم 

خزائلی بخواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت کلیه خسارات وارده به اتومبیل پراید به شماره 

با توجه به محتویات  انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه  به  ایران 13  انتظامی 376ج 37 

به  وارده  به میزان خسارت  ابرازی خواهان ونظریه کارشناسی رسمی دادگستری  پرونده و مستندات 

خودرو را مبلغ سیصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و بیست هزار ریال تعیین نموده است و خواهان 

نسبت به پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال بابت جرائم رانندگی خودرو و مبلغ پانصد هزار 

ریال بابت امداد خودرو و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال بابت عوارضی شهرداری و مبلغ دو میلیون 

و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادخواست در شورای حل اختاف و هزینه کارشناسی تامین دلیل و 

مبلغ چهار میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه پارکینگ اقدام نموده است و خوانده علیرغم 

اباغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که مؤثر در دعوی باشد از 

خود بعمل نیاورده است و با توجه به دادنامه شماره 113 9970354000 940 شعبه 114 کیفری اصفهان 

و شماره 159 مورخ 94/12/12 شعبه 49 شورای حل اختاف اصفهان لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد 

تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد یک و 22 

قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و نود و هشت میلیون و 

ششصد و ده هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیزده میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار و سیصد 

و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/7/22 

تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

م الف 37687رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اسدهللا طاوسی

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970370801696 تاریخ تنظیم : 1395/11/7 شماره پرونده : 9409980364701462 

شماره بایگانی : 950713تجدید نظرخواہ: آقای محمدمهدی دیانتی فرزند منوچهر به نشانی اصفهان-

اصفهان دروازه تهران خ امام خمینی مجتمع مسکونی فدک، پ 20 تجدیدنظرخوانده: آقای رضا الهوتی 

به نشانی اصفهان- مجهول المکان  تجدیدنظرخواسته : دادنامه 0754-- 95/5/16 شعبه 106 دادگاه 

کیفری دو اصفهان -گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره  ختم رسیدگی را 

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

خصوصی تجدیدنظرخواهی آقای محمدمهدی دیانتی فرزند منوچهر نسبت به دادنامه شماره 754 مورخ 

95/5/16 صادره از شعبه 106 دادگاه کیفری دو اصفهان که به جهت شکایت تجدیدنظر خواه علیه آقای 

امیر مهاجری فرزند احمدرضا دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به شهادت شهود که ناظر ورود ضربه از 

طرف آقای امیر مهاجری فرزند احمدرضا نسبت به تجدیدنظر خواه بوده و توجه به اینکه از طرف تجدید 

نظر خوانده دفاعی به عمل نیامده توجه اتهام ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی استخوان تجدیدنظر 

خواه را محرز دانسته است مستندًا به بند به ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض این 

بخشی از دادنامه و مستندابه ماده 614 از قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده حکم به محکومیت وی 

به تحمل دو سال حبس تعزیری از حیث جهت عمومی جرم و برای ارش شکستگی استخوان بینی و 

جرح دامیه لب باال مستندا به ماده 714 و 593 از قانون مجازات اسامی سال 1392 جمعا به پرداخت 

شش درصد دیه در حقی شاکی صادر و اعام می نماید. ودر خصوص بخشی دیگر تجدیدنظر خواهی 

واصله به برائت آقای رضا الهوتی فرزند فضل هللا دادگاه نظر به اینکه اقدام تجدیدنظر خواه بر ارسال 

پیامک های توهین آمیز بیان و انتقال مطالب مندرج در متن پیامک به تجدیدنظرخواه بوده اتهام ایجاد 

مزاحمت تلفنی در این بخشی منتسب به متهم موجه نبوده و عمل وی از مصادیقی تعدد جرم بوده 

است که رسیدگی در این بخشی برابر اصول صورت گرفته است مستندًا به بند الف از ماده 455 از قانون 

آئین دادرسی کیفری حکم به تأیید این بخشی از دادنامه صادر و اعام می گردد اما تجدیدنظر خواهی 

زیرا که مطالب مندرج در  تهدید موجه است  و  توهین  اتهامات  برای  یافته  برائت اصدار  به  راجع  وی 

پیامکهای ارسالی صراحت بر توهین و تهدید دارد مستندًا به بند ب از ماده 455 از قانون آئین دادرسی 

کیفری ضمن نقض دادنامه در این بخش به جهت اتهام توهین مستندا به ماده 608 از قانون مجازاتهای 

تعزیری و بازدارنده حکم به محکومیت آقای رضا الهوتی به تحمل 74 ضربه شاق تعزیری و برای اتهام 

تهدید مستندا به ماده 669 از همان قانون به تحمل دو سال حبس تعزیری با رعایت ماده 134از قانون 

مجازات اسامی فقط مجازات اشد اجراء خواهد شد. در خصوص اتهام افتراء دادگاه تجدیدنظر خواهی 

موجه ندانسته مستندًا به بند الف از ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری حکم به تأیید این بخش 

 ازدادنامه صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه 

است. 

م الف 37680رئیس دادگاه : حمیدرضا امانی مستشار دادگاه : محمد محمدی کمال آبادی

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970353001962 تاریخ تنظیم : 1395/11/25 شماره پرونده : 9509980362600818 

شماره بایگانی : 951171 پرونده کاسه، 9509980362600818 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)104 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی9509970353001962 شماره  شاکی: آقای 

محمد خامی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی خ سنگ تراش ها کوچه چهار سوق 

جنب ساختمان شکرچیان پ 84 *متهم: آقای پیمان فامرزی فرزند ناشناس - مجهول المکان  اتهام 

ها: 1. تهدید 2. قدرت نمایی با اسلحه 3. توهین به اشخاص عادی  رای دادگاه در خصوص اتهام اقای 

پیمان فامرزی دایر بر توهین و تهدید نسبت به شاکی اقای محمد خامی موضوع کیفر خواست صادره 

از سوی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالئل 

موجود از جمله شکایت شاکی اظهارات شهود و تحقیقات محلی و عدم حضور متهم علیرغم نشر اگهی و 

سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه کاری متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 608 و 

669 قانون تعزیرات وی را از بابت توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 

دولت و از باب تهدید به تحمل 74 ضربه شاق تعزیری محکوم که مطابق ماده 134 قانون مجازات 

اسامی صرفا جرم اشد قابل اجراست و درخصوص اتهام دیگر متهم موصوف دایر بر قدرت نمایی با 

ساح شکاری باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به اینکه دالیل 

کافی دال بر احراز و توجه اتهام تحصیل نگردیده و از سویی صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین 

قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری می باشد و بر اساس ظن و گمان نمی توان و نباید افراد جامعه 

را مجرم تلقی و در معرض مجازات قرار داد فلذا با توجه به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات منعکسه 

در پرونده و همچنین حاکمیت اصلی برائت دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز ندانسته مستندا به ماده 4 

قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف 

بیست روز قابل واخواهی در این مرجع وسپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

م.الف 37686رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اصفهان - هاشمی

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970370801562 تاریخ تنظیم : 1395/10/15 شماره پرونده : 8909980360001331 

شماره بایگانی : 920980 تجدید نظرخواه ها: 1. آقای بهرام صالحی فرزند رضی به نشانی مجهول المکان 

آقای محمد مختاری فرزند رمضان به نشانی ) فعا اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی اصفهان - زندان 

اسد آباد اصفهان ( اصفهان خ زینبیه خیابان ایت اله غفاری مادی ارزنان نرسیده به فرعی دوم بنفشه 

درب طوسی رنگ پاک ندارد روی درب نوشته س 9  تجدیدنظرخوانده ها: 1. آقای عزت شکرانی فرزند 

عباس 2. آقای جعفر جعفری فرزند اسفندیار همگی به نشانی اصفهان خ زینبیه جنب بیمارستان ک 

شعبه نفت پ 48 . تجدیدنظرخواسته : دادنامه 574 00 - - 92/5/22 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رأی می نماید دراین پرونده آقای بهرام صالحی به اتهام معاونت در ایراد جرح عمدی با چاقو 

