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 پیوند نامبارک قدرت 
و ثروت در انتخابات

قدرت طلبــی  در  انســان  دنیاطلبــی  از  بخشــی 
مقام خواهــی  و  جــاه  در  بخشــی  و  ریاســت طلبی  و 
کــه قــرآن می فرمایــد: »المــال و  اســت؛ ایــن اســت 

البنــون زینــة الحیــوة الدنیــا…« 
و  دنیاســت  زینت هــای  از  ثــروت  و  قــدرت  آری، 
کــه بــه جوانــب مختلــف و ایــن ســو و  انســان هایی 
کــه دنیــا و  کســانی هســتند  آن ســو روی می آورنــد، 
مافیهــای آن )قــدرت و ثــروت( چشــم و دل آن هــا را 
بســته و هواهــای نفســانی راه آخــرت را بــر آنــان ســد 
کــرده اســت. اینکــه فرموده انــد: »حــّب الدنیــا رأس 
کّل خطیئــة«، همچنیــن همیــن مطلــب را می رســاند 
کــه انســان های دلبســته بــه دنیــا بــه خطــا می افتنــد؛ 
 لیکــن خطاهــای خــود را لمــس و حــس نمی کننــد 
دهنــد؛  تشــخیص  را  خــود  انحــراف  نمی تواننــد  و 
کــرده  کــه حــّب دنیــا، فهــم آن هــا را بســته و ســد  چــرا 
قــدرت  بــا  کســی  اســت؛  آزمــون  دار  دنیــا،   اســت. 
لنبلونکــم  »و  می شــود:  آزمــوده  ثــروت  بــا  کســی  و 
ع و نغــض مــن االمــوال و  بشــی مــن الخــوف و الجــو

الثمــرات«... و  االنفــس 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

چیزهایــی  از  یکــی  رئیس جمهــور،  تعییــن 
بــر  و  ایــران  بــر همــه مســلمان های  اســت کــه 
در  کــه  اســت  واجــب  ایــران  همــه مکلف هــای 

اگــر  باشــند.  داشــته  دخالــت  امــر  ایــن 
بــه  صدمــه ای  یــک  و  نکننــد  دخالــت 

اســام برســد، یک یــک مــا در 
الهــی  عــدل  محکمــه 

هســتیم. مســئول 

حضور در انتخاباتپای درس امام ؟ق؟

آییــن رونمایــی از طــرح فرهنگی تربیتــی »شــتاب« 
ــا  ــور اولی ــا حض ــت ماه ب ــه 15 اردیبهش ــر جمع  عص
ــی  ــه فرهنگی آموزش ــو مؤسس ــوزان عض و دانش آم
طاهــا، در ســال همایش هــای شــهید مطهــری 
)بــاغ  بهشــتی  شــهید  فرهنگی تربیتــی  اردوگاه 

ــد.  ــزار ش ــم( برگ ابریش
راســتای  در  »شــتاب«  فرهنگی تربیتــی  طــرح 
ــا  ــرورش کشــور ب ســند تحــول نظــام آمــوزش و پ
هــدف شناســایی و تربیــت اســتعدادهای برتــر 
ویــژه دانش آمــوزان پایــه چهــارم، پنجــم و ششــم 

ابتدایــی اســت کــه طــی 3 ســال و 7 تــرم پیوســته 
ــتعدادیابی  ــای اس ــی کارگاه ه ــور اصل ــه مح ــا س ب
ــه و  ــوق برنام ــی و ف ــای زندگ ــای مهارت ه کارگاه ه

ــود.  ــاز می ش ــال آغ ــتان امس ــی، از تابس اردوی
بــا  در کارگاه هــای اســتعدادیابی، دانش آمــوزان 
زمینه هــای متنــوع شــغلی و مشــاغل مختلــف 
تــا  ایــده  از  آموزشــی  دوره   و  می شــوند  آشــنا 

می کننــد.  ســپری  را  اختــراع 
ــا  ــوزان ب ــی، دانش آم ــارت زندگ ــای مه  در کارگاه ه
مهارت هــای الزم جهــت ارتبــاط درســت و مؤثــر بــا 

خــود، خــدا، خلــق و خلقــت آشــنا می شــوند. 
برنامــه  فــوق  کارگاه هــای  در  اســت  گفتنــی 
برنامه هــای  در  شــرکت  ضمــن  دانش آمــوزان 
ورزشــی متنــوع، از برنامه هــای اردویــی )در قالــب 
ــی و  ــی، آموزش ــی، علم ــی، تفریح ــای زیارت اردوه

می کننــد.  اســتفاده  تربیتــی( 
بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای  عالقه منــدان 
می تواننــد بــه مؤسســه فرهنگی آموزشــی طاهــا 
واقــع در خیابــان فلســطین مراجعــه یــا بــا شــماره 

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــن 32228326 تم تلف

آیین رونمایی از طرح »شتاب« برگزار شد

روی خط انتخابات

 دیدگاه نامزدهای انتخابات 
ریاست  جمهوری درباره زنان

درصد  سال ۱۳۹۵، ۴۹  در  انجام گرفته  سرشماری  طبق 
و  جایگاه  که  می دهند  تشکیل  زنان  را  کشور  جمعیت 

حقوق این قشر همیشه مورد توجه...
در صفحه سیاست )2( بخوانید

کردند: ح  کشاورزی استان اصفهان مطر معاونان جهاد 

کشور   اصفهان، رتبه دوم 
گلخانه ای در تولید محصوالت 

صفحه  4



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــزی  ــت مرک ــخنگوی هیئ ــری، س ــاد تج فره
نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی کل  
ــون  ــاس قان ــر اس ــت: ب ــار داش ــور، اظه کش
ــی  ــد آگه ــق ندارن ــریات ح ــات و نش مطبوع
یــا مطالبــی علیــه نامزدهــای انتخاباتــی 
بنویســند یــا مطلبــی منتشــر کننــد کــه نشــان 
ــزدی  ــخصی از نام ــا ش ــروه ی ــراف گ از انص

ــت. اس
وی افــزود: مــاده 63 آیین نامــه اجرایــی 
 64 مــاده  و  شــهر  در  شــوراها  انتخابــات 
انتخابــات شــوراها در  اجرایــی  آیین نامــه 
روســتا و بخــش بــه صراحــت می گویــد 
ــد ــام دادن ــن کار را انج ــانه ها ای ــر رس ــه اگ  ک
در ایــن صــورت نامزدهــا حــق دارنــد پاســخ 
خــود را بــه رســانه مزبــور بدهنــد و آن رســانه 
ــاپ  ــه چ ــف ب ــات مکل ــون مطبوع ــق قان طب
ــت مجــاز تبلیغــات اســت. فــوری آن در مهل
بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  ســخنگوی 
انتخابــات شــوراهای اســامی کل  کشــور 
در  شــخصیت ها  ســخنان  انتشــار  دربــاره 
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــا نی ــد نامزده ــت تأیی جه
بــر اســاس مــاده 64 آیین نامــه اجرایــی 
ــام   ــار اع ــهر، انتش ــوراها در ش ــات ش انتخاب

عنــوان  ذکــر  )بــدون  شــخصیت ها  نظــر 
و  احــزاب  مجامــع،  آنــان(،  مســئولیت  و 
گروه هــا در تأییــد نامــزد انتخاباتــی بایــد 
امضاشــده  و  مــدرک کتبــی  بــه  مســتند 

باشــد.
وی در توضیــح بیشــتر ایــن موضــوع یــادآور 
ــه  ــی ک ــز در صورت ــی نی ــزد انتخابات ــد: نام ش
ــد مراجــع یادشــده در صــدر  ــد از تأیی بخواه
ایــن نامــه اســتفاده کنــد، بایــد مســتندات و 

ــه دهــد. ــدارک آن را ارائ م
ــه  ــاده 65 آیین نام ــه م ــاره ب ــا اش ــری ب تج
ــان  ــات شــوراها گفــت: همزم ــی انتخاب اجرای
ــی  ــات انتخابات ــتاد تبلیغ ــه کار س ــاز ب ــا آغ ب
نامزدهــا، نشــانی و محــل ســتاد و نــام 
ــزد  ــا امضــای نام ــا و ب ــد کتب مســئول آن بای
هیئــت  آگاهــی  بــه  مربــوط،  انتخاباتــی 

ــد. ــه برس ــوزه انتخابی ــی ح اجرای
ــاده 66  ــر اســاس م وی خاطرنشــان کــرد: ب
 آیین نامــه اجرایــی نیــز، هرگونــه عکــس 
انتخاباتــی  نامزدهــای  تبلیغاتــی  آثــار  و 
ــذ رأی  ــام و اخ ــعبه ثبت ن ــل ش ــه در مح ک
وجــود دارد، بایــد پیــش از اخــذ رأی، توســط 

ــارس ــود. ف ــا ش ــعبه امح ــای ش اعض

ــمین  ــروی وفا در شش ــد خس احم
از  پیشــگیری  کمیتــه  جلســه 
انتخاباتــی  تخلفــات  و  جرائــم 
کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان 
نتیجــه برگــزاری و اجرایــی شــدن 
از  پیشــگیری  مصوبــات کمیتــه 

ــل  ــی کام ــت از آمادگ ــی، حکای ــات انتخابات ــم و تخلف جرائ
اســتان اصفهــان در برگــزاری انتخاباتــی امــن، ســالم، 

بانشــاط و بــا حضــور حداکثــری مــردم دارد.
وی افــزود: در تصمیمــات و اقدامــات و مصوبــات ایــن 
ــون  ــدار قان ــت در م ــن حرک ــر الزم، در عی ــا تدبی ــه ب کمیت
ــی  ــاط انتخابات ــور و نش ــاد ش ــی در ایج ــده خلل ــعی ش س

ــود. ــاد نش ایج
ــام  ــان اع ــان در پای ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــا موضوعــات انجــام  ــف ب ــده تخل ــون 12 پرون داشــت: تاکن
تبلیغــات غیرمرتبــط و مغایــر بــا قانــون و تخلفاتــی کــه جنبه 
ــات  ــل تبلیغ ــت؛ مث ــده اس ــکیل ش ــته، تش ــی نداش قضای
زودهنــگام کــه بــا دعــوت و تذکــر به متخلفــان پیگیــری الزم 
بــه عمــل آمــده و تنهــا یــک مــورد تخلــف کــه جنبــه کیفــری 
داشــته و در شــعبه ویــژه رســیدگی بــه جرائــم انتخابــات در 
دســت رســیدگی اســت، در اصفهــان گــزارش شــده اســت. 

روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان اصفهــان

حمیدرضــا فوالدگربــا بیــان اینکــه کشــور در حــال حاضــر در شــرایط 
ــت  ــات ریاس ــت انتخاب ــت: اهمی ــار داش ــرار دارد، اظه ــی ق حساس
جمهــوری از نظــر امنیــت کشــور و تعییــن دســتگاه های اجرایــی بــر 
همــگان روشــن اســت. مــا هــر کــدام عــاوه بــر وظیفــه شــخصی 
وظیفــه ای جمعــی هــم داریــم کــه دیگــران را هــم بــرای اصــل رأی 

دادن و هــم بــرای انتخــاب اصلــح وارد صحنــه کنیــم.
ــی  ــودش را معرف ــود، خ ــر خ ــی از منظ ــر جریان ــت: ه ــر گف فوالدگ
می کنــد؛ مــا بایــد آن هــا را بــا معیارهــای رهبــری و مواضــع 
امــام)ره( و رهبــر معظــم انقــاب محــک بزنیــم و بــه مــردم 
 کمــک کنیــم کــه بتواننــد جریانــی را کــه نزدیک تــر اســت، انتخــاب 

کنند.
وی بــا بیــان اینکــه دو جلســه مناظــره خیلــی از بحث هــا را 
ــادی  ــث اقتص ــاره بح ــوم درب ــره س ــت: مناظ ــرد، گف ــخص ک مش
ــت  ــه وق ــان 24 دقیق ــد زم ــا بای ــی اســت و کاندیداه ــره مهم مناظ
خــود را تنظیــم کــرده و برنامه هــای عملیاتــی خــود را بــرای 
تعیین کننــده  مــورد  ایــن  اعــام کننــد.  تحقــق شعارهایشــان 
ــر  ــره آخ ــرای مناظ ــود را ب ــای خ ــم حرف ه ــا ه ــت و کاندیداه  اس

گذاشتند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی اظهار داشــت: 
تجربــه دوره قبــل نشــان داد کــه مناظــره آخــر بســیار تعیین کننــده 
ــود.  ــوق داده می ش ــر س ــره آخ ــکار در مناظ ــی از اف ــت و خیل اس
ــوز  ــردم هن ــد م ــا 25 درص ــدود 24 ت ــنجی ها ح ــاس نظرس ــر اس ب

تصمیــم نگرفتنــد کــه بــه چــه کســی رأی دهنــد. تســنیم

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کل  کشور: 

رسانه ها حق ندارند علیه داوطلبان انتخابات شوراها مطلبی منتشر کنند

رئیس  کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

 تشکیل پرونده قضایی 

برای ۱۲ نفر از نامزدهای انتخاباتی اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مناظره آخر، تعیین کننده است 

حتما بخوانید!
مناظره آخر، تعیین کننده است سه شنبه  19  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  424  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 پیوند نامبارک قدرت و ثروت 

در انتخابات                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــا و  ــوا آمن ــاس ان یترک ــب الّن ــد: »احس ــز می فرمای و نی
هــم الیفتنــون.« »کســی فکــر نکنــد آزمــوده نمی شــود؛ 

همــه در بوتــه آزمایــش هســتند.« 
ــد  ــود، نمی توان ــا زور ش ــته زر ی ــه دلبس ــردی ک ــا ف منته
از ایــن آزمون هــا ســربلند بیــرون بیایــد. لــذا دیــده 
ــار  ــاف گفت ــان برخ ــدای ایش ــود و خ ــه معب ــود ک می ش
ــن رو  ــروت اســت؛ از ای ــدرت و ث ــان ق و ظاهرشــان، هم
ــد  ــردن  می افکنن ــر گ ــروت ب ــدرت و ث ــی ق ــوق بندگ  ط
و در معبــد قــدرت و ثــروت بیتوتــه می کننــد و بــه 

می پردازنــد. آن  پرســتش  و  عبــادت 
ــد  ــر آن هاســت؛ انســان می بین ــا، نشــانه تفک ــار آن ه رفت
صاحــب قدرتــی چنــان از صاحــب ثروتــی تعریــف 
می کنــد، چنــان از دور بــه او ســام می دهــد، چنــان 
او را در بغــل می گیــرد و بــه قــول معــروف تحویــل 
می گیــرد کــه همــگان را بــه تحیــر می کشــاند و آن 
صاحــب  می بینــی  اســت؛  همین طــور  هــم  طــرف 
می کنــد  اکــرام  را  قــدرت  صاحــب  آنچنــان  ثــروت 
ــفرهای  ــه س ــد، او را ب ــکل می ده ــی ش ــرای او میهمان ب
ســفر  زمینــه  او  بــرای  می فرســتد،   … و   خارجــی 
و زیــارت و تفریــح و … را فراهــم می کنــد، انســان هایی 
هدیه هــای  می کنــد،  اجیــر  او  از  اســتقبال  بــرای  را 
ــدرت  ــب ق ــه صاح ــوح و … ب ــا ل ــاج گل ت ــف از ت مختل
و همراهــان وی می دهــد کــه گویــی ایــن دو یکــی 
هســتند؛ امــا هــر دوی آن هــا جــواب ســام انســان 
نمی دهنــد.  را  شــبخوان  نمــاز  و  شایســته  مؤمــن، 
 خیلــی کار کننــد ســری یــا دســتی تــکان می دهنــد 
ــد می کند.قــدرت   و اینجاســت کــه خطــر جامعــه را تهدی
ــت.  ــاک اس ــیار خطرن ــورد بس ــد بخ ــر پیون ــروت اگ و ث
ــز را از آن  ــه چی ــرا هم ــند؛ زی ــی را نمی شناس ــر کس دیگ
خــود می داننــد. پــر واضــح اســت آنجایــی کــه صاحــب 
قــدرت بایــد حمایــت کنــد، می کنــد و آنجایــی کــه 
صاحــب ثــروت بایــد خــرج کنــد، حتــی بــه نــام کار خیــر 
ــن را  ــه طرفی ــتد و معامل ــن داد و س ــد و ای و … می کن
ــدن  ــا ندی ــاوی ب ــزرگ، مس ــر ب ــن خط ــد. ای اداره می کن
مــردم و حقــوق مــردم اســت و راه را بــر بی عدالتــی 

ویژه خــواری، رانــت و … بــاز می کنــد.
ــام  ــه اس ــه ای ک ــن ضرب ــت بزرگ تری ــوان گف ــاید بت  ش
ــه  ــوده ک ــانی ب ــه کس ــورده از ناحی ــامی خ ــت اس و ام
ــی  ــه خوب ــخ ب ــروت شــده اند کــه تاری ــار قــدرت و ث گرفت

ــت. ــب اس ــن مطل ــانگر ای نش
ــا  ــان ی ــتند؟ قدرت طلب ــر هس ــدام بدت ــم ک ــال ببینی ح
یــا  قــدرت  عاشــقان  مال انــدوزان؟  و  ثروت طلبــان 

عاشــقان ثــروت؟
آنچــه بــه اثبــات رســیده ایــن اســت کــه عاشــقان 
ــر هســتند.  ــر و بدت ــروت خطرناک ت قــدرت از عاشــقان ث
ــه  ــام توج ــادق علیه الس ــام ص ــی ام ــن کام نوران ــه ای ب
ــما  ــدان ش ــان و ب ــن خوب ــی م ــان می کن ــا گم ــم: آی کنی
را نمی شناســم؟ چــرا بــه خــدا قســم کــه آن هــا را 
می شناســم. بدتریــن شــما کســی اســت کــه ریاســت را 
دوســت دارد و دوســت مــی دارد تــا مــردم پشــت ســرش 
راه برونــد؛ ایــن شــخص بــه ناچــار بایــد دروغ بگویــد یــا 
ناتــوان در رأی و پاســخ دادن بــه مــردم باشــد. )کافــی، 

ج3، ص 4۰۷ (
توجه:

بدتریــن امــت کســی اســت کــه ریاســت را دوســت دارد؛ 
چــه کســی ریاســت را دوســت دارد؟ 

ــد اســت، خــود  ــه ریاســت بن ــش ب ــد جان ــه بن کســی ک
قوی تــر افــراد  و  نــدارد  خدمــت  عرضــه   می دانــد 

ــد؛  ــا نمی کنن ــا آن را ره ــد؛ ام ــود دارن ــر و … وج مدبرت
ــاه می فهمــد کاری  ــن م ــر پــس از چندی ــال اگ ــرای مث ب
از پیــش نمی بــرد، امــا بــه ناچــار و بــرای از دســت 
ــا  ــت و کاره ــز درس ــه چی ــد هم ــت می گوی ــدادن ریاس ن
رو بــه پیشــرفت اســت و… . ایــن نشــانه ناتوانــی 
ــی  ــر بدان ــد: اگ ــا فرموده ان ــه م ــن ب ــای دی ــت و اولی اس
کســی قوی تــر، باتدبیرتــر و کارآمدتــر وجــود دارد کــه کار 
ــپاری؛  ــه او بس ــد آن کار را ب ــو بای ــد، ت ــام ده ــو را انج ت
ــد،  ــر دری می زن ــه ه ــت ب ــرای ریاس ــه ب ــی ک ــی کس ول
ــام  ــرا او مق ــد؛ زی ــم کن ــی تقدی ــه کس ــد آن را ب نمی توان
ــا  ــا ت ــداری را؟! ام ــزاری و امانت ــه خدمتگ ــد و ن را می بین
چــه زمانــی می شــود بــه مــردم آدرس غلــط داد؟ کســی 
کــه بــرای حفــظ ریاســت بــه هــر دری می زنــد، راســت و 
دروغ، واقعیــت و غیرواقعیــت و … برایــش مهــم نیســت؛ 
مهــم ایــن اســت کــه ریاســت حفــظ شــود. او نمی توانــد 
ببینــد حتــی در یــک نشســت محــدود کســی از دیگــری 
شــخصیتی کســی  برجســتگی های  و  تعریــف کنــد 
ــف  ــتار تعری ــط خواس ــود؛ او فق ــان ش ــورش بی در حض
و تمجیــد از خــودش اســت؛ حتــی گاهــی شــنیده 
می شــود کــه افــرادی را مأمــور می کننــد کــه مثــًا 
گوینــده خیــر مقــدم بایــد از القــاب و … اســتفاده کنــد و 
متــن بــه او می دهنــد کــه آن متــن خوانــده شــود و ... .

ازدواج از نگاه امام رضا)ع(                    
عقــل و فطــرت، انســان را بــه تشــکیل خانــواده امــر 
و از زشــتی و ولنــگاری نهــی می کنــد؛ بنابرایــن 
نشــانه  خانــواده،  بــه کانــون  پایبنــدی  و  ازدواج 
شــخصیت انســانی و اســاس تکامــل زن و مــرد 
اســت و مقولــه ای اســت کــه خداونــد، انســان را بــه 
آن کرامــت بخشــیده اســت. از دیگــر ســو ازدواج نیــاز 
طبیعــی زن و مــرد و اســاس تکامــل زوجیــن اســت 
ــه آرامــش و ســکونت می شــود. چنانچــه  ــز مای و نی
ــِه  ــْن آَیاِت ــد: »َوِم ــم می فرمای ــرآن کری ــد در ق خداون
َتْســُكُنوا ِإَلْیَهــا  ــْن َأنُفِســُكْم َأْزَواًجــا لِّ َأْن َخَلــَق َلُكــم مِّ
ــاٍت  ــَك َلَی ــی َذلِ ــًة ِإنَّ ِف ًة َوَرْحَم ــَودَّ ــم مَّ ــَل َبْیَنُك َوَجَع

ــُروَن.« ــْوٍم َیَتَفكَّ َق لِّ
ــری  ــواده را ام ــام رضــا)ع( ازدواج و تشــکیل خان ام
ــد  ــرض تأکی ــر ف ــر ب ــی اگ ــه حت ــد ک ــی می دانن عقل
دیــن هــم بــر آن نبــود، انســان های خردمنــد عاقــل 
ــی هســتند  ــت در زندگ ــی موفقی ــه در پ و کســانی ک
ازدواج را در اولویــت کارهایشــان قــرار می دادنــد. 
ــکیل  ــس تش ــر ک ــد ه ــردم می گوین ــه م ــل ک در مث
خانــواده بدهــد، بــرکات الهــی بــر او نــازل و از 

بســیاری از مشــکاتش گره گشــایی می شــود.
ــی  ــن ف ــم یک ــو ل ــد: »ل ــوف)ع( فرمودن ــام رئ  ام
المناکحــة و المصاهــرة آیــة محکمــة وال ســنة 
ــل هللا  ــا جع ــکان فیم ــتفیض ل ــر مس ــه وال أث مّتبع
ــف  ــد وتألی ــب البعی ــب و تقری ــر القری ــن ب ــه م فی
القلــوب... مــا یرغــب مــن بــّر دونــه العاقــل اللبیــب 
)کلینــی  المصیــب...«  الموفــق  الیــه  یســارع  و 
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 »حتــی اگــر دربــاره ازدواج آیــه ای محکــم از قــرآن 
و تأکیــدی در ســنت و روایتــی مســتفیض و مشــهور 
ــا  ــی ب ــد در ازدواج نیک ــه خداون ــود، از آن روی ک نب
نزدیــکان، نزدیــک شــدن افــراد دوردســت و نرمــش 
ــدی از آن  ــرار داده... هیــچ عاقــل خردمن ــوب را ق قل
روی برنمی تافــت و افــراد موفــق و پیــروز بــه ازدواج 
عاقــل هرگــز  انســان های  پیشــی می گرفتنــد.« 
از ازدواج روی بــر نمی تابنــد و در اولیــن فرصــت 
ــه  ــف ب ــد و خــود را مکل ــن می دهن ــه آن ت ممکــن ب
ازدواج می داننــد؛ ایــن تکلیــف زمینــه رشــد و تعالــی 