نسبت به آقای جعفر جعفری خوزانی به موجب دادنامه غیابی شماره 574- 92/5/22 شعبه 120 دادگاه 

به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است همچنین آقای محمد  عمومی جزایی اصفهان 

مختاری بموجب دادنامه موصوف که طی دادنامه شماره 747-92/6/23 همان دادگاه تأیید گردیده 

به اتهام مباشرت دربزه موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مقادیری دیه در حق 

شاکی محکوم گردیده و با درخواست تجدیدنظرخواهی وی این دادگاه به موجب دادنامه شماره 1658-

92/12/20 دادنامه تجدید نظرخواسته را )بلحاظ فقد دلیل کافی( نقض ورای بربرائت تجدیدنظرخواه 

)آقای مختاری( صادر نموده است دادنامه غیابی شماره 574- 92/5/22 در مورد آقای بهرام صالحی 

همچنان به قوت خود باقی مانده و از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام بلحاظ صدور رای برائت در مورد 

مباشر جرم به این دادگاه ارسال شده است دادگاه با توجه به اینکه جرم معاون در ارتکاب بزه استعاری 

بوده و با صدور رای برائت مباشر، محکومیت معاون جرم وجاهت قانونی ندارد لذا با استناد به بندب ماده 

455 قانون ایین دادرسی کیفری و با استظهار از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 

و هرچند محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدید نظر ننموده است دادنامه شماره 574-

 92/5/22 نسبت به اقای بهرام صالحی نقض ورای بر برائت نامبرده صادر می نماید این رای قطعی 

است. 

م الف 37682مستشار دادگاه:محمد محمدی کمال آبادی رئیس دادگاه:حمیدرضا امانی

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/11/28  : تنظیم  تاریخ   9509970353801797  : دادنامه  شماره 

9509980358600211 شماره بایگانی : 951119  پرونده کاسه 9509980358600211 شعبه 112 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970353801797 شاکی: آقای 

حمید داوری دولت آبادی فرزند علی به نشانی اصفهان - اصفهان - خ وحید - ک شاه محمدی - ک 

ها:  اتهام  )مجهول المکان(  فرزند حسین  فتاحی  الیاس  آقای   : متهم   09131265580-41 - پ   31

تخریب - خیانت در امانت رای دادگاه در خصوص اتهام آقای الیاس فتاحی فرزند حسین مبنی بر 

خیانت در امانت نسبت به یک باب مغازه موضوع شکایت آقای حمید داوری فرزند علی با این توضیح 

که شاکی با طرح شکایتی مدعی گردیده است که متهم موصوف مغازه وی به آدرس اصفهان خیابان 

وحید حد فاصل چهارراه دقیقې و فلکه ارتش جنب کوچه 30 )شهیدان باقری( را به موجب اجاره نامه 

شماره 139886 از تاریخ 92/8/1 الی 93/8/1 در اختیار داشته که با تأخیر در تاریخ 29/1/94 بدون 

پرداخت اجاره ماههای اضافه اقدام به تخلیه مغازه نموده در حالیکه سیم کشی سقف کاذب مغازه و 

سازه فلزی مخصوص کولر را تخریب کرده و سازه مذکور و کولر و کانال آن و سه لنگه درب شیشه ای 

ورودی مغازه و روشویی داخل مغازه را به همراه شیر آالت و سیفون را با خود برده است و ادرسی از 

وی در دست نیست . تحقیقات محلی انجام شده توسط مرجع انتظامی و معاینه محلی و شهادات 

گواهان و عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی 

غیابی و کیفر خواست با عناوین اتهام تخریب و خیانت در امانت شده است النهایه دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده کلیه اقدامات انجام شده از سوی متهم را رفتار مجرمانه اتاف و تصاحب و جزئی 

از رکن مادی بزه خیانت در امانت تلقی و تخریب های صورت گرفته را بزه جداگانه در نظر نمیگیرد 

اسامی  مجازات  قانون   674 ماده  به  مستند  متهم  بزهکاری  احراز  ضمن  فوق  مراتب  به  توجه  با  و 

و  صادر  تعزیری  حبس  یکسال  تحمل  به  وی  محکومیت  به  رای   1375 مصوب  تعزیرات  بخشی  از 

اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این 

 شعبه و پس از آن ظرف همان مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد.

م الف 37716رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان - سجاد پناهی

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350500709شماره  پرونده:  9510100350511181شماره  اباغنامه:  شماره 

به  دادخواستی  دهراب   فرزند  دریهکی  آرش  شاکی   / خواهان   1395/11/02 تنظیم:  950823تاریخ 

طرفیت خوانده / متهم جهانگیر سلیمانی فرزند احمد  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی 

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

کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره 105 ارجاع و به کاسه 9509980350500709 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1396/01/30 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

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

شماره: 34304/م الف  منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر 

جالی عاشق آبادی اصفهان 

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350400812شماره  پرونده:  9510100350413603شماره  اباغنامه:  شماره 

950913 تاریخ تنظیم: 1395/12/04 خواهان / شاکی انجمن مددکاری امام زمان )عج( به مدیریت 

آقای محمد علی سهرابی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهدی همدانی و علیرضا خلیفه هادی 

به خواسته  اعظم خلیفه هادی   و  پروین خلیفه هادی  و  زاده  اکرم خلیفه هادی و محمود هادی  و 

مطالبه خسارت دادرسی و تخلیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کاسه 

9509980350400812 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/29 و ساعت 09:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 38270/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951230 خواهان زهرا کاویانی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

سارا رضایی دستگردی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 96/1/30ساعت 10 

صبح   تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 36564/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 769/95 خواهان علیرضا قاسمی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

 17/00 مورخ 96/1/27ساعت  روز..........  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  پوالدوند   مصطفی 

عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 

تلقی و تصمیم  اباغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 37717/م الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1029/95 خواهان فاطمه مظاهری      دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال 

سند خط موبایل   به طرفیت مجید پناهی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 

96/1/28ساعت 4 عصر   تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهارراه وکا  شورای حل اختاف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 37661/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
محمدی         علی  حاج  آذر   -2 ربیعی  هللا  قدرت   -1 خواهان   951278 کاسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر: انتقال سند  به طرفیت 1- محمود ماهروخ 2- سجاد جعفری     تقدیم نموده 

است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 96/1/29ساعت 10 صبح    تعیین گردیده است. با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 

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

شمالی چهارراه وکا  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

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

شماره: 37639/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  جمشیدیان     حمید  95-877خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت کیوان راستپور  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ 96/1/29ساعت 18/00 

عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 

تلقی و تصمیم  اباغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 38297/م الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغ
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9409980359800129  :9510100369604613شماره  اباغنامه  شماره 

اقای  علیه  رستمی  فرشید  آقای  نظر خواهی  تجدید  در خصوص  تنظیم:1395/11/14  تاریخ   950071:

محمد توکلی نظر به اینکه تجدید نظر خوانده مجهول المکان میباشد حسب ماده 115 ق .ا .ی.د. مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا تجدید نظر خوانده  در تاریخ 1396/01/30 

ساعت 9 صبح محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال چهارراه نظر دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان 

شعبه 14دادگاه تجدید نظر استان اصفهان جهت رسیدگی حاضر شوید. 

شماره :36528/م الف 

مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان – غامرضا ابتدائیان 

فوتبال ایران همه چیز کم دارد، جز فوتبالیست

منا
: ای

س
عک
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متاســفانه اغلــب افــراد اعتیــاد را در زنــان یــک موضــوع 
ــع  ــاری. در واق ــک بیم ــا ی ــد ت ــر می گیرن ــی در نظ غیراخالق
رفتــار  دربــاره  موجــود  منفــی  اجتماعــی  نگرش هــای 
ــان  ــر ســر راه درم ــزرگ ب ــی ب ــاد، مانع ــان معت ــی زن غیراخالق
اعتیــاد زنــان اســت. بــه عقیــده کارشناســان مســائل اجتماعــی 
اگرچــه مصــرف حشــیش و الــکل در بیــن دختــران دانشــجو 
ــع  ــی مناب ــی الزم اســت پیش بین ــر نمی رســد، ول ــه نظ ــادر ب ن
مــداوم تولیــد اطالعــات درســت، به ویــژه بــه تفکیــک جنســیت 
بــرای حســاس تر کــردن مســئوالن پیشــگیری و درمــان 

ــود. ــام ش ــان انج ــاد زن اعتی
 بــه گفتــه ســوادکوهی، جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه 
در کشــور مــا، در حــال حاضــر هیچ گونــه خدمــات اختصاصــی 
ــدارد و حتــی بعضــی از خدمــات  ــان وجــود ن ــرای اعتیــاد زن ب
و مراکــز فقــط بــه مــردان اختصــاص دارنــد. لیکــن بــا توجــه 

ــر از مــردان تلقــی  ــان ناهنجارت ــواد در زن ــه اینکــه مصــرف م ب
بــه مراکــز درمانــی  از مراجعــه  زنــان معمــوال  می شــود، 
مــردان  آن هــا  مراجعه کننــدگان  بیشــترین  معتــادان کــه 

ــد. ــراه دارن ــتند، اک هس
    آمار دقیقی از معتادان زن در جامعه نداریم

ــار  ــود آم ــن از نب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب وی در گفت وگ
ــد  ــور می گوی ــاد در کش ــان معت ــت زن ــزان جمعی ــق از می  دقی
و بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه بــر اســاس بعضــی 
ــکیل  ــان تش ــور را زن ــادان کش ــد از معت ــا ۹/۶ درص پژوهش ه
می دهنــد. ســوادکوهی معتقــد اســت وقتــی زن در یــک 
ــرض  ــواده در مع ــود، ارکان خان ــاد می ش ــار اعتی ــواده دچ خان
خطــر ازهم پاشــیدگی قرارمی گیــرد و فرزنــدان نیــز به ویــژه 
دختــران خانــواده در نتیجــه همانندســازی بــا مــادر و مشــکالت 
عاطفــی ناشــی از مصــرف مــواد، دچــار انحرافــات و مســائل و 
ــا اشــاره بــه آمــار  پیامدهــای جبران ناپذیــری می شــوند. وی ب
ــاد  ــک زن معت ــم ی ــاد از رق ــان معت ــاره زن وزارت بهداشــت درب

ــد:  ــد و می گوی ــزارش می ده ــاد گ ــرد معت ــت م ــه ازای هش ب
بعضــی گزارش هــا هــم بــر ایــن امــر تاکیــد دارد کــه در مقابــل 
ــود  ــور وج ــاد در کش ــت زن معت ــاد، هف ــرد معت ــد م ــر ص ه
ــه مســئوالن در حــال حاضــر ۵۰  ــه گفت ــر ب دارد. از ســوی دیگ
ــاد در  ــدر و اعتی ــواد مخ ــا م ــه ب ــان زن در رابط ــد زندانی درص
زنــدان هســتند کــه بــه نقــل از همیــن مســئوالن ایــن آمــار در 

ــت. ــته اس ــز داش ــش نی ــر افزای ــال های اخی س
    اعتیاد مخفی در زنان و دختران

 ســوادکوهی گفــت: بــا وجــود آمــار و اطالعــات پراکنــده 
و مقدماتــی، دیگــر نمی تــوان بــه راحتــی گفــت چــه میــزان از 
جمعیــت زنــان گرفتــار مــواد مخــدر و پیامدهــای آن هســتند؛ 
ــز  ــران نی ــان و دخت ــیاری از زن ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــاد در  ــه یــک زن و دختــر معت ــه دلیــل برچســب هایی کــه ب ب
ــز  ــه مراک ــه ب ــور مراجع ــر تص ــود، کمت ــا زده می ش ــه م جامع
ــران  ــان و دخت ــاد در زن ــب اعتی ــذا اغل ــد؛ ل ــرف را دارن خودمع
پنهــان می مانــد و بخــش جالــب توجهــی از جمعیــت معتــادان 

ــوند. ــده نمی ش ــار گنجان ــور درآم زن کش
    وسعت اعتیاد در کشور شناخته شده نیست

ــه در بیشــتر  ــی، بلک ــگ ایران ــا در فرهن ــرد: نه تنه ــد ک وی تاکی
ــا بــه چشــم افــراد  فرهنگ هــای دنیــا، بــه زنــان معتــاد عمدت
ــار و بی عفــت نگریســته می شــود و اگــر چنیــن زنــی  بی بندوب
ــواده وی نیــز از ایــن انگ هــا  ــواده نیــز داشــته باشــد، خان  خان

و برچسب ها مصون نخواهد بود. 
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامه داد: وســعت و ماهیت ســوءمصرف 
مــواد و اعتیــاد در زنــان کشــورمان کمتــر شــناخته شــده اســت؛ 
بــه همیــن علــت بــه نیازهــای آنــان در برنامه ریزی هــای 
مربــوط بــه اعتیــاد توجــه نمی شــود. آمارهــا نشــان دهنده 

ــاد  ــان معت ــن در زن ــرف هروئی ــزان مص ــه می ــت ک ــن اس  ای
ــن  ــور بی ــی در کش ــواد تزریق ــده م ــان مصرف کنن ــداد زن و تع

ــه هــزار نفــر اســت. ــا ُن ــار ت چه

واکاوای علل و عوامل مراجعه نکردن معتادان زن به مراکزدرمانی در گفت و گوی 
اختصاصی کیمیای وطن با استاد سوادکوهی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه:

 هیچ گونه خدمات اختصاصی 
برای اعتیاد زنان وجود ندارد

به ازای هر هشت مرد معتاد، یک زن معتاد می شود

سربازان باید تکریم شوند
فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت: 
ــت  ــأن و منزل ــظ ش ــم، حف تکری
ــا از  ــه مجموعه ه ســربازان در هم
الزامــات اســت و بایــد برخــورد و 
ــه  ــربازان، وظیف ــا س ــان ب نگاهم
پدرانــه و متعهدانــه باشــد. ســردار 
حســین اشــتری در مراســم تکریم 
ــا تســلیت  ــه رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا ب و معارف
 روزهــای شــهادت حضــرت صدیقــه طاهــره فاطمه الزهــرا)س(
اظهــار کــرد: امیــد اســت همــه مــا محــب واقعــی ایشــان باشــیم 
و بتوانیــم راه و منــش ایــن بانــوی بزرگــوار اســالم و ائمــه اطهــار 
را پیــروی کنیــم و عملکردمــان موجــب رضایــت خداونــد متعــال 
ائمــه اطهــار و مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( باشــد. 
ــالمی ــالب اس ــهدای انق ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش  وی ب
دفــاع مقــدس، شــهدای عرصــه نظــم و امنیــت و مدافعــان حرم 
افــزود: ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا، یکــی از مجموعه هــای 
ــازمان  ــن س ــت و ای ــور اس ــلح کش ــای مس ــذار در نیروه تأثیرگ
مســئولیت تأمیــن نیــروی وظیفــه و ســربازان را بــرای نیروهــای 
ــت.  ــده دار اس ــتگاه ها عه ــازمان ها و دس ــی از س ــلح و بعض مس
وی بــا اشــاره بــه خدمات دهــی ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا 
ــن  ــون خدمــات توســط ای ــوان کــرد: ســاالنه حــدود ۳ میلی عن
ــه  ــر ارائ ــالوه ب ــد ع ــه بای ــود ک ــه می ش ــردم ارائ ــه م ــازمان ب س
خدمــات، بــه تکریــم »اربــاب رجــوع« و »اخالق مــداری« توجــه 
ویــژه ای داشــته باشــیم. فرمانــده نیــروی انتظامــی ادامــه داد: با 
توســعه خدمــات الکترونیــک، میــزان مراجعــات حضــوری 
ــه ایــن ســازمان کاهــش یافتــه، در حالــی کــه میــزان  مــردم ب