ــد. ــم می کن ــان را فراه آن
ــادی  ــکات اقتص ــل مش ــه دلی ــفانه ب ــروز متاس  ام
و تاثیــر فرهنــگ غربــی بــر جامعــه، امــر ازدواج 
ــد  ــه بای ــت داده ک ــود را از دس ــوب خ ــگاه مطل جای
همــه دلســوزان و عاقه منــدان بــه ســامت جامعــه 
بــر ایــن امــر مهــم همــت گمارنــد و پافشــاری کــرده 
و جامعــه و جوانــان آن را در تســریع ازدواج ترغیــب 
کننــد؛ همچنیــن بــر مســئوالن اســت کــه راه تشــکیل 

ــد. ــان را تســهیل نماین ــواده و ازدواج جوان خان

خبر سیاسی 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

طرح پرداخت کارانه توسط یکی از 

کاندیداها، طرح دولت بود
و  رئیس جمهــور  معــاون  نوبخــت،  محمدباقــر 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، بــا حضــور در 
ــتاد  ــه س ــت: در جلس ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن جم
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی تصویــب و تاییــد شــد 
کــه ضمــن تــاش بــرای اجــرای قانــون برنامــه ششــم 
بــه قســمی کــه تــا پایــان برنامــه ششــم نــرخ بیــکاری 
را تک رقمــی کنیــم، تعــداد 95۰ هــزار فرصــت شــغلی 

ــم. ــن کنی ــاز در ســال را تامی ــورد نی م
ــایت  ــا س ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــت در پاس نوبخ
ثبــت نــام کارانــه کــه توســط یکــی از کاندیداهــا 
راه انــدازی شــده بــود بــا شــکایت دولــت فیلتــر شــد 
گفــت: دولــت شــاکی نبــود؛ کســانی کــه انتخابــات را 
برگــزار می کننــد و نظــارت دارنــد آن  هــا شــاکی بودنــد 
از اینکــه افــرادی بدیــن وســیله تشــویق می کننــد کــه 
ــا  ــه آن ه ــی ب ــا پول ــد ت ــام کنن ــد و ثبت ن ــردم بیاین م
بدهنــد؛ بــه همیــن جهــت ایــن موضــوع را بــا قوانیــن 
ــب  ــبهه در جل ــاد ش ــه ایج ــژه در زمین ــات به وی انتخاب
رای مغایــر دانســتند؛ لــذا از ســوی شــورای نظــارت بــر 
انتخابــات ایــن تصمیــم گرفتــه شــد و دولــت شــاکی 

نبــوده اســت.
ــه  ــا طــرح کاران ــه آی ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
کــه از ســوی یکــی از کاندیداهــا مطــرح شــده، همــان 
طــرح دولــت نبــوده، افــزود: ایــن نکتــه ای کــه مطــرح 
ــه در  ــت ک ــت اس ــرح دول ــی از ط ــک بخش ــد ی کردن
بهمن مــاه 95 در شــورای عالــی اشــتغال تصویــب 
یــک کاندیــدای  توســط  دارد  امــروز  کردیــم کــه 
دیگــری مطــرح می شــود کــه البتــه دارای اشــکاالتی 

هــم هســت.
نوبخــت گفــت: در طــرح دولــت، افــراد بایــد در واحــد 
تولیــدی مشــغول بــه کار شــوند، نــه اینکــه بــه صــرف 
ــود و در  ــت ش ــی پرداخ ــا پول ــه آن ه ــودن ب ــکار ب بی
ــد  ــرار دارن ــه در ســن کار ق ــع همــه کســانی ک آن موق
ــت  ــه پرداخ ــوند ک ــم می ش ــن رق ــت ای ــی دریاف مدع
مشــکات  و  اســت  نجومــی  اعــداد  نیازمنــد  آن 

ــد. ــاد می کن ــور ایج ــرای کش ــی ب فراوان
ــغ  ــل مبل ــه حداق ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
پرداختــی کارانــه بــه ایــن افــراد چقــدر اســت، گفــت: 
ــوند،  ــغول کار می ش ــه مش ــرادی ک ــداد اف ــه ازای تع ب
٣٠ یــا 4۰ درصــد حداقــل حقــوق ماهانــه تحــت 
عنــوان حــق کارورزی پرداخــت می کنیــم. فــارس

ــال 1395،  ــه در س ــام گرفت ــماری انج ــق سرش طب
تشــکیل  زنــان  را  جمعیــت کشــور  درصــد   49
قشــر  ایــن  حقــوق  و  جایــگاه  می دهنــد کــه 
ــف  ــل مختل ــث محاف ــه و بح ــورد توج ــه م همیش
بــوده اســت. از همیــن رو دیــدگاه و نحــوه برخــورد 
ایــن خصــوص  در  عالی رتبــه کشــور  مســئوالن 
ــی  ــکار عموم ــه و اف ــرای جامع ــژه ای ب ــت وی اهمی
ــش  ــای ش ــارات و دیدگاه ه ــده ای از اظه دارد. گزی
ــات ریاســت  جمهــوری دوازدهــم  کاندیــدای انتخاب
ــد. ــال کنی ــر دنب ــن خصــوص را در جــدول زی در ای

    سید مصطفی آقامیرسلیم
تنهــا اظهــار نظــر ایــن کاندیــدا در ایــن رابطــه 
موضع گیــری نســبت بــه اهانــت و تعــرض بــه 

زنــان در فــرودگاه تفلیــس بــوده اســت.
    اسحاق جهانگیری

اقتصــاد  و  مدیریــت  از  نیمــی  در  بایــد  زنــان 
کشــور ســهیم باشــند. در دولــت یازدهــم مــا 
ــات  ــم. امکان ــران زن داری ــدار و مدی ــفیر، فرمان س
ــتان ها و  ــز اس ــن مراک ــردان و بی ــان و م ــن زن بی
مناطــق روســتایی بایــد بــه طــور مســاوی تقســیم 
شــود. بــرای فراهــم شــدن عدالــت در ایــن حــوزه، 
دولــت  بــه  می تواننــد  خصوصــی  بخش هــای 

ــد.  ــک کنن کم

    حسن روحانی
آن دورانــی کــه زن فقــط آشــپزی و بچــه داری 
ایــن  البتــه  اســت؛  شــده  ســپری  می کــرد، 
ــا اهمیــت اســت؛  مســائل هــم ســر جــای خــود ب

امــا نمی تــوان وظایــف زنــان را تنهــا بــه درون 
خانــه منحصــر کــرد. آیــا خداونــد همــه عالــم 
ــه در  ــپزخانه س ــک آش ــا ی ــا و تنه ــرای مرده را ب
چهــار را بــرای زن هــا آفریــده؟ معلــوم اســت 

کــه ایــن حــرف غلــط اســت. اســام دینــی 
ــاوی در  ــرد و زن را دارای ارزش مس ــه م ــت ک اس
ــد  ــته بای ــان شایس ــد. زن ــرار می ده ــم ق ــار ه کن
را کســب  خــود  جایــگاه  مختلــف  مشــاغل   در 

کنند.
    سید ابراهیم رئیسی  ساداتی

ــگاه  ــان و داشــتن شــغل، جای ــان، جوان  کرامــت زن
و منزلتــی بــا کرامــت بــرای آنــان از مســائلی اســت 

کــه مــا آن را دنبــال خواهیــم کــرد. 
گاه دربــاره حقــوق زنــان بحث هایــی را مطــرح 
ــر از  ــم باالت ــا معتقدی ــه م ــی ک ــد، در حال می کنن
ــت. ــرح اس ــت زن مط ــث کرام ــان، بح ــوق زن حق

قانون هایــی نوشــته شــده، امــا اجرایــی نمی شــوند. 
ــت. ــه اجراس ــل در عرص ــم در اص ــخن مه س

    محمدباقر قالیباف
از  بــه زنــان سرپرســت خانــوار، یکــی  توجــه 
موضوعــات جــدی کشــور اســت. در دولــت مــردم 
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــه زن ــژه ب ــان و به وی ــه زن ب
کــه هــم مــادر خانــواده هســتند و هــم پــدر، توجــه 

ویــژه می کنیــم.
    مصطفی  هاشمی طبا

تاکنــون دیــدگاه یــا اعــام موضعــی از ســوی ایــن 
ــه اســت. ــاره صــورت نگرفت ــدا در این ب کاندی

روی خط انتخابات

دیدگاه نامزدهای انتخابات ریاست  جمهوری درباره زنان

ــی  ــا جمع ــدار ب ــی در دی ــوری  همدان ــین ن ــت هللا حس آی
از خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم و بســیجیان 
شهرســتان طبــس اســتان خراســان  جنوبــی کــه در دفتــر 
ــه ارزش  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــد برگ ــع تقلی ــن مرج ای
شــکرگزاری در دیــن اســام اظهــار داشــت: آیــات صریــح 
الهــی متذکــر ایــن مطلــب شــده کــه اگر انســان شــکرگزار 

ــود. ــه می ش ــوی وی روان ــه  س ــا ب ــل نعمت ه ــد، خی باش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ۷3 آیــه از قــرآن بــه  صراحــت 
از مــا شــکرگزاری خواســته  شــده، افــزود: نعمــت والیــت 
ــا هــم  ــه نعمت ه ــی اســت و بقی ــن نعمــت اله بزرگ تری

در اثــر همیــن نعمــت بــه وجــود آمــده اســت.
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا انتقــاد از روحیــه اشــرافیگری 
در بیــن مســئوالن گفــت: اســتبداد و اشــرافیگری هیــچ 
ــه  ــی اســت ک ــا تحمیات ــدارد و این ه ــی در اســام ن جای
بــر اســام شــده کــه بــا انقــاب اســامی، بخــش بزرگــی 

از ایــن انحرافــات از بیــن رفــت.
وی بــا بیــان تأثیــر عمیــق انقــاب در اندیشــه و افزایــش 
عــزت ملــی تأکیــد کــرد: تــا پیــش از انقــاب وابســتگی و 

ــده  سرســپردگی در تمــام بخش هــای کشــور ریشــه دوان
ــزت و  ــل ع ــام راح ــش ام ــدای آزادی بخ ــا ن ــه ب ــود ک ب

اســتقال بــه کشــور  بازگشــت.
اســتاد برجســته حــوزه علمیــه بــا اشــاره بــه ســفر آینــده 
ــت:  ــیا گف ــرب آس ــه غ ــه منطق ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
ترامــپ درصــدد ماقــات بــا شــاه ســعودی و ســران رژیــم 
صهیونیســتی اســت کــه بایــد بدانیــم و توانایــی تحلیــل 
ــی ایــن ســفر و ماقات هــا داشــته باشــیم. ــاره چرای درب

ــرد:  ــد ک ــامی تأکی ــاب اس ــه ارکان انق ــاره ب ــا اش وی ب
ــن اول آن  ــه رک ــت ک ــی اس ــن اصل ــاب دارای 3 رک انق
اســام و تعلیمــات دینــی، رکــن دوم مردمــی  بــودن 
ــه  ــت  فقی ــاب، والی ــم انق ــوم و مه ــن س ــاب و رک انق

ــت. اس
ــای  ــه مجاهدت ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــوری  همدان ــت هللا ن آی
مدافعــان حــرم در عــراق و ســوریه ابــراز کــرد: اگــر 
مجاهدت هــای مدافعــان حــرم نبــود، امــروز کار در 
ســوریه و عــراق تــا ایــن انــدازه پیشــرفت نمی کــرد         

و شــاهد تحــوالت دیگــری بودیــم.
ــرد:  ــح ک ــامی تصری ــاب اس ــرات انق ــان ثم ــا بی وی ب
ــاب  ــره انق ــوه و ثم ــن می ــامی، بزرگ تری ــت اس حکوم
ــگ شــهادت اســت. ــاد فرهن ــر، ایج ــره دیگ اســت و ثم
ــات پیــش  ــه انتخاب ــا اشــاره ب ــد شــیعیان ب مرجــع تقلی
 رو خاطرنشــان کــرد: حضــور حداکثــری در انتخابــات 
ــاش در  ــه دوم ت ــت و در درج ــردم اس ــه م ــه هم وظیف
انتخــاب فــرد اصلــح اســت و اصلــح، فــردی اســت 
ــل   ــام عم ــد و در مق ــته باش ــادی داش ــه جه ــه روحی ک

ــوز ــرق نی ــد. مش ــتیز  باش استکبارس

ــاد  ــا گرامیداشــت ی ــری ب ســردار سرلشــکر محمــد باق
ــدس  ــاع مق ــامی، دف ــاب اس ــهدای انق ــره ش  و خاط
و مدافعــان حــرم و شــهدای اخیــر مرزبانــی از مجاهدت 
امنیت آفریــن  و  مقتــدر  نیــروی  موفقیت هــای  و 
انتظامــی قدردانــی کــرد و اظهــار داشــت: ورود و کار در 
نیــروی انتظامــی اگــر بــا نیــت خالــص بــرای خدمــت 
بــه کشــور اســامی و ملــت عزیــز ایــران باشــد، عبادتــی 
مهــم و افتخــاری بی بدیــل محســوب می شــود کــه 

بایــد بــه آن مباهــات کــرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اعتبــار و بقــای انقــاب اســامی 
بــه پشــتوانه مردمــی آن اســت، گفــت: نیــروی انتظامی 
بــه عنــوان نماینــده شــاخص نظــام در جای جــای ایــن 

ــتیری و در  ــم، جرم س ــدار، نظ ــاد اقت ــد نم ــور بای کش
عیــن حــال رأفــت و مهربانــی بــا مــردم باشــد.