ارائه خدمات افزایش داشته است. پلیس

 کنترل آسیب های اجتماعی 

با مشارکت جوانان
معــاون مرکــز امــور اجتماعــی وزارت کشــور بــا تاکیــد بــر نقــش 
جوانــان در کنتــرل آســیب های اجتماعــی گفــت: اقدامــات 
بــا آســیب های اجتماعــی، موثرتــر از  ســمن ها در مبــارزه 
ــن  ــی در حاشــیه چهارمی ــی اســت. رضــا محبوب ــات دولت اقدام
گردهمایــی مســئوالن امــور فرهنگــی و جوانــان سراســر کشــور 
ــد  ــل پدی ــی و عل ــیب های اجتماع ــت آس ــه وضعی ــاره ب ــا اش ب
آمــدن آن هــا گفــت: مســئوالن امــور جوانــان سراســر کشــور بایــد 
بــه دیــدگاه مشــترکی دربــاره شــرایط اجتماعــی کشــور برســند. 
همچنیــن تحلیلــی از علــل پیشــامد آســیب های اجتماعــی بــه 
ــه الزم اســت در  ــه شــد ک ــان کشــور ارائ ــران اســتانی جوان مدی
ایــن زمینــه وحــدت رویــه باشــد. محبوبــی خاطرنشــان کــرد: از 
آنجــا کــه بیشــتر آســیب دیدگان اجتماعــی در کشــور را جوانــان 
تشــکیل می دهنــد، موضــوع مشــارکت جوانــان در کنتــرل 
آســیب های اجتماعــی فوق العــاده مؤثــر و کارآمــد اســت. مهــر

اخبار کوتاه

 واکنش سازمان غذا و دارو 

به روغن جامد سالم
ــاره  ــی درب ــرح تبلیغات ــی ط در پ
روغــن جامــد ســالم، رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو توضیحاتــی 
رســول  دکتــر  کــرد.  ارائــه  را 
دینارونــد دربــاره تبلیغاتــی کــه بــا 
عنــوان روغــن جامــد »ســالم« و 
مطــرح  خــاص  برنــدی  بــا 
ــا  می شــود، بــه صراحــت گفــت: کســی حــق نــدارد روغــن را ب
ــد  ــد می توان ــد. روغــن جام ــغ کن ــوان روغــن »ســالم« تبلی عن
تبلیــغ شــود، امــا تبلیــغ روغــن جامــد »ســالم« ممنــوع اســت. 
در عیــن حــال دکتــر بهــروز جنــت مدیــر کل نظــارت بــر 
فرآورده هــای غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو 
ــن ــه شــکل روغ ــرد ک ــد توجــه ک ــت: بای ــاره گف ــن ب ــز در ای  نی

ــوژی  ــر تکنول ــا تغیی ــرا ب ــت؛ زی ــت آن نیس ــده ماهی تعیین کنن
می تــوان روغن هــا را اســتاندارد کــرد. بــر ایــن اســاس در حــال 
ــوز وزارت  ــد، مج ــن جام ــوان روغ ــا عن ــه ب ــی ک ــر روغن حاض
بهداشــت را دارد، میــزان اســید چــرب اشــباع و ترانســش 
پاییــن و معــادل روغــن مایــع اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ایــن روغــن از نظــر ماهیتــی بــا روغــن جامــدی کــه مــورد تأیید 
ــه فعــال  وزارت بهداشــت نیســت، متفــاوت اســت، افــزود: البت
هــم بــه رســانه ها و هــم بــه شــرکت های تولیــدی اعــالم 
ــد ســالم«  ــوان »روغــن جام ــا عن ــن روغــن ب ــه ای ــم ک کرده ای

تبلیغ نشود. خبر فارسی

کمیته امداد آماده برگزاری جشن نیکوکاری
ــزاری  ــرای برگ ــاد ب ــن نه ــی ای ــداد از آمادگ ــه ام ــس کمیت رئی
»جشــن نیکــوکاری« در روزهــای پایانــی ســال خبــر داد. 
ــه  ــفندماه ب ــه اس ــان اینک ــا بی ــاح ب ــز فت ــید پروی ــدس س مهن
ــرای  ــغله ای ب ــاه پرمش ــوکاری، م ــن نیک ــزاری جش ــل برگ دلی
ایــن جشــن  امــداد محســوب می شــود، گفــت:  کمیتــه 
هرســاله در روزهــای پایانــی ســال بــرای تأمیــن مایحتاج شــب 
عیــد نیازمنــدان برگــزار می شــود. وی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب 
کــه امســال در تــالش بودیــم ایــن جشــن بــا برپایــی چــادر و 
هماننــد ســال های گذشــته برگــزار نشــود، افــزود: ســال گذشــته 
ــارد تومــان از طریــق جشــن  ــا بیــش از ۷۰ میلی ــر ب مــردم خی
ــته اند  ــارکت داش ــدان مش ــه نیازمن ــک ب ــرای کم ــوکاری ب نیک
ــان  ــارد توم ــه ۱۰۰ میلی ــال ب ــغ امس ــن مبل ــم ای ــه امیدواری ک
ــم  ــالش می کنی ــت: ت ــار داش ــاح اظه ــد. فت ــدا کن ــش پی افزای
تمامــی کمک هــای جمع آوری شــده از ســوی خیــران در هفتــه 
نخســت فروردیــن ۹۶ در میــان نیازمنــدان توزیــع شــود. وی بــه 
ــه امــداد در ســال ۹۵ اشــاره کــرد و افــزود:  صرفه جویــی کمیت
ــا  ــن صرفه جویی ه ــل ای ــان از مح ــارد توم ــر ۱۰۰ میلی ــغ ب بال

ــه شــده اســت. مهــر ــرای جامعــه هــدف هزین ب

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

در  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد  مســئول 
ــام دهمیــن دوره اعتــکاف  دانشــگاه کاشــان از آغــاز ثبت ن

دانشــجویی در ایــن دانشــگاه خبــر داد. 
داشــت:  اظهــار  روحانــی  حجت االســالم 
قــرآن کریــم بــر ســنت حســنه اعتــکاف کــه 
ــرده  ــد ک ــوده تأکی ــا ب ــا و اولی ــوب انبی محب
اســت؛ مــاده »عکــف«، ُنــه بــار در قــرآن بــه 
کار رفتــه اســت. مســئول دفتــر نهــاد رهبــری 
بیــان داشــت: اعتــکاف یکــی از ســنت های 
حســنه و مســتحبات اســالمی اســت. ایــن 

ــان آســمانی  ــارک در طــول تاریــخ اســالم و ادی ســنت مب
طرفــداران و عامالنــی داشــته؛ در جمهــوری اســالمی پیش 
 از پیــروزی انقــالب اســالمی، ایــن عبــادت حالــت فراگیــر 
ــه در  ــر اســت ک ــد ســاله اخی و عمومــی نداشــته و در چن
 میــان جمــع زیــادی از صالحان و نیــکان از اقشــار گوناگون

به ویــژه طــالب و دانشــجویان متــداول شــده. وی بــا بیــان 
ــر غفلت هاســت،  ــکاف آب حیات بخــش در کوی اینکــه اعت
ــرای اینکــه انســان های  افــزود: اعتــکاف تالشــی اســت ب
فرورفتــه در غرقــاب روزمرگــی از فضــای پرالتهــاب روزانــه 

بــه ســوی خویــش و خــدای خویــش بازگردنــد. 
مســئول دفتــر نهــاد رهبــری در ادامــه افزود: 
ثبت نام کننــدگان  بــرای حضــور  ظرفیــت 
ــرای  ــه ب ــر اســت ک ــن مراســم ۳۰۰ نف در ای
تعــداد 2۰۰ نفــر دختــر و ۱۰۰ نفــر پســر 

برنامه ریــزی شــده اســت. 
معنــوی  مراســم  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
اعتــکاف از ســحرگاه 22 فروردیــن ســال ۹۶ 
مصــادف بــا ۱۳ رجــب ۱4۳8 در مســجد دانشــگاه کاشــان 
آغــاز می شــود. عالقمنــدان می تواننــد جهــت شــرکت 
ــا 2۵ اســفندماه ســال  ــخ ۱۰ ت ــکاف از تاری در مراســم اعت
جــاری بــا مراجعــه بــه پورتــال دانشــجویی پویــا، قســمت 

ــد. ــام کنن ــک، ثبت ن ــت الکترونی ــش پرداخ ــی، بخ مال

ــوادآموزی  ــت س ــازمان نهض ــس س ــرزاده، رئی ــی باق عل
ــور  ــوادآموزی در کش ــت س ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــاه، 4۷۶ هــزار و ۱۰۶ نف ــا آخــر بهمن م ــار داشــت: ت اظه
تحــت پوشــش فعالیت هــای آموزشــی ســازمان نهضــت 

ســوادآموزی قــرار گرفته انــد. 
ــر  ــزار نف ــداد 2۶۶ ه ــن تع ــزود: از ای وی اف
آن هــا بی ســواد مطلــق هســتند؛ ۱۳۶ هــزار 
نفــر در دوره دوم و ۷۳ هــزار نفــر هــم در دوره 

تحکیــم ســواد نامشــان ثبــت شــد.
ــور  ــالف تص ــه برخ ــان اینک ــا بی ــرزاده ب  باق
مراکــز  از  بی ســوادان  عمــده  عمومــی، 
 شــهرها و حاشــیه شــهرهای بــزرگ هســتند

ــای  ــه در دوره ه ــرادی ک ــداد کل اف ــرد: از تع خاطرنشــان ک
ســوادآموزی ثبت نــام شــدند، 2۳ درصــد یعنــی ۱۰۷ هــزار 
نفــر مــردان و ۷۷ درصــد یعنــی ۳۶8 هــزار نفــر خانم هــا 
هســتند. همچنیــن 4۶ درصــد از مناطــق روســتایی و ۵4 

درصــد از مناطــق شــهری هســتند. 

ــاع  ــر از اتب ــزار و 844 نف ــون ۱8 ه ــرد: تاکن ــه ک وی اضاف
خارجــی را تحــت پوشــش بردیــم کــه ۱۵ هــزار و ۱۷۰ 
ــا اعتبــارات دولــت جمهــوری اســالمی ایــران  نفــر آن هــا ب
ــی  ــاریای عال ــارات کمیس ــا اعتب ــر ب ــزار و 4۳۶ نف و ۳ ه
پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد و 2۳8 نفــر هــم بــا کمک 
مالــی دولــت نــروژ در اســتان کرمــان تحــت 

ــد. ــرار گرفتن پوشــش ق
ســوادآموزی  نهضــت  ســازمان  رئیــس   
تصریــح کــرد: اخیــرا ســه عنــوان کتــاب ویژه 
اتبــاع خارجــی افغانســتانی تولیــد کرده ایــم 
و امیدواریــم تــا ســال آینــده آمــاده و چــاپ 
شــود؛ ضمــن اینکــه تمــام کلیدواژه هــای 

ــت شــده اســت.  ــم در آن رعای ــان َدری ه زب
ــان  ــودکان و نوجوان ــه ک ــب توج ــداد جال ــه تع ــرزاده ب باق
ــاه  ــان بهمن م ــا پای ــت: ت ــل اشــاره و گف ــده از تحصی بازمان
ــت  ــاله ها را تح ــا ۱۹ س ــن ۱۰ ت ــر از بی ــزار و 2۵۹ نف 2۱ ه

ــارس ــم. ف ــش بردی پوش

آموزش ۴۷۶ هزار بی سواد در سال جاریآغاز ثبت نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه کاشان

حتما بخوانید!
واکنش سازمان غذا و دارو ...

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
احمدی  جام  علی  طرفیت  به  ازدواج   واقعه  ثبت  خواسته  به  دادخواستی  مظفری   خدیجه  خانم 

تاریخ  برای  و  ثبت  ح۱   ۹۵/۹۵۰۹۹۰ به کالسه  تسلیم که  دادگاه  این  به  برخوار  احوال  ثبت  اداره  و 

المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   ۱۱:۰۰ ساعت   ۹۶/۰2/۱۰

های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  لذا حسب  میباشد 

نسخه  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  میشود  نشر  و  طبع  االنتشار  کثیر 

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

 شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۰۹۹/م الف به تاریخ ۹۵/۱2/۰۹

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
فرزند  سعادت  عبدالرسول  آقای  به  برخوار  شهرستان  حقوقی  و  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  از 

عبدالحسین و براتعلی محقق دولت آبادی فرزند اسماعیل و عطالله جبل عاملی فرزند جواد و را داوری 

فرزند حسین که در پرونده ۹2۰48۱ ح 2 مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمد 

مهدی غیاثی با وکالت آزیتا جعفری به خواسته الزام به انتقال ابالغ می گردد با توجه به وصول نظریه 

کارشناسی در پرونده مذکور جهت مالحظه و تحویل نظریه به دفتر شعبه اول محاکم عمومی حقوقی 

برخوار مراجعه و در صورتی که نظریه کارشناسی در پرونده مذکور جهت مالحظه و تحویل نظریه به دفتر 

شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی برخوار مراجعه و در صورتی که نظریه اعتراضی دارند ظرف مدت یک 

هفته پس از تاریخ نشر این آگهی اعتراض خود را کتبا به دفتر شعبه تحویل نماید. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱۱/م الف به تاریخ ۹۵/۱2/۰۹

آگهی احضار متهم
در خصوص پرونده  به شماره ۹۵۰۹۹8۳۷۶۱2۰۰2۵4 این شعبه آقای بختیار ایول پور فرزند علی با کد 

ملی ۶۶۳۹۶۵۷۰۶۶ در این شعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد لذا نامبرده پس 

از مشاهدهاین برگ به مدت سی روز بایستی خود را به این شعبه معرفی نماید . در غیر این صورت 

اقدامات الزم وفق مقررات انجام می گردد. 

دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱4/م الف به تاریخ ۹۵/۱2/۱۰

آگهی حصر وراثت
به کالسه 8۵8/۹۵ ش  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره ۹۰۵  خانم صدیقه صادقیان   

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

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ تاریخ  در   2۹۱۶ بشناسنامه  فر   بهمنش  مرتضی 

حسنعلی   فرزند  لودریچه  صادقیان  صدیقه  به:۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 

 22 ش.ش  شیما    )۳(   ۵۱۰۰۰۰۳۹۱۱ ش.کدملی  شمیسا   )2( متوفی(   )همسر   ۹۰۵ ش.ش 

انجام تشریفات  با  اینک  فر  فرزند مرتضی )فرزندان متوفی(  بهمنش  ندا ش.ش 2  همگی   )4(

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

واال گواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱۵/م الف به تاریخ  ۱۳۹۵/۱2/۱۰

دادنامه
کالسه پرونده :  ۹۵/۶۰۳ شماره دادنامه: ۹۵/۱2/۰8- 8۱4  مرجع رسیدگی : شعبه 4 حقوقی شورای 

ساختمان  روبروی کلینیک  جانبازان  بلوار  خورزوق  نشانی  به  قادری  محمد   : خواهان  اختالف  حل 

عباسیان خوانده : مجتبی رمضانی به نشانی مجهول المکان خواسته:  مطالبه در خصوص دعوی آقای 

محمد قادری به طرفیت آقای مجتبی رمضانی به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه یک فقره 

سفته به شماره ۰۵8۵۵۳۳-۹۵/۰2/2۰ با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین 

خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک 

مستند  دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خواننده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در شورا 

ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش  حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان 

تجارت  قانون   24۹ مواد  به  مستندا  و  داده  تشخیص  ثابت  و  راوارد  خواهان  ادعای  لذا  ننموده  ارائه 

۱2۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده  را به پرداخت مبلغ 

بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت  بابت اصل خواسته و مبلغ ۱2۷۰۰۰۰ ریال  ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال 

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

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

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

قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری برخوار می باشد.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۰۹/م الف به تاریخ  ۹۵/۱2/۰۹

دادنامه
کالسه پرونده :  ۹۵/۶۰۱ شماره دادنامه: ۹۵/۱2/۰8- 8۱2  مرجع رسیدگی : شعبه 4 حقوقی شورای 

روبروی کلینیک ساختمان  جانبازان  بلوار  خورزوق  نشانی  به  قادری  محمد   : خواهان  اختالف   حل 