ــه آداب و اخــاق  ــق ب وی خودســازی، ســعه صدر، تخل
تــاش  و  ملــی  و  انقابــی   اســامی، حفــظ وجــه 
ــی  ــگاه مردم ــظ جای ــن حف ــی را ضام ــش دائم و کوش
بــه  اشــاره  بــا  و  قلمــداد کــرد  انتظامــی  نیــروی 
 انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورای اســامی شــهر 
و روســتا افــزود: اســتقرار،  امنیــت و آرامــش، مهم ترین 
مقدمــه و بســتر حیاتــی مهــم بــرای برگــزاری انتخابــات 

ــه  ــت و ب ــران اس ــردم ای ــاب و م ــراز انق ــور و در ت پرش
ــا کمــک ســایر نیروهــای مســلح  ــی ناجــا ب فضــل اله
بــا تمــام تــوان بــه خوبــی از عهــده آن برخواهــد آمــد.

حماســی  حضــور  تأکیــد کــرد:  باقــری  سرلشــکر 
پرشــور و حداکثــری ملــت پــای صندوق هــای رأی 
موجــب عمیق تــر شــدن اســتقرار امنیــت در کشــور 
ــت در  ــا حاکمی ــت ب ــدار مل ــاط پای ــان دهنده ارتب و نش
ــد  ــا تأکی ــری ب ــکر باق ــت. سرلش ــامی اس ــت اس دول
ــی  ــدار دفاع ــوان و اقت ــا بخشــی از ت ــا تنه ــه م ــر اینک ب

ــزود:  ــیم، اف ــمن می کش ــه رخ دش ــود را ب ــار خ سرش
خــوب نیســت مقــام مســئولی نمایــش اقتــدار ملــت 
ــهیدان  ــون ش ــت خ ــه برک ــه ب ــکی را ک ــدرت موش در ق
ــدات  ــر تهدی ــی براب ــب بازدارندگ ــده و موج ــل ش حاص
ــام  ــد برج ــی مانن ــئله کوچک ــه مس ــت ب ــمنان اس دش

ــد.  ــط ده رب
ــر  ــام وزی ــام و اع ــند برج ــن س ــر مت ــت: براب وی گف
ــئله  ــه مس ــاره ای ب ــچ اش ــند، هی ــن س ــه در ای خارج
موشــکی نشــده و حتــی تیــم مذاکره کننــده هســته ای 
ــدرت  ــی ق ــر اساس ــر تأثی ــا ب ــام، باره ــوص برج درخص
دفاعــی و بازدارنــده کشــور در پیشــبرد مذاکــرات تأکیــد 

ــنا ــته اند. ایس ــح داش و تصری

آیت هللا نوری  همدانی:   

اصلح باید روحیه جهادی داشته باشد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

اقتدار موشکی را به برجام ربط ندهید

ســید حمیدرضــا کاظمــی در خصــوص نبــود ســاز و 
کاری قانونــی بــه منظــور شفاف ســازی هزینه هــای 
ــی  ــت کل ــد سیاس ــم تاکی ــا علی رغ ــی کاندیداه انتخابات
ــاغ  ــری اب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــات ک انتخاب
شــد، اظهــار داشــت: کمیســیون شــوراها منتظــر بــود تــا 
الیحــه جامــع نظــام انتخابــات پیــش از 29 اردیبهشــت 

ــه شــود. ــس شــورای اســامی ارائ ــه مجل ب
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: 
در زمانــی کــه مقــام معظــم رهبــری سیاســت های کلــی 
ــد، وزارت کشــور  ــاغ نفرمــوده بودن ــوز اب ــات را هن انتخاب
ایــن موضــوع را مطــرح می کــرد کــه ارائــه الیحــه 
ــا  ــق دادن ب ــه تطبی ــوط ب ــات من ــام انتخاب ــع نظ جام

ــت ــه مل ــت. خان ــات اس ــی انتخاب ــت های کل سیاس

محمداســماعیل ســعیدی، نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــت: کاندیداه ــامی، گف اس
در مناظــرات بعــدی، لیســت امــوال و دارایی هــای خــود و 

ــد.  ــه کنن ــان را ارائ ــتگان خودش بس
ــا در  ــه دارایی هــای آن ه ــد ک ــوان کنن ــا عن ــزود: کاندیداه وی اف
ابتــدای انقــاب چــه میــزان بــوده و امــروز چــه مقــدار اســت و 

ــد.  ــد کــه ایــن دارایی هــا را از کجــا آورده ان توضیــح دهن
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس اظهــار داشــت: کاندیداهــا 
عنــوان کننــد کــه دارایی هایشــان را از کجــا و چگونــه بــه دســت 
آورده انــد و از نظــر اقتصــادی از چــه جایــگاه بــه چــه جایگاهــی 
 رســیده اند. ســعیدی خاطرنشــان کــرد: مــردم از مســئوالن 
 و از جملــه کاندیداهــا می خواهنــد کــه بــا آن هــا صــادق باشــند 
و بــه عنــوان نمونــه بــه صــورت شــفاف دارایی هایشــان را اعــام 

ــد. فارس کنن

حجت اااللســام حســن نــوروزی، نماینــده مــردم در 
ــه جــای  مجلــس شــورای اســامی، گفــت: کاندیداهــا ب
زیــر ســوال بــردن دولــت نهــم و دهــم بــه خــود بپردازنــد؛ 
میــزان دارایی هــای خــود و خانواده هایشــان را اعــام 
کننــد. وی افــزود: کاندیداهــا بگوینــد فرزنــدان آن هــا در 
کجــا تحصیــل می کننــد؛ در ایــران بــه ســر می برنــد 
ــادا و آمریــکا. ســخنگوی کمیســیون  یــا در انگلیــس، کان
قضایــی مجلــس اظهــار داشــت: نامزدهــا عــاوه بــر ایــن 
ــا  ــد ت ــه خــود را معرفــی کنن معــاون اول و اعضــای کابین
مــردم بــا آگاهــی و شــناخت کامــل  به نامــزد مدنظرشــان 
ــرد: اعــام  ــان خاطرنشــان ک ــوروزی در پای ــد. ن رأی دهن
دارایی هــای مســئوالن و خانواده هایشــان یــک ضــرورت 
ــردم  ــن حــق م ــران اســت و ای ــوری اســامی ای در جمه
ــوق  ــدار حق ــه مق ــا چ ــئوالن آن ه ــد مس ــه بدانن ــت ک اس

ــارس ــد. ف ــت می کنن دریاف

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: 

 قانونی برای شفاف سازی 

هزینه های انتخاباتی نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

کاندیداها باید با مردم صادق باشند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

اعالم دارایی مسئوالن، یک ضرورت است

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه، گفــت: 
ــران  ــاختن ای ــرای س ــاش ب ــدازه در ت ــر ان ــردم ه م
ــند  ــته باش ــر داش ــوری موفق ت ــد کش ــند، می توانن باش
و روزبــه روز بــه جلــو حرکــت کننــد. وی بــا اشــاره بــه 
نقــش مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری تصریــح 
کــرد: مــردم بــا رأی و حضــور پرشــور خــود در انتخابات 
ــش  ــه نمای ــران ب ــدت را در ای ــوری، وح ــت جمه ریاس
ــد  ــان می ده ــردم نش ــی م ــور واقع ــد. حض می گذارن
ــاس  ــور حس ــود و کش ــت خ ــه سرنوش ــا ب ــه آن ه ک
هســتند و رأی آن هــا باعــث ارتقــای جایــگاه ایــران در 

جهــان می شــود.
وی گفــت: ایران، کشــوری مســتقل اســت و وابســتگی 

بــه جایــی نــدارد. ایرنا

سخنگوی وزارت خارجه:

 نمایش وحدت در کشور 

با حضور پرشور در انتخابات

رئیــس کمیتــه فنــاوری اطاعــات ســتاد انتخابــات 
ــات شــوراهای  ــن دوره انتخاب ــزاری پنجمی کشــور از برگ
اســامی شــهر در 141 شــهر و 9 هــزار و ۷5۰ شــعبه اخــذ 
رأی خبــر داد. امیــر شــجاعان، رئیــس کمیتــه فنــاوری 
اطاعــات ســتاد انتخابــات کشــور، اظهــار داشــت: طبــق 
جلســات  در  کــه  ارائه شــده  گزارش هــای  آخریــن 
ــات  ــارت انتخاب ــت نظ ــور و هیئ ــی وزارت کش کارشناس
ــن  ــیده ایم، پنجمی ــی رس ــدی نهای ــه جمع بن ــوراها ب ش
ــه  ــهر ب ــهر در 141 ش ــامی ش ــوراهای اس ــات ش انتخاب

صــورت تمام الکترونیکــی برگــزار می شــود.
وی تأکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس در ایــن شــهرها و در 9 
هــزار و ۷5۰ شــعبه اخــذ رأی شــاهد برگــزاری انتخابــات 

تمام الکترونیــک خواهیــم بــود. فــارس

رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور:

 برگزاری انتخابات تمام الکترونیک 

در ۱4۱ شهر و 9 هزار و 750 شعبه اخذ رأی



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازگروه اقتصاد

رئیــس واحــد خطــوط اســکین پــاس و تمپرمیــل نــورد ســرد 
فــوالد مبارکــه از تحــول چشــمگیر کیفــی محصــول در خطــوط 
ــال  ــاه س ــل در فروردین م ــر می ــاس و تمپ ــکین پ ــورد اس ن
جــاری و همچنیــن از بهبــود کیفــی ســاالنه محصــوالت ســرد 

ایــن شــرکت در ســال ۹۵ خبــر داد. 
عبدالرحیــم صادقــی بــا بیــان اینکــه کارکنــان خطــوط اســکین 
پــاس و تمپــر میــل بــه منظــور افزایــش رضایتمنــدی 
ــت  ــه کیفی ــرد شــرکت، توانســتند ب ــود عملک مشــتریان و بهب
ــن  ــی ای ــورد قبل ــند، رک ــال ۱۳۹۵ برس ــد در س ۹۸.۸۷ درص
واحــد را مربــوط بــه ســال ۹۴ و به میــزان ۹۸.۸۶ درصــد اعالم 
کــرد. وی ضمــن تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه ایــن موفقیت هــا 
ــا احتســاب تولیــد محصــوالت ویــژه اســت، اظهــار داشــت:  ب
ــاه  ــتند در فروردین م ــن توانس ــد همچنی ــن واح ــگران ای تالش
ــت  ــد دس ــه ۹۹.۵۷ درص ــی ماهان ــورد کیف ــه رک ــال ۹۶، ب س
ــل  ــاس و تمپرمی ــکین پ ــوط اس ــد خط ــس واح ــد. رئی یابن
نــورد ســرد فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ایــن موفقیــت در 
شــرایطی بــه دســت آمــد کــه کارکنــان ایــن واحــد توانســتند 
ــت  ــژه MB )جه ــوالت وی ــن محص ــزار و ۲۵۰ ت ــدار ۱۰۵ ه مق
بدنــه نمایــان خــودرو( در ســال ۹۵ را تولیــد کننــد کــه تولیــد 
ایــن میــزان ورق ویــژه نیــز یــک رکــورد در تولیــد محصوالتی از 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــن دس ای
    زنجیره تولید محصوالت سرد