عباسیان خوانده : مصطفی میر آبادی به نشانی مجهول المکان خواسته:  مطالبه در خصوص دعوی 

آقای محمد قادری به طرفیت آقای مصطفی میر آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه دو 

فقره سفته به شماره ۹۰۰۶4۱-۹۳/۰2/۰2 و ۹۰۰۶4۰-۹۳/۰2/۰2 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و 

مالحظه تصویر مصدق چک مستند  دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خواننده علیرغم ابالغ 

قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و 

دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان راوارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به 

مواد 24۹ قانون تجارت ۱2۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی 

خوانده  را به پرداخت مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۹۶۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 

نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس 

شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 

محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این همین شورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری برخوار می باشد.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۰۷/م الف به تاریخ  ۹۵/۱2/۰۹

دادنامه
کالسه پرونده :  ۹۵/۶۰2 شماره دادنامه: ۹۵/۱2/۰8- 8۱۳  مرجع رسیدگی : شعبه 4 حقوقی شورای 

ساختمان  روبروی کلینیک  جانبازان  بلوار  خورزوق  نشانی  به  قادری  محمد   : خواهان  اختالف  حل 

عباسیان خوانده :علی رمضانی به نشانی مجهول المکان خواسته:  مطالبه در خصوص دعوی آقای 

محمد قادری به طرفیت آقای علی رمضانی به خواسته مطالبه مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه دو فقره سفته 

به شماره ۰۶۵۰8۶2-۹۵/۰2/2۵ و ۰۶۵۰8۶۳-۹۵/۰2/2۵  با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و مالحظه 

تصویر مصدق چک مستند  دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خواننده علیرغم ابالغ قانونی و 

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

برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان راوارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 24۹ 

قانون تجارت ۱2۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده  را 

به پرداخت مبلغ  2۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱4۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس 

شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 

محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این همین شورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری برخوار می باشد.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۰8/م الف به تاریخ  ۹۵/۱2/۰۹

دادنامه
کالسه پرونده :  ۹۵/2۷۳ شماره دادنامه: ۹۵/۰۷/2۹- 42۷  مرجع رسیدگی : شعبه ۶ حقوقی شورای 

خواسته:   المکان  مجهول  نشانی  به  فرهادی  وحید   : خوانده  برادران  جالل   : خواهان  اختالف   حل 

مطالبه  خواسته  به  فرهادی  وحید  آقای  طرفیت  به  برادران  جالل  آقای  دعوی  خصوص  در  مطالبه 

و  و ۹۵/۰۱/2۰-۰۳۷۰۳۱۶  به شمارهای ۹۵/۰۱/2۰-۰۳۷۳۱۷  ریال وجه ۶ فقره سفته   ۶۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ 

با   ۹۵/۰۱/2۰-  ۳۷۰۳۱۱2- و   ۹۵/۰۱/2۰-۳۷۰۳۱۱۱ و   ۹۵/۰۱/2۰-۰۳۷۰۳۱4 و   ۹۵/۰۱/2۰-۰۳۷۰۳۱۵

احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته  با توجه به عدم تودیع احتمالی از 

سوی خواهان مستندا به ماده ۱۰8 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین را صادر و اعالم 

می نماید و در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق 

چک مستند  دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خواننده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در 

شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 

ارائه ننموده لذا ادعای خواهان راوارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 24۹ قانون تجارت ۱2۹۱ و 

۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده  را به پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۱۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک 

مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگستری برخوار می باشد.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۱۰/م الف به تاریخ  ۹۵/۱2/۰۹

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۷۹۶خواهان شرکت بازرگانی میزان نقش جهان   دادخواستی مبنی 

............. مورخ  بر:مطالبه به طرفیت محمود کاظمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 

۹۶/۱/2۹ ساعت ۱۶/۳۰ تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب 

تقاضای خواهان ، مستندا به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده 

قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب 

ساختمان صبا – پالک ۵۷- کد پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱ شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 2۳ مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی 

تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۳42۳2 / م الف مدیر دفتر شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۷۹4خواهان شرکت بازرگانی میزان نقش جهان   دادخواستی مبنی 

مورخ   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  زهرا صادقی    به طرفیت  بر:مطالبه 

۹۶/۱/2۹ ساعت ۱۶تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای 

خواهان ، مستندا به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از 

پور جنب  نیلی  روبروی مدرسه  ارباب-  اول خیابان  در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 

ساختمان صبا – پالک ۵۷- کد پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱ شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 2۳ مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی 

تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۳42۳۰ / م الف مدیر دفتر شعبه 2۳ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۰۷2۹ خواهان  حسین غفار خانی         دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت  غالم رضا نیک پور تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹۶/۱/۳۰ساعت 

۹ صبح    تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای حل اختالف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۶۵۳4/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۱2۱۳ ش ۵۱ ح خواهان حمید رئیسی نژاد دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت زهرا چوپانی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۶/۱/۳۰ ساعت 

۹ صبح تعیین گردیده . باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 

راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه .... 

شورای حل اختالف 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: ۳۷۶۶۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده ۹4-۱84۶ شماره دادنامه ۵۱4 بتاریخ ۹۵/۳/2۳ مرجع رسیدگی : شعبه 4۵ شورای 

حل اختالف اصفهان  خواهان : مریم رحمانی نشانی : پارک الله نبش کوچه 44 فرش ساوه   خوانده : 

زهره ابراهیمی نشانی مجهول المکان  خواسته : مطالبه   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 

مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .  ))رای قاضی 

شورا((   درخصوص دعوی خانم مریم رحمانی به طرفیت خانم زهره ابراهیمی  به خواسته مطالبه مبلغ 

۱۰/۹۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره های ۵۵۱24۵ به عهده ی بانک رفاه کارگران  به انضمام 

به  محتویات پرونده وبقای اصول  مستندات در ید خواهان و ظهور  باتوجه  مطلق خسارات قانونی 

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

در مطالبه وجه آن دارد . و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 

ارایه ننموده لذا دعوای خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که  مستندا به مواد 2۱2-2۱4 قانون 

تجارت و ۱۹8 ، ۵۱۵ ، ۵۱۹، ۵2۶ قانون ا . د.م  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و ۳2۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سر 

رسید چک های مو صوف)۹4/8/۳۱(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین  مرجع و ظرف مدت 2۰ 

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

قاضی شعبه 4۵ شورای حل اختالف اصفهان  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱48۱ خواهان احمد رضا گرجستانی زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

چک  به طرفیت سید حسین مدرسی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 

۹۶/2/2 ساعت 8 صبح تعیین 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 سجاد- اول خیابان  

پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 

مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۱۳ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را اخذ  دادخواست و ضمائم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۷۵۹۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۳مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰۳۵۱۳۰۰8۹۳شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۳۱242۰شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹۵۱۰۰۷تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱2/۰4 خواهان مجتبی سفری به طرفیت خوانده امیر یحیی  خوندابی  به 

خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 2۰۶ ارجاع و به کالسه 

۹۵۰۹۹8۰۳۵۱۳۰۰8۹۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۰2/۰4 و ساعت ۱2ظهر تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ 

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: ۳8۳2۹/م الف دفتر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه   دادخواستی مبنی  زاده   پرونده کالسه ۹۵۰۷۶2/۹۵  خواهان علی شاعر  در خصوص 

طرفیت امیر محمدی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ ۹۶/2/2 ساعت۱۵/۳۰  

تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان چهارراه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

وقت  عدم حضور  صورت  در  نماید.  اخذ  را  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۷۶۳4/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱ شورای حل اختالف دادگستری اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰2۰۰42۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰2۰۹۷4۵شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹۵۰۵۱۹تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۱/۰4 خواهان پست بانک اصفهان با وکالت اقای امیر جاللی  دادخواستی 

به طرفیت خواندگان ماندانا پویا فرد و سایرین به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های 

حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 

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

استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰4 ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۵۱۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

بنام  از خواندگان  احد  بودن  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده  آن ۱۳۹۶/۰2/۰۳ ساعت 8 

عمران پویا فرد  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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  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  اجرای قرار کارشناسی حاضر

 گردد.

شماره: ۳4۱۹۹/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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حوادث

 تکذیب خبر کشف پتوهای عقیم کننده 

در اصفهان
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان درخصوص 
ــن  ــب ای ــا تکذی ــان ب ــده در اصفه ــای عقیم کنن ــف پتوه کش
خبــر اظهــار داشــت: مــا همیشــه بــه مــردم توصیــه می کنیــم 
ــا می تواننــد از کاالهــای تولیــد داخــل اســتفاده کننــد و در  ت
ــد ــته باش ــود نداش ــی آن کاال وج ــابه داخل ــه مش ــی ک  صورت

بــرای اطمینــان بیشــتر و خریــد کاالی اصــل، حتمــا از 
ــی وارد کشــور  ــادی قانون ــه از مب ــد ک اجناســی اســتفاده کنن

ــت. ــده اس ش
از  قاچــاق  اینکــه  بیــان  بــا  فشــارکی  محمــدی  جــواد 
ــردن  ــن ب ــکاری و از بی ــرای رواج بی ــمن ب ــداف کالن دش اه
فرصت هــای اقتصــادی کشــور اســت، افــزود: متاســفانه 
امــروزه شــاهد مصــرف کاالهــای قاچاقــی هســتیم کــه حتــی 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــده نی ــورهای تولیدکنن ــود کش در خ
ــدگان  ــه مصرف کنن ــورد توج ــد م ــه بای ــن نکت ــرد و ای نمی گی
ــفانه  ــرد: متاس ــد ک ــرد. وی تاکی ــرار گی ــا ق ــوع کااله ــن ن ای
ــر  ــد و ارزان ت ــری دارن ــت کمت ــون قیم ــاق چ ــای قاچ کااله
هســتند، بیشــتر مــورد اســتقبال مــردم واقــع شــده و رغبــت 
بیشــتری بــرای خریــد آن هــا دارنــد. مدیــر بازرســی و نظــارت 
اصنــاف اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: متاســفانه ایــن 
اســتقبال بــه قیمــت ایــن اســت کــه کاالی آرایشی بهداشــتی 
قاچــاق و ارزان را خریــداری می کننــد کــه اســتفاده از آن 
ــرای مــداوای  ــه ســرطان پوســت می شــود و بعــد ب منجــر ب
ایــن عارضــه میلیون هــا برابــر آن را هزینــه می کننــد یــا 
ــه  ــد ک ــی را می خرن ــاق و ارزان قیمت ــی قاچ ــای خارج پتوه
ــای  ــد کارگاه ه ــن رون ــا ای ــد؛ ب ــده باش ــاف آن عقیم کنن الی
تولیــدی پوشــاک و پارچــه مــا تعطیــل و جوانــان مــا بیــکار 

می شــوند.
وی درخصــوص اینکــه آیــا چنیــن پتوهایــی را شــما کشــف 
کرده ایــد، گفــت: خیــر، ولــی در ســال گذشــته بــرای مدتــی 
شــایعه وجــود ایــن کاال در ســطح عرضــه بــود و ایــن طبیعــی 
اســت کاالهایــی کــه از مبــادی قانونــی وارد کشــور نمی شــوند 
ــازمان  ــتاندارد، س ــد اداره اس ــی مانن ــه نظارت ــچ مجموع هی
غــذا و دارو، اداره بهداشــت و ... نظارتــی بــر آن هــا نخواهنــد 
ــر بازرســی  ــذا احتمــال هــر اتفاقــی مــی رود. مدی داشــت؛ ل
ــان درخصــوص اینکــه چــرا  ــاف اســتان اصفه و نظــارت اصن
 کاالی قاچــاق را امحــا می کنیــد و بــه مســتمندان نمی دهیــد

بیــان داشــت: چــون شــرایط حمــل و نقــل و نگهــداری آن هــا 
ــرض  ــاس در مع ــن اجن ــه ای ــکان اینک ــده و ام ــت نش رعای
ســرما، گرمــا یــا تابــش مســتقیم نــور خورشــید فاســد شــده 

باشــند، وجــود دارد. ایمنــا

شنبه14اسفندماه1395 ـــمـــاره384 ســـــالسومݡسݒ

امامعلی؟ع؟میفرمایند:

ُم. بّسُ
َ
حِکالّت َخیُرالّضِ

بهترینخنده،تبسماست.

)غررالحکمودررالکلم،ح4964(

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــال  ــی ح ــوط تلفن ــن خط ــی از پرکاربردتری ــراه، یک ــن هم ــوط تلف خط
حاضــر اســت و تقریبــا همــه افــراد از همــه اقشــار جامعــه از آن 

می کننــد.  اســتفاده 
ــته  ــدس فرش ــم مهن ــا خان ــوط ب ــن خط ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
صبایــی، رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت مخابــرات اســتان 
ــن  ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب اصفه

گفت وگوســت.
    طرح های اینترنت همراه اول

توصیــه مــا بــه مشــترکان ایــن اســت کــه اگــر طرح هــای 2 گیگابایــت 
روز و 2 گیگابایــت شــب بــرای انجــام کارهایشــان کافــی نیســت 

ــتفاده  ــبانه اس ــت ش ــت روز و 4 گیگابای ــرح 4 گیگابای ــد از ط می توانن
کننــد. مزیــت طــرح دوم بــه نســبت طــرح اول ایــن اســت کــه طــرح 
اول 12 هــزار تومــان هزینــه دارد، در حالــی کــه طــرح دوم بــا دوبرابــر 

ــه دارد. ــان هزین ــا 17 هــزار توم حجــم بیشــتر تنه
 توصیــه: مشــترکان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت همــراه اول 

mci.ir از تمام سرویس های همراه اول آگاهی یابند.

سم�ت سوم(
�ن همراه )�ق ل�ن طوط �ق

�ن
سالمت

»ایبوپروفن« بر طول عمر می افزاید
نتایــج جدیدتریــن تحقیقــات 
نشــان می دهــد داروی ضدالتهــاب 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــن می توان ایبوپروف
ــول  ــر ط ــی اش، ب ــت اصل خاصی

عمر  بفزاید.
مرکــزی  واحــد  بــه گــزارش 
ــی  ــاس تحقیقات ــر اس ــر، ب خب
ــی انجــام داده  ــه حیوان ــد گون ــر روی چن ــه پژوهشــگران ب ک
 Public Library of« و نتایــج آن را در نشــریه امریکایــی
ــن  ــد، داروی ایبوپروف ــر کردن Science-Genetics« منتش
بــا حفــظ وضــع ســالمت می توانــد بــه افزایــش طــول عمــر 

ــد. ــک کن کم
مایــکل پولیمنیــس، کارشــناس بیوشــیمی در دانشــگاه 
ــش  ــروه همراه ــود و گ ــات خ ــریح تحقیق ــزاس، در تش تگ
گفــت: »ابتــدا ایبوپروفــن را بــر روی مخّمــر نــان بــه کار بردیم 
ــری اســت. در  ــر روی پی ــق ب ــه مشــخصی از تحقی ــه نمون ک
ــش  ــث افزای ــن باع ــدیم ایبوپروف ــه ش ــق، متوج ــن تحقی ای

عمــر ایــن میکروب هــا می شــود.«
ــپس  ــت: »س ــت، گف ــرح اس ــی ط ــان اصل ــه از محقق وی ک
 ایــن تجربــه را بــا کــرم و مگــس ســرکه انجــام دادیــم 
و مشــاهده کردیــم کــه آن هــا بــه مــدت طوالنی تــری ســالم 

مانــده و عمرشــان نیــز افزایــش پیــدا می کنــد.«
بــر ایــن اســاس، کرم هــا و مگس هــای ســرکه ای کــه 
درصــد   15 دریافــت کردنــد،  را  ضدالتهــاب  داروی  ایــن 
ــان ها  ــی انس ــتند؛ یعن ــود زیس ــان خ ــر همنوع ــش از دیگ بی
ــان ــر روی آن ــودن آزمایــش ب ــت ب ــد در صــورت مثب  می توانن