وی خطــوط اســکین شــماره ۱ و ۲ تمپــر میــل و قلع انــدود را از 
 بخش هــای اصلــی زنجیــره تولیــد محصــوالت ســرد معرفــی 
ــار کــرد: ایــن خطــوط نقــش بســیار جالــب توجهــی را  و اظه

ــه  ــد؛ ب ــا می کنن ــدود ایف در کیفیــت محصــوالت ســرد و قلع ان
ــت  ــدام درس ــون اق ــت، مره ــش کیفی ــن افزای ــه ای ــوی ک  نح
ــام  ــتورالعمل های کاری، انج ــد و دس ــرل فرآین ــی کنت و عمل
بهنــگام و صحیــح تعمیــرات و ارتبــاط مؤثــر بــا خطــوط 

ــت.  ــرد اس ــورد س ــوار ن همج
ــات  ــش توقف ــط، کاه ــه کاری خ ــاده ب ــش آم ــی افزای صادق
اضطــراری، ارتقــای دانــش فنــی و تــوان کارکنان تولیــد، نظارت 

ــت  ــب، حمای ــدون عی ــول ب ــد محص ــر در تولی ــرل مؤث و کنت
ــد و  ــی تولی ــروه فن ــکاری گ ــه، هم ــت ناحی ــه مدیری صمیمان
ــزی  ــد برنامه ری ــی واح ــرل کیف ــرد و کنت ــورد س ــرات ن تعمی
نــورد ســرد و دیگــر واحدهــای درگیــر را از دیگــر عوامــل اثرگذار 
در کســب ایــن موفقیــت برشــمرد و بــا بیــان اینکــه کارکنــان 
ایــن خطــوط از ســرمایه های اصلــی ناحیــه هســتند، از آن هــا 

ــی کــرد. قدردان

    تجلیــل از فــوالد مبارکــه در مراســم مســئولیت اجتماعی 
بنگاه هــای اقتصــادی

ــای  ــی بنگاه ه ــئولیت اجتماع ــزه مس ــتین جای ــم نخس مراس
اقتصــادی در محــل وزارت راه و شهرســازی تهــران برگــزار شــد 
و پــس از ارزیابــی از ۱۶۳ بنــگاه اقتصــادی، از شــرکت فــوالد 
ــگام  ــادی پیش ــای اقتص ــی از بنگاه ه ــوان یک ــه عن ــه ب مبارک
در عرصــه مســئولیت پذیری اجتماعــی بــا اهــدای جایــزه 
ــده  ــش، نماین ــن مراســم محمدرضــا تاب ــی شــد. در ای قدردان
ــدار از ســال ۲۰۱۵  ــوم توســعه پای ــرد: مفه ــار ک ــس، اظه مجل
تغییــر کــرد و در مفهــوم جدیــد ســه مؤلفــه رشــد اقتصــادی، 
ــه  ــورد توج ــت م ــط زیس ــظ محی ــه و حف ــت در جامع عدال
ــا ایفــای  قــرار گرفــت. وی تأکیــد کــرد: توســعه پایــدار جــز ب
مســئولیت اجتماعــی افــراد و بنگاه هــا محقــق نمی شــود کــه 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــرای بنگاه ه ــوق های الزم ب ــد مش ــه بای البت
ــزود: بنگاه هــای  ــس اف ــده مــردم اردکان در مجل شــود. نماین
اقتصــادی بــا فعالیت هــای مســئوالنه خــود می تواننــد در 
ــران  ــاون ناش ــد. مع ــا کنن ــی ایف ــش مهم ــر نق ــا فق ــارزه ب  مب
و اعضــای بــورس تهــران در این بــاره گفــت: بــا نهادینــه شــدن 
مســئولیت اجتماعــی در بنگاه هــای اقتصــادی، فضــای کســب 
و کار بهبــود می یابــد. روح هللا حســینی گفــت: در شــرایطی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــت و مس ــادی فعالی ــای اقتص ــه بنگاه ه ک
هدفمنــدی داشــته باشــند، منافــع ســهامداران و ذی نفعــان تأمین 
می شــود. وی گفــت: در حــال حاضــر بایــد در راســتای کمی ســازی 
مســئولیت اجتماعــی در بیــن بنگاه هــای اقتصــادی گام برداریم؛ 
همان طــور کــه در کشــورهای پیشــرفته ایــن کار انجــام شــده 
اســت. حســینی تأکیــد کــرد: مدیریــت محــدود در بنگاه هــای 

اقتصــادی بایــد بــه راهبــری مشــارکتی تبدیــل شــود.

با تولید محصوالت ویژه برای خودروسازان انجام شد

 افزایش چشمگیر کیفیت 
محصوالت فوالد مبارکه

ــاخت  ــرکت س ــت: ش ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــوری  ــن جمه ــل و راه آه ــل و نق ــای حم ــعه زیربناه و توس
اســالمی ایــران آمادگــی دارد تمــام ریــل تولیــدی ذوب آهن 
اصفهــان را خریــداری کنــد. خیــرهللا خادمــی بــا اعــالم ایــن 

ــار داشــت: تولیــد آزمایشــی ریــل  ــر اظه خب
ــده،  ــاز ش ــان آغ ــن اصفه ــی در ذوب آه مل
امــا هنــوز بــه مرحلــه تولیــد انبــوه نرســیده 
هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت. 
احــداث ۳ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر خــط آهــن 
ــه  ــت: ب ــت، گف ــت اجراس ــور در دس در کش
ــیاری از  ــاز بس ــورد نی ــل م ــود ری ــت کمب عل

پروژه هــای ریل گــذاری در کشــور متوقــف شــده بــود. 
مدیــر عامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل 
ــرای توســعه حمــل و نقــل  و نقــل کشــور بیــان داشــت: ب
ریلــی، امــروز بــه طــور میانگیــن روزانــه بیــش از ۵ کیلومتــر 
ریــل  تولیــد  از  مــا  و  ریل گــذاری می شــود  در کشــور 

ــرای  ــم ب ــی بســیار خوشــحال هســتیم و آمادگــی داری مل
ــم.  ــتفاده کنی ــی اس ــل مل ــود از ری ــای خ پروژه ه

وی اظهــار داشــت: ســال گذشــته هندی هــا خریــد ۲ هــزار 
ــی  ــا فاینانــس تأمیــن مال ــران ب ــرای ای ــل را ب ــر ری کیلومت
کردنــد و هم اکنــون بــا ورود ایــن ریل هــا 
پروژه هــای ریلــی کشــور بــه ســرعت در حــال 
انجــام اســت تــا بتوانیــم در آینــده، ۵ مرکــز 
ــل  ــور متص ــی کش ــبکه ریل ــه ش ــتان را ب اس
ــا ۵  ــه در دنی ــان اینک ــا بی ــی ب ــم. خادم کنی
یــا ۶ کشــور تولیدکننــده ریــل هســتند، گفــت: 
ــه ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه بایــد  هرگون
ــر  ــت تدبی ــون دول ــد و چ ــته باش ــادی داش ــه اقتص  صرف
و امیــد توســعه شــبکه ریلــی کشــور را در دســتور کار خــود 
قــرار داده و متــرو کالنشــهرها بــه ریــل نیــاز زیــادی دارنــد 
ــدا  ــادی پی ــت زی ــا اهمی ــرای م ــد آن در کشــور ب ــذا تولی ل

کــرده اســت. ایمنــا

از  کشــور  ســوخت  جایــگاه داران  کانــون  رئیــس 
ــای  ــن در جایگاه ه ــرای بنزی ــوخت ب ــذف کارت س ح
کارت  حــذف  اجــرای  گفــت:  و  داد  خبــر  کشــور 
ــوت از  ــورت پایل ــه ص ــه ب ــی ک ــن در جایگاه های بنزی

ــد،  ــرا درآم ــه اج ــاه ب ــن م ــه فروردی نیم
اســت.  بــوده  موفقیت آمیــز 

ناصــر رئیســی فر در پاســخ بــه ایــن 
تــا کنــون حــذف کارت  پرســش کــه 
ســوخت بنزیــن در چنــد جایــگاه بــه اجــرا 
درآمــده، گفــت: در حــال حاضــر کارت 
ســوخت بنزیــن در ۵، ۶ جایــگاه در غــرب 

ــاه  ــای فروردین م ــوت از نیمه ه ــورت پایل ــه ص ــران ب ته
حــذف شــده و عــالوه بــر آن حــدود ۵ جایــگاه کوچــک 
ســاخته شــده در تهــران نیــز کــه تک ســکویی هســتند 

بــدون کارت، ســوخت بنزیــن عرضــه می کننــد. 
وی افــزود: البتــه ایــن طــرح پایلــوت در جایگاه هایــی 

ــه اجــرا درآمــد کــه عرضه کننــده دو فــرآورده بنزیــن   ب
ــط  ــوخت فق ــذف کارت س ــه ح ــتند ک ــل هس و گازوئی
ــمول  ــل مش ــد و گازوئی ــرا درآم ــه اج ــن ب ــاره بنزی درب
ــه  ــرای آنک ــود؛ ب ــوخت نمی ش ــذف کارت س ــرح ح ط
پیمایــش  مســائل  گازوئیــل  دربــاره 
کامیون هــا مطــرح اســت و در صــورت 
ــرح  ــن ط ــط ای ــوخت فق ــذف کارت س ح

ــد.  ــد ش ــرا خواه ــن اج ــاره بنزی درب
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــا حــذف کارت  ــا وجــود موافقــت ب چــرا ب
ســوخت در ســال گذشــته یک بــاره طــرح 
ابقــای کارت ســوخت در مجلــس مــورد موافقــت قــرار 
گرفــت، گفــت: ایــن تصمیــم بــرای خــود مــا هــم جای 
ــه تصویــب علنــی مجلــس  ســؤال دارد؛ البتــه هنــوز ب
ــا حــذف  ــرا برخــی ب نرســیده و مشــخص نیســت چ
کارت ســوخت بنزیــن مخالــف هســتند. اقتصادآنالیــن

ــار  ــه چابه ــط لول ــداث خ ــه اح ــت: هزین ــی گاز گف ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
رقمــی معــادل ۱.۳ میلیــارد دالر اســت. حمیدرضــا عراقــی در حاشــیه بیســت 
ــه  ــالم اینک ــا اع ــت، گاز و پتروشــیمی ب ــی نف ــن نمایشــگاه بین الملل و دومی
بیــش از ۹۶ درصــد اقــالم مــورد نیــاز گازرســانی توســط بخــش داخلــی تولیــد 
ــوخت گاز  ــر از س ــال حاض ــور در ح ــای کش ــه نیروگاه ه ــت: هم ــود، گف می ش
ــوخت  ــا، س ــوخت نیروگاه ه ــد س ــال ۹۲، ۴۷ درص ــد. در س ــتفاده می کنن اس
میان تقطیــر بــود کــه در حــال حاضــر ایــن مقــدار بــه زیــر ۱۰ درصــد رســیده 
ــته  ــانی داش ــتا گازرس ــه ۹۲۰۰ روس ــتیم ب ــا توانس ــه داد: م ــت. وی ادام اس
باشــیم کــه همیــن امــر تأثیــر بســزایی بــر کاهــش مهاجــرت از روســتاها بــه 
شــهرها دارد؛ از ســوی دیگــر نقــش پررنگــی در اشــتغال زایی ایفــا می کنــد. 
ــه گازی چابهــار احــداث می شــود  ــه زودی خــط لول ــا بیــان اینکــه ب عراقــی ب
افــزود: هزینــه احــداث ایــن خــط لولــه معــادل ۱.۳ میلیــارد دالر بــرآورد شــده 
اســت. بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت در حــوزه گاز از خودکفایــی بــه خوداتکایی 
رســیده ایم. وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر وضعیــت بازارهــای جدیــد 
صادراتــی گاز و وضعیــت بازارهــای گازی قبــل گفــت: در حــال حاضــر مذاکرات 
ــتای  ــور در راس ــن کش ــی ای ــکالت بانک ــل مش ــور ح ــه منظ ــا ب ــا عراقی ه ب
گشــایش LCهــای الزم انجــام شــده کــه بــه ایــن ترتیــب بایــد ۵۰ میلیــون 
متــر مکعــب از گاز کشــور را بــرای بــازار صادراتــی عــراق در نظــر بگیریــم؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه مذاکراتــی بــا عمــان و افغانســتان داشــته ایم کــه بــه نظــر 

می رســد هــرات مقصــد صادراتــی مناســبی باشــد. مهــر

قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ بــا ادامــه رونــد کاهشــی خــود در 
ــرغ  ــازار م ــت. ب ــیده اس ــان رس ــر از ۷۰۰۰ توم ــه کمت ــته ب ــای گذش  هفته ه
ــه ای کــه در  ــه گون در ماه هــای گذشــته وضعیــت پرنوســانی داشــته اســت؛ ب
مقاطعــی قیمــت ایــن محصــول پروتئینــی بــه بیــش از کیلویــی ۸۰۰۰ تومــان 
هــم رســید؛ ایــن در حالــی بــود کــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی تاکیــد 
کــرده بودنــد کــه قیمــت منطقــی هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ ۷۰۰۰ تــا ۷۲۰۰ 
تومــان اســت و فــروش بــه قیمــت باالتــر، گرانفروشــی محســوب می شــود؛ 
امــا بــه تدریــج رونــد قیمــت گوشــت مــرغ بــا کاهــش همــراه شــد و در اواخــر 
ــه طــور متوســط ۷۰۰۰ تومــان در مغازه هــای  ــاه هــر کیلوگــرم آن ب فروردین م
ســطح شــهر فروختــه شــد. در حــال حاضــر نیــز آخریــن بررســی ها از بــازار 
مرکــز شــهر حاکــی از ادامــه رونــد کاهشــی قیمــت گوشــت مــرغ اســت؛ بــه 
طــوری کــه اکنــون بــه طــور متوســط قیمــت گوشــت مــرغ بــه کیلویــی ۶۷۰۰ 
ــا همیــن رونــد کاهشــی  تومــان رســیده و ســایر اقــالم گوشــت مــرغ هــم ب
ــه وضعیــت تعــادل رســیده  ــون کــه قیمــت مــرغ ب ــوده اســت. اکن همــراه ب
ــی مســئولیت مهمــی  ــه دســتگاه های و نهادهــای نظارت ــه نظــر می رســد ک ب
بــرای حفــظ ایــن وضعیــت دارنــد تــا بــار دیگــر در آینــده دور و نزدیــک قیمــت 
گوشــت مــرغ بــه دالیــل واهــی افزایــش پیــدا نکنــد؛ امــا آخریــن مشــاهدات 
ــالم  ــایر اق ــان س ــه در می ــد ک ــان می ده ــهر نش ــز ش ــازار مرک ــی از ب میدان
پرمصــرف گوشــت مــرغ، فیلــه مــرغ کیلویــی ۱۵ هــزار تومــان، ســینه جوجــه 

کبابــی ۱۳ هــزار و ۲۰۰ تومــان قیمــت دارد. ایســنا

ــزوم اختصــاص  ــر ل ــذار کشــور ب ــرغ تخمگ ــون سراســری م ــر کل کان دبی
یارانــه صادراتــی بــرای ازســرگیری صــادرات تخم مــرغ تأکیــد کــرد و گفــت: 

ــم.  ــم صــادر کنی ــرغ نمی توانی ــن تخم م ــزار ت امســال بیشــتر از ۵۰ ه
ــزای  ــران از آنفلوآن ــدن ای ــاک ش ــه پ ــاره ب ــا اش ــش ب ــرزاد طالک ــید ف س
ــور از  ــک کش ــه ی ــان روزی ک ــت: از هم ــار داش ــدگان اظه ــاد پرن ــوق ح ف
بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان پــاک اعــالم می شــود، صــادرات 
محصــوالت مــرغ و تخم مــرغ آن می توانــد از ســر گرفتــه شــود؛ امــا همــه 
چیــز بســتگی بــه شــرایط بــازار دارد. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
مــا مشــکل بهداشــتی نداریــم، افــزود: از ایــن پــس همــه چیــز بســتگی 
بــه صادرکننــدگان مــا و نــوع بازاریابــی آنــان دارد کــه آیــا می تواننــد بــرای 
ــا  ــازار م ــمت ب ــه س ــان را ب ــد و آن ــاد کنن ــت ایج ــود جذابی ــتریان خ مش
بکشــانند؟ دبیــر کل کانــون سراســری مــرغ تخمگــذار کشــور تأکیــد کــرد: 
ــبین  ــی خوش ــده خیل ــرغ دارد، بن ــر تخم م ــال حاض ــه در ح ــی ک ــا قیمت ب
نیســتم کــه مــا بتوانیــم صــادرات موفقــی داشــته باشــیم؛ مگر اینکــه دولت 
ــد و در  ــی کن ــه ای را پیش بین ــاز و کار یاران ــک س ــادرات ی ــق ص ــرای رون ب
اختیــار صنــف قــرار دهــد. طالکــش ادامــه داد: در ایــن چنــد ماهــی کــه 
مــا در بــازار عــراق و افغانســتان حضــور نداشــتیم، رقبایــی وارد ایــن بازارهــا 
و جانشــین مــا شــدند؛ بنابرایــن اگــر مــا بخواهیــم دوبــاره بــه جــای قبلــی 
خــود بازگردیــم، بایــد یــک شــرایط قیمتــی مناســبی را ایجــاد کنیــم و روی 

ــد. خبــر آنالیــن ــاره برگردن ــا مشــتریانمان دوب آن پایــدار بمانیــم ت

صادراتگازبهعراقبهزودیکلیدمیخورد

معضلی به نام پیتزاهای 5 هزار تومانی
ســیدمصطفی موســوی، رئیــس اتحادیــه اغذیــه و ســاندویچ اصفهــان، مشــکل بــزرگ ایــن صنــف را فــروش پیتزاهــای 5 هــزار 

تومانــی اعــام کــرد و گفــت: مــا بــه شــدت مخالــف فــروش پیتزاهــای 5 هــزار تومانــی هســتیم. 
عکس: اتاق نیوز

در قاب تصویر

ازسرگیریصادراتتخممرغمشروطبهاختصاصیارانهقیمتمرغبهتعادلرسید

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 424 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت باتری خودرو )صبا باتری(

آمپر

120,000 50 اسیدی

55125,000 اسیدی

60135,000 اسیدی

66150,000 اسیدی

155,000 70 اسیدی

74160,000 اسیدی

قیمت )تومان(

ورودچکهایالکترونیکی

ظرفسهماهآینده
مدیــر کل فنــاوری اطالعــات 
بانــک مرکــزی از ورود چک هــای 
ــا ســه  الکترونیکــی ظــرف دو ت
ــی  ــبکه بانک ــه ش ــده ب ــاه آین م
پایلـــوت  خبـــر داد و گفــت: 
امضـــای الکتـرونیـکـــی روی 
حــال  در  اکنــون  ســیم کارت 

اجراست. 
ــی  ــای الکترونیک ــری چک ه ــت: به کارگی ــی گف ــر حکیم ناص
یــک بحــث قانونــی دارد کــه بــر مبنــای آن مجلــس در 
ــون درخصــوص امضــای الکترونیکــی روی ســیم کارت ها  قان
مــواردی را ذکــر کــرده اســت. بــر ایــن اســاس اکنــون پایلــوت 
ایــن موضــوع انجــام شــده و ظــرف دو تــا ســه مــاه آینــده، 

بــه مرحلــه عملیاتــی خواهــد رســید. 
ــر  ــزود: اگ ــزی اف ــک مرک ــات بان ــاوری اطالع ــر کل فن مدی
ــه عملیاتــی  ــه مرحل امضــای الکترونیکــی روی ســیم کارت ب
ــا  ــیم؛ ام ــته باش ــی داش ــک الکترونیک ــوان چ ــد، می ت برس

ــیم.  ــته باش ــی داش ــای الکترونیک ــد امض ــک بای ــرای چ ب
وی تصریــح کــرد: چــک الکترونیکــی از طریــق گوشــی 
ــای  ــه ویژگی ه ــت؛ البت ــذی نیس ــده و کاغ ــادر ش ــراه ص هم
ــه  ــراه ب ــی هم ــق گوش ــه از طری ــت ک ــن اس ــک ای ــن چ ای
گوشــی همــراه دیگــری منتقــل می شــود و همچنیــن همــان 
لحظــه می تــوان متوجــه شــد کــه آیــا ایــن چــک کارســازی 

ــن ــر. اقتصادآنالی ــا خی ــود ی می ش

صرفهجوییارزیدروارداتبرنج
مقایســه واردات برنــج در ســال ۱۳۹۵ نســبت بــه ســال ۱۳۹۲ 
ــه  ــران ب ــه ای ــج ب ــت در واردات برن ــه دول ــد ک ــان می ده نش
ــی ارزی  ــون دالر صرفه جوی ــارد و ۶۱۹ میلی ــک میلی ــزان ی می

داشــته اســت. 
ــزان ۸۳۹ هــزار و ۳۳۷  ــه می ــج در ســال ۱۳۹۵ ب واردات برن
ــوده کــه ســهم  ــون و ۱۸ هــزار دالر ب ــه ارزش ۶۹۰ میلی ــن ب ت
ــاص  ــود اختص ــه خ ــد از کل واردات را ب ــی ۱.۵۸ درص ارزش
داده اســت. بنــا بــر ایــن گــزارش ایــن میــزان واردات در ســال 
۱۳۹۲ یــک میلیــون و ۹۶۳ هــزار تــن بــه ارزش ۲ میلیــارد و 
۳۰۹ میلیــون دالر بــوده کــه ســهم ارزشــی ۴.۶۴ درصــد از کل 

واردات را داشــته اســت.
 بــه ایــن ترتیــب میــزان واردات برنــج در ســال ۱۳۹۵ نســبت 
بــه ســال ۱۳۹۲ بــه میــزان یــک میلیــارد و ۶۱۹ میلیــون دالر 
کاهــش داشــته کــه ایــن امر ســبب بازگشــت ایــن میــزان ارز 

بــه کشــور شــده اســت. ایران جیــب

آغازپروژهفیبرنوریایرانیاننت

باسرمایهگذاریخارجی
طــی تفاهم نامــه ای بیــن وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــرای  ــه صــورت مســتقیم ب و شــرکت MTN، ایــن شــرکت ب
ــوری در هشــت کالنشــهر ســرمایه گذاری ۳۰۰  ــر ن ــروژه فیب پ

میلیــون دالری ایــران کــرد. 
محمــود واعظــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، دربــاره 
ایــن تفاهم نامــه گفــت: نزدیــک بــه دو ســال مذاکــره بــرای 
ــت انجــام شــد  ســرمایه گذاری خارجــی در شــرکت ایرانیان ن
ــازل،  ــرای من ــوری در هشــت کالنشــهر و ب ــر ن ــروژه فیب ــا پ ت
دانشــگاه ها و مراکــز فرهنگــی، تجــاری اجــرا شــود کــه ســند 