10 سال با حفظ سالمت بیشتر زندگی کنند. 
ــه  ــود ک ــه می ش ــی ارائ ــکی در حال ــد پزش ــه جدی ــن یافت ای
اســتفاده از ایبوپروفــن بــه عنوان مســکن و ضدالتهاب بســیار 
ــرد:  ــان ک ــن خاطرنش ــس همچنی ــت. پولیمنی ــترده اس گس
ــک  ــاخت ی ــر را در س ــلول های مخم ــی س ــن توانای ایبوپروف
ــام »تریپتوفــان« افزایــش می دهــد.  ــه ن اســیدآمینه مهــم ب
ایــن اســیدآمینه در رژیــم غذایــی انســان نقــش مهمــی ایفــا 
ــا  ــیاری از پروتئین ه ــاختمان بس ــان در س ــد. تریپتوف می کن
ــی  ــای عصب ــی میانجی ه ــاخت بعض ــته و در س ــود داش وج

ماننــد ســروتونین نیــز موثــر اســت.
محققــان دانشــگاه تگــزاس در عیــن حــال اذعــان داشــتند 
ــش  ــوه افزای ــن و نح ــق ایبوپروف ــم دقی ــوز مکانیس ــه هن ک
طــول عمــر را درک نکرده انــد. پولیمنیــس تاکیــد کــرد یافتــه 
او و گروهــش نشــان می دهــد تحقیــق بیشــتر در ایــن مــورد 

ــام آن را دارد.  ارزش انج

دویــدن، یکــی از بهتریــن راه هــای ورزش کــردن 
ــی  ــدن همخوان ــت ب ــا طبیع ــن ورزش ب ــت. ای اس
ــت  ــه فعالی ــدن را ب ــف ب ــمت های مختل دارد و قس

وامــی دارد. 
دویــدن همچنیــن یــک ورزش هــوازی اســت کــه بــه 

کارایــی قلــب و عــروق کمــک می کنــد. 
۶ دلیــل بــرای اینکــه بــه ورزش دویــدن ادامــه دهیم 
و آن را در برنامــه ورزشــی خــود بگنجانیــم، عبارتنــد 

از:
۱- شادی آور بودن

افزایــش میــزان  باعــث  بــه طــور کلــی ورزش 
می شــود.  بــدن  در  آندورفیــن 

بررســی های اخیــر نشــان داده اســت کــه مغــز 
همان طــور بــه دویــدن واکنــش نشــان می دهــد 
کــه بــه گیاهــان و مــواد خوراکــی شــادی آور. دویــدن 
موجــب کاهــش اســترس و افزایــش احســاس 

نشــاط می شــود.
۲- راهی ارزان برای ورزش کردن

اگــر بــه دنبــال راهــی هســتید کــه اندامــی متناســب 
داشــته باشــید و هزینــه زیــادی هــم نکنیــد، بدویــد. 
ــما  ــدارد. ش ــود ن ــدن وج ــرای دوی ــی ب ــچ مانع هی
می توانیــد هــر جایــی دویــدن را انجــام دهیــد و نیــاز 

بــه تجهیــزات زیــادی هــم نداریــد.

۳- طول عمر را افزایش می دهد
دویــدن بــرای بــدن مفیــد اســت و بــه افزایــش طول 
عمــر کمــک می کنــد. اگــر در طــول زندگــی بیشــتر 
بدویــد، در دوران کهنســالی کمتــر دچــار ناتوانــی 

ــوید. ــمی می ش جس
۴- هر جایی می توانید بدوید

شــما  نــدارد.  وجــود  دویــدن  بــرای  بهانــه ای 
ــد. ــاده رو بدوی ــا در پی ــل ی ــر روی تردمی ــد ب می توانی

۵- گردش به حساب می آید
 می توانیــد بــا دویــدن و پیــاده روی در خیابان هــا 
و مکان هــای مختلــف، همــه جــا را ببینیــد و از 

گــردش در شــهر لــذت ببریــد.
۶- هیچ چیز بهتر از گذشتن از خط پایان نیست

اگــر در مســابقات دو شــرکت کنیــد، لــذت گذشــتن 
از خــط پایــان را خواهیــد چشــید. ایــن موفقیــت بــه 
ــابقات  ــال در مس ــر س ــا ه ــد ت ــزه می ده ــما انگی ش

شــرکت کنیــد. نوشــهر آنالیــن

6 دلیل برای دویدن

گاهــی  و  کــودکان  در  کــه  اختالالتــی  از  یکــی 
بزرگســاالن مشــاهده می شــود جویــدن ناخــن 
ســالگی   5 ســنین  از  اختــالل  ایــن  اســت. 
بیشــتر  نوجوانــان  و  کــودکان  در  و  شــده  آغــاز 
کــه  دانش آموزانــی  امــا  می شــود.  دیــده 
دلیــل  بــه  هســتند  عصبــی  تشــنج های  دچــار 
 اســترس های زیــاد بیشــتر دچــار ایــن اختــالل 
ــته از  ــن دس ــرای ای ــدن ب ــن جوی ــوند. ناخ می ش

می دهــد. کاهــش  را  تشــنج ها  دانش آمــوزان 
ــره  ــرس و دله ــدن، ت ــن جوی ــل ناخ ــر دالی  از دیگ
اســت؛ بــه طــور مثــال کودکانــی کــه در یــک 
خانــواده بــا دعــوای والدیــن بــزرگ می شــوند 
تاثیــر  رفتارشــان  بــر  دعواهــا  ایــن  ناخــودآگاه 
ــناک ــم ترس ــدن  فیل ــا دی ــن ب ــذارد. همچنی  می گ

کــودکان دچــار تــرس و دلهــره می شــوند کــه بــرای 
آرامــش خــود شــروع بــه جویــدن ناخــن می کننــد. 
ــر  ــودکان بهت ــار در ک ــن رفت ــگیری از ای ــرای پیش ب
اســت اولیــن بــاری کــه متوجــه می شــوید کودکتــان 
ناخن هایــش را می جــود، ناخن هایــش را کوتــاه 

کنیــد تــا از بــروز ایــن عمــل جلوگیــری شــود. 
همچنیــن از روش تمجیــد هــم اســتفاده کنیــد. 
ــد  ــا دست هایشــان کاری مفی ــی کــه کــودکان ب زمان
اینکــه  از  بگوییــد  آن هــا  بــه  می دهنــد  انجــام 

ــحال  ــد، خوش ــان را نمی جون ــد ناخن هایش می بینی
ــی  ــالل روش های ــن اخت ــان ای ــرای درم ــتید. ب هس
پیشــنهاد می شــود کــه طبــق آن بهتــر اســت کــودک 
ــرا  ــد؛ چ ــه نکنی ــانید و او را تنبی ــش نترس را از عمل
کــه نتیجــه عکــس دارد. الزم بــه ذکــر اســت تــرک 
ــه  ــال ب ــرد مبت ــدن ف ــرگرم ش ــا س ــادت ب ــن ع ای
ــای  ــه فعالیت ه ــه از جمل ــورد عالق ــای م فعالیت ه

ــت. ــر اس ــی امکان پذی ــری و ورزش هن
والدیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه دربــاره 
پیامدهــای مثبــت و منفــی عــادت ناخــن جویــدن 
بــا کــودک صحبــت کننــد؛ چــرا کــه ایــن روش 
ــدن  ــن جوی ــد ناخ ــادت ب ــرای ع ــی ب ــان خوب درم

اســت.
ــالل  ــن اخت ــع ای ــرای رف ــن ب ــه والدی ــی ک در صورت
ــد خــود را  نمی تواننــد کاری کننــد، بهتــر اســت فرزن

ــزان ــد. می ــزد یــک پزشــک متخصــص ببرن ن

دعوای خانوادگی جویدن ناخن را در کودکان تشدید می کند
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)آگهی تجدید مناقصه(

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 349 مورخ 95/10/12 شورای 

محترم اسالمی شهر، در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان 

فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی با اعتبار 

7/210/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 

فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 9۶/01/7 جهت اطالع از 

شرایط و شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.

نوبت اول