ــن ســرمایه گذاری امــروز امضــا شــد.  ای
 MTN وی بــا اشــاره بــه نحــوه ســرمایه گذاری شــرکت
 اظهــار کــرد: ۳۰۰ میلیــون دالر ســرمایه گذاری مســتقیم 
و ۴۵۰ میلیــون دالر فاینانــس بــرای ایجــاد FTTX در مناطــق 
مختلــف صــورت گرفتــه کــه در آینــده نزدیــک تحــول خوبــی 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــه داد: ش ــرد. او ادام ــد ک ــاد خواه ایج
نیازمنــد اســت دسترســی مــردم، تجــارت، صنعــت و آمــوزش 
یــک دسترســی ســریع بــا کیفیــت بــاال باشــد و آنچــه ایــن 
کیفیــت را ایجــاد می کنــد فیبــر نــوری اســت. وزیــر ارتباطــات 
ــر  ــروژه فیب ــدازی پ ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــات ب ــاوری اطالع و فن
ــا ایــن  نــوری توســط شــرکت مخابــرات ایــران بیــان کــرد: ب
امضــا، رقیبــی بــرای شــرکت مخابــرات بــه وجــود آمــده کــه 
ــریع  ــث تس ــه باع ــد و البت ــاب می ده ــق انتخ ــردم ح ــه م ب

ــا ــود. ایرن ــور می ش ــعه در کش توس

بانکهابهزودیبرایکاهشنرخسود

تصمیممیگیرند
اینکــه  بیــان  بــا  بانک هــای خصوصــی  رئیــس کانــون 
دســتورکار جلســه آتــی بانک هــا، نــرخ ســود بانکــی و 
ــال ایــن  ــه دنب حمایــت از تولیــد و اشــتغال اســت، گفــت: ب
هســتیم کــه نــرخ ســود بانکــی هــم در بخــش ســپرده و هــم 
ــا  ــان ب ــر شــود. کــورش پرویزی در بخــش تســهیالت متعال ت
ــا  ــق بانک ه ــود و تواف ــرخ س ــئله ن ــت مس ــه اهمی ــاره ب اش
ــترک  ــه مش ــود در جلس ــرخ س ــری ن ــی و بازنگ ــرای بررس ب
ــادی  ــی بحث هــای زی ــار داشــت: در جلســات قبل ــی، اظه آت
ــرر شــد دســتورکار  ــت و مق ــرخ ســود صــورت گرف ــاره ن درب
ــزی  ــی و برنامه ری ــود بانک ــرخ س ــوع ن ــده، موض ــه آین جلس
بــرای حمایــت از تولیــد و اشــتغال باشــد. وی افــزود: مقــام 
معظــم رهبــری ســال »اقتصــاد مقاومتــی، تولید و اشــتغال« 
را مطــرح کردنــد؛ بــرای تقســیم بندی کار، بانک هــا بایــد 
ــی  ــای خصوص ــون بانک ه ــس کان ــد. رئی ــری کنن تصمیم گی
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا هم اکنــون زمینــه کاهــش 
ــه دنبــال ایــن  ــه؛ ب نــرخ ســود بانکــی وجــود دارد، گفــت: بل
ــم در بخــش ســپرده و  ــی، ه ــرخ ســود بانک ــه ن هســتیم ک
هــم در بخــش تســهیالت، متعال تــر شــود. وی تشــکیل 
جلســه مشــترک بانک هــا را اوایــل خردادمــاه اعــالم و 
تصریــح کــرد: نــرخ ســود ســپرده هم اکنــون کمتــر از ســطح 
ماه هــای بهمــن و اســفند اســت؛ چــون فشــار هزینــه دولــت 
بــر بانک هــای دولتــی کمتــر شــده و فشــاری کــه شــرکت ها 
و هلدینگ هــای بــزرگ بــرای جمــع آوری منابــع در ماه هــای 

ــه اســت. ــی ســال داشــتند هــم، کاهــش یافت پایان
ــوز  ــفانه هن ــه داد: متاس ــیان ادام ــک پارس ــل بان ــر عام مدی
بعضــی شــرکت ها بــه طــور مســتقیم از مــردم ســپرده 
می گیرنــد. البتــه بانــک مرکــزی واکنــش خوبــی نشــان داد 

ــارس ــود. ف ــف ش ــپرده گیری متوق ــن س ــم ای و امیدواری
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کیمیای وطن

مســئول کمیتــه فلــزات گرانبهــا و 
ســنگ های قیمتــی اتــاق بازرگانی 
اصفهــان گفــت: نحــوه اجــرای 
ــود  ــزوده، نب ــر ارزش  اف ــات ب مالی
کارخانــه تصفیــه طــال، وارد نشــدن 
و  اســتاندارد  طــالی  شــمش 
ــه مســائل مهــم پیــش  ــرای طــال از جمل عــوارض گمرکــی ب
ــه  ــان اســت. ب روی صنعــت طــال و جواهــرات اســتان اصفه
ــم  ــان، ابراهی ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب گ
ــا و  ــزات گرانبه ــه فل ــه کمیت ــمین جلس ــی در شش حبیب اله
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ســنگ های قیمت
اصفهــان بــا داشــتن ۵ هــزار واحــد صنفــی و تولیــدی طــال، 
نقــش مهمــی در تأمیــن نیازهــای داخلــی و صــادرات ایــن 

محصــول بــه بازارهــای بین المللــی دارد. 
مالیــات  نقــش  بــه  خــود  ســخنان  از  بخشــی  در  وی 
 بــر ارزش  افــزوده در تعطیلــی واحدهــای تولیــدی طــال 
و فلــزات گرانبهــا اشــاره کــرد و گفــت: هــر روز شــاهد تعطیلــی 
واحدهــای تولیــدی و صنفــی در بخــش طــال هســتیم؛ زیــرا 
ــح در  ــورت صحی ــه  ص ــزوده ب ــر ارزش  اف ــات ب ــون مالی قان
ــن  ــره انجم ــو هیئت مدی ــود. عض ــرا نمی ش ــش اج ــن بخ ای
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فلــزات گرانبهــا اســتان اصفهان 
تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان طــال خواســتار پرداخــت مالیــات 
ــر اجــرت ســاخت  هســتند؛ ولــی نحــوه  ــر ارزش  افــزوده ب ب
محاســبه کل قیمــت طــال را مشــمول ایــن مالیــات می ســازد. 
ــچ  ــدون هی ــال ب ــدگان ط ــرد: تولیدکنن ــد ک ــی تأکی حبیب اله
ــود  ــای خ ــر توانمندی ه ــکا ب ــا ات ــت و ب ــه دول ــتگی ب وابس
توانســته اند در بــازار داخــل و بین المللــی موفقیت هــای 

ــد. جالــب توجهــی را کســب کنن

 مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری 
آب منطقه ای اصفهان عنوان کرد:

انسداد۲۳۰۰حلقهچاهغیرمجاز

دراصفهان
ــی  ــع آب زیرزمین ــرداری مناب ــت و بهره ب ــر حفاظ ــر دفت مدی
آب منطقــه ای اصفهــان از انســداد بیــش از ۲۳۰۰ حلقــه چــاه 
غیرمجــاز در اصفهــان تــا پایــان ســال ۹۵ خبــر داد و گفــت: 
ــی  ــبب صرفه جوی ــاز س ــاه غیرمج ــداد چ ــن تع ــداد ای انس
بیــش از ۹۷ میلیــون متــر مکعــب در مصــرف آب شــده 
ــان جــزو ســه اســتان  ــه می شــود اســتان اصفه اســت. گفت
ــع  اول کشــور در پیشــبرد عملکــرد طــرح تعادل بخشــی مناب

ــت.  ــوده اس ــال ۹۵ ب ــی در س آب زیرزمین
بــه گفتــه مدیــر دفتــر حفاظــت و رئیــس گــروه تعادل بخشــی 
ــال ۹۵ در  ــان در س ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــع آب ش مناب
ــده  ــر ش ــه پ ــد پروان ــاه فاق ــه چ ــتان ۱۰۰۶ حلق ــطح اس  س
و پروانــه بهره بــرداری ۳ هــزار و ۴۳۱ حلقــه چــاه مجــاز نیــز 
بــا توجــه بــه مــواد قانونــی، تعدیــل شــده اســت. غالمرضــا 
نعمتــی بــا بیــان اینکــه در راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتی 
از ابتــدای اجــرای طــرح تاکنــون، ۳ هــزار و ۵۴۵ حلقــه چــاه 
ــرد:  ــد ک ــده، تاکی ــدود ش ــان مس ــتان اصفه ــاز در اس غیرمج
ــی  ــر مکعب ــون مت ــی حــدود ۱۶۰ میلی ــن طــرح صرفه جوی ای
منابــع زیرزمینــی آبــی اســتان اصفهــان را بــه همــراه داشــته 
اســت. وی افــزود: در مجمــوع ۳ هــزار و ۸۹۶ دســتگاه کنتــور 
ــان  ــتان اصفه ــای آب اس ــر روی چاه ه ــون ب ــمند تاکن هوش
ــا در ســال ۹۵ بیــش از  ــن تعــداد تنه نصــب شــده کــه از ای
ــدند.  ــمند ش ــری هوش ــزار اندازه گی ــه اب ــز ب ــاه مجه ۲۲۶۱ چ
ــی  ــع آب زیرزمین ــرداری مناب ــت و بهره ب ــر حفاظ ــر دفت مدی
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بیــان داشــت: در حــال 
حاضــر آب منطقــه ای اصفهــان بــه عنــوان اولیــن شــرکت در 
کشــور اســت کــه تمــام ۲۰۰ دســتگاه حفــاری تحــت پوشــش 
را مجهــز بــه ســامانه پایــش و ۲۰۰ بــه GPS شــده اند. ایمنــا

برنامهریزیبرایجابهجایی
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از  شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
ــاختمان های  ــی س ــا جابه جای ــازی ی ــرای بهس ــزی ب برنامه ری
ــج شــهر  ــه پن ــا اولویــت دادن ب ــف ب مهــم دســتگاه های مختل

ــر داد.  ــهد خب ــان و مش ــز، کرم ــرج، تبری ــران، ک ته
محمــد شــکرچی زاده در نخســتین جلســه کارگــروه مخاطــرات 
زلزلــه در تهــران بــا بیــان اینکــه مهم تریــن خطــری کــه باعــث 
ــود  ــران می ش ــهروندان ته ــی ش ــش ایمن ــری و کاه خطرپذی
زلزلــه اســت، عنــوان کــرد: اتفــاق پالســکو نشــان داد شــهر مــا 
تــاب آور نیســت و بــا نقــص ایمنــی در پایتخت مواجه هســتیم. 
در عیــن حــال رئیس جمهــوری تاکیــد کــرده بــا اینکــه دو مــاه 
اســت آتش ســوزی در کشــور مطــرح می شــود، ولــی مســئله 
ــف  ــای مختل ــد در موقعیت ه ــت. بای ــه اس ــران، زلزل ــم ته مه
ــاب آوری و  ــش ت ــرای افزای ــد ب ــی را بای ــه اقدامات ــم چ دریابی
ایمنــی تهــران انجــام داد؛ بنابرایــن بــه کارگروه هایــی از جملــه 
دربــاره زلزلــه و زمین لغــزش نیــاز داریــم کــه در آن هــا مباحــث 
مهمــی کــه می توانــد منجــر بــه تصمیماتــی مبتنــی بــر تجــارب 
بین المللــی باشــد، مطــرح شــود. وی تصریــح کــرد: می تــوان 
در ایــن کارگــروه بــه تدقیــق موقعیــت گســل ها و ممانعــت از 
احــداث ســاختمان های بــاالی ۱۲ طبقــه پرداخــت. نکتــه مهــم 
ــده  ــه ش ــه آن پرداخت ــز ب ــه ۲۸۰۰ نی ــه در آیین نام ــری ک دیگ
ــی  ــا جابه جای ــازی ی ــه بهس ــف ب ــتگاه های مختل ــزام دس ال
ســاختمان های مهــم آن هاســت کــه شــورای عالــی معمــاری 
و شهرســازی، پیگیــری ایــن موضــوع را بــر عهــده مرکــز 
تحقیقــات گذاشــته اســت. در ایــن راســتا دســتگاه های 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  جملــه  از  مختلــف 
ــتان ها و  ــوند بیمارس ــف می ش ــرو موظ ــت و نی ــکی، نف پزش
ســاختمان های مهــم را بهســازی کننــد و در صــورت فرســایش 
زیــاد آن هــا را از رده خــارج و در محــل دیگــری بازســازی کننــد.

ــدا در  ــرح ابت ــن ط ــزود: ای ــر راه و شهرســازی اف ــاون وزی  مع
تهــران ســپس شــهرهای کــرج، تبریــز، کرمــان و مشــهد کــه بــا 
احتمــال تلفــات زیــاد زلزلــه مواجــه هســتند اجرایــی می شــود 
ــی خواهــد  و ســپس در شــهرهای متوســط و کوچــک عملیات

شــد. مهــر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ریلملیذوبآهنهنوزبهتولیدانبوهنرسیدهاست

رئیس کانون جایگاه داران سوخت کشور:

کارتسوختبنزیندرجایگاههاحذفمیشود
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حتما بخوانید!
حمایت شهرداری اصفهان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهر انصیریگروه در شهر

می تــوان  مزایــای کشــت های گلخانــه ای  مهم تریــن  از 
ــان  ــه افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح، افزایــش راندم ب
مصــرف آب، امــکان تولیــد محصــول ســالم و اشــتغال زایی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد؛ ای ــاره ک ــطح اش ــد س ــاال در واح ب
ــج و  ــان تروی ــر اصفه ــم ب ــه در شــرایط خشکســالی حاک ک
توســعه کشــت های گلخانــه ای می توانــد در جهــت نیــل بــه 
بهــره وری و گســترش محصــوالت کشــاورزی نقــش مهمــی 
ایفــا کنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ترویــج و گســترش اراضــی 
گلخانــه ای، مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن در ارتبــاط 
ــن  ــه ای ــتان ب ــی اس ــی اراض ــت باغبان ــن وضعی ــا آخری ب
مســئله اشــاره دارد کــه بیــش از 72 هــزار و 751 هکتــار از 
اراضــی محصــوالت باغــی )آبــی و دیــم( در ســال گذشــته 

ــه کشــت محصــوالت باغــی اختصــاص یافــت.  ب
احمدرضــا رئیــس زاده بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد 
محصــوالت باغــی از ســطح زیــر کشــت محصــوالت باغــی 
ــد از  ــت: 13 درص ــوده، گف ــن ب ــزار و 571 ت ــدود 546 ه ح
اراضــی مــورد بهره بــرداری در بخــش کشــاورزی اســتان بــه 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــوالت باغ محص
     وضع خوب تولیدات باغی در اصفهان

 وی ادامــه داد: اســتان اصفهــان در زمینــه تولیــد محصــوالت 
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــی اس ــت خوب ــی دارای وضعی باغ
تولیــد محصــول »بــه« بــا ســطحی برابــر 2300 هکتــار، 21 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــطح کش ــد س درص

همچنیــن در بخــش تولیــد ســیب نیــز بــا تولیــد 250 
ــا ســطحی برابــر 8700  ــار ب هــزار تــن رتبــه ســوم کشــور، ان
 هکتــار رتبــه ســوم کشــور و گل محمــدی بــا تولیــد 7 هــزار
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــه دوم کش ــن رتب و 875 ت
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام ــت. مدی اس
ــوالت  ــت محص ــر کش ــطح زی ــزود: س ــان اف ــتان اصفه اس
ــی  ــاه زینت ــی و گل و گی ــبزی و صیف ــامل س ــه ای ش گلخان
اســتان برابــر 1600 هکتــار و میــزان تولیــد ســالیانه ســبزی و 
صیفــی گلخانــه ای اســتان بالــغ بــر 235 هــزار تــن اســت. 
وی بیــان داشــت: اصفهــان رتبــه دوم کشــوری محصــوالت 

گلخانــه ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــا تولیــد ســاالنه 52  ــا بیــان اینکــه اصفهــان ب رئیــس زاده ب
ــاء  ــون نش ــد 30.8 میلی ــده و تولی ــاخه بری ــون گل ش میلی
گل هــای نشــایی فصلی رتبــه چهــارم کشــور را در ایــن بخــش 
ــان در  ــت: اصفه ــت، گف ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــز ب نی
ــه اول کشــور را داراســت. ــز رتب ــد گل شــب بو نی ــه تولی زمین

     اصفهان، رتبه سوم تولید قارچ در کشور
رئیــس زاده همچنیــن بــه تولیــدات شــاخص اســتان 

اصفهــان در زمینــه قــارچ نیــز اشــاره کــرد و افــزود: از 
مهم تریــن مزایــای تولیــد قــارچ می تــوان بــه اشــتغال زایی 
پســماندهای  از  اســتفاده  تولیــدی،  واحدهــای  بــاالی 
ــی  ــی و داروی ــد و خــواص غذای ــد تولی کشــاورزی در فرآین
قــارچ اشــاره کــرد. وی ادامــه داد: خوشــبختانه تولیــد قــارچ 
در اســتان اصفهــان 55 هکتــار در قالــب 70 واحــد تولیــدی 

اســت کــه ســاالنه 11 هــزار تــن در ایــن اســتان قــارچ تولیــد 
ــود. ــال می ش ــز ارس ــر نی ــتان های دیگ ــه اس ــده و ب ش

 گفتنــی اســت در حــال حاضــر اســتان اصفهــان رتبــه 
ســوم کشــوری را در بخــش تولیــدات قــارچ نیــز بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
     اجــرای موفــق ســامانه های نویــن آبیــاری در 

ــان اصفه
در ادامــه نیــز رئیــس اداره ســامانه های نویــن آبیــاری 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــاد کشــاورزی اســتان اصفه ســازمان جه
عملکــرد موفــق اســتان در اجــرای ســامانه های نویــن 
ــا اجــرای بیــش از 7 هــزار و  ــاری گفــت: در ســال 95 ب آبی
491 هکتــار سیســتم های نویــن آبیــاری در ســطح اســتان، 
ــگاه دوم کشــور در اجــرای  ــه کســب جای ــق ب ــان موف اصفه
سیســتم های نویــن آبیــاری بعــد از اســتان تهــران بــا 
ــی  ــی صامت ــد. محمدعل ــار ش ــزار و 226 هکت ــرای 8 ه اج
ادامــه داد: البتــه 6 هــزار و 75 هکتــار سیســتم های نویــن 
آبیــاری از محــل اعتبــارات ســال 95 در حــال اجــرا هســتند 
کــه بــا احتســاب ایــن میــزان، ســطح اجــرای سیســتم های 
ــال 95  ــارات س ــتفاده از اعتب ــا اس ــتان ب ــاری اس ــن آبی نوی
بــه 13 هــزار و 566 هکتــار می رســد کــه رشــد 50 درصــدی 

ــه ســال 94 داشــته اســت. نســبت ب
نویــن  توســعه سیســتم های  اهــداف   وی در تشــریح 
ــتغال  ــاد اش ــان، ایج ــش راندم ــرد: افزای ــوان ک ــاری عن آبی
بــرای متخصصــان و کارشناســان بخــش، توســعه کیفــی و 
کمــی محصــوالت و کاهــش قیمــت تمــام  شــده محصــوالت 

ــال انجــام اســت. ــات در ح ــن اقدام ــداف ای از اه

معاونان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کردند:

 اصفهان، رتبه دوم کشور 
در تولید محصوالت گلخانه ای

 برداشت بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم 

از مزارع چهارمحال و بختیاری
ــاد  ــازمان جه ــت س ــر زراع مدی
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
بــا اشــاره بــه ســطح زیــر کشــت 
در  هکتــاری گنــدم  هــزار   60
ــال  ــت: امس ــتان گف ــزارع اس م
ــزار  ــود 110 ه ــی می ش پیش بین
تــن گنــدم از مــزارع اســتان 

برداشت شود. 
ــرد: از  ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــکان ب ــیروس بیک ب س
مجمــوع ســطح زیــر کشــت، 22 هــزار و 900 هکتــار بــه گنــدم 
آبــی و 37 هــزار و 100 هکتــار بــه گنــدم دیــم اختصــاص یافته 

اســت. 
وی افــزود: ســطح زیــر کشــت گنــدم آبــی نســبت بــه ســال 
گذشــته، یــک هــزار هکتــار کاهــش یافتــه کــه کاهــش منابــع 

آبــی و خشکســالی علــت ایــن امــر بــوده اســت. 
ــه طــور متوســط از  ــکان گفــت: پیش بینــی می شــود ب بیک ب
هــر هکتــار گنــدم آبــی، 3.5 تــن و از هــر هکتــار گنــدم دیــم 

یــک تــن در هکتــار برداشــت شــود. 
وی تاکیــد کــرد: ســال گذشــته 4 هــزار تــن بــذر اصاح شــده 
گنــدم آبــی و دیــم از نــوع میــان رس و زودرس میــان 

ــد.  ــع ش ــاورزان توزی کش
بیک بــکان عمــده ارقــام کشت شــده گنــدم در اســتان را 
پیشــگام، میهــن، الونــد و ســرداری دانســت و تصریــح کــرد: 
عــاوه بــر ارقــام کشــت شــده، ارقامــی ماننــد کــراس ســبان 

و آذر 2 نیــز در ســطح اســتان کشــت شــده اســت. ایســنا

فرماندار جدید نایین معرفی شد

A.Ghafrani@eskimia.ir
علی غفرانینایین 

جلســه شــورای اداری شهرســتان ناییــن بــا حضــور ســید 
اجتماعــی  و  سیاســی امنیتی  معــاون  عقدایــی  رضــا 
المســلمین  و  حجت االســام  اصفهــان،  اســتانداری 
ســجادی امــام جمعــه ناییــن، عباســعلی پوربافرانــی 
ــور  ــن و خ ــتان های نایی ــریف شهرس ــردم ش ــده م نماین
بیابانــک در مجلــس شــورای اســامی، وطن خــواه  و 
مدیــر کل سیاســی و انتخابــات اســتانداری اصفهــان 
 ســهراب مظفــر نجفــی فرمانــدار ســابق شهرســتان ناییــن 
ــزار  ــن برگ ــداری نایی ــت فرمان ــی سرپرس ــین ثالث و حس

شــد. 
ــدار  ــوان فرمان ــه عن ــی ب ــود جمال ــم محم ــن مراس در ای
جدیــد شهرســتان ناییــن منصــوب شــد و از خدمــات آقای 
ســهراب مظفــر نجفــی فرمانــدار ســابق و حســین ثالثــی 

ــه عمــل آمــد. ــداری ناییــن تقدیــر ب سرپرســت فرمان

اخبار کوتاه

اجرای پروژه های  شبکه های برق برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

مدیــر امــور بــرق شهرســتان 
برخــوار گفــت: در ســال گذشــته 
بیــش از 57 میلیــارد ریــال 
ــای  ــور اجــرای پروژه ه ــه منظ ب
توســعه و نوســازی شــبکه های 

ــت.  ــده اس ــه ش ــوار هزین ــرق برخ ب
ــرق در  ــرد اداره ب ــه عملک ــاره ب ــا اش ــکندری ب ــعود اس مس
ســال گذشــته افــزود: بیــش از 14 کیلومتــر شــبکه فشــار 
متوســط بیــش از 21 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف 
و 2هــزار و 612 متــر شــبکه های ســرقتی در شهرســتان 

ــت.  ــده اس ــداث ش ــوار اح برخ
 وی اظهــار داشــت: 26 کیلومتــر شــبکه های فشــار ضعیــف 
و  توزیــع  تابلــو  دســتگاه   50 همچنیــن  و  متوســط  و 
ــرق  ــور ب ــر ام ــت. مدی ــده اس ــازی ش ــری بهینه س اندازه گی
شهرســتان برخــوار بــا اشــاره بــه اینکه تعــداد کل مشــترکان 
ــول  ــزود: در ط ــت اف ــر اس ــزارو 637 نف ــتان، 58 ه شهرس
ســال گذشــته 2 هــزار و 345 مشــترک عــادی و دیمانــدی 

ــده اند.  ــذب ش ــوار ج ــتان برخ در شهرس
اســکندری عنــوان کــرد: نصــب 717 دســتگاه انــواع چــراغ 
الک پشــتی، نصــب و احــداث 52 دســتگاه پســت هوایــی 
جهــت ظرفیت ســازی و رفــع افــت ولتــاژ، نصــب و اصــاح 
377 دســتگاه اتصــال زمیــن، تقویــت 32 دســتگاه پســت 
هوایــی و زمینــی و تبدیــل 13 کیلومتــر از شــبکه های 
ــات  ــر اقدام ــدار، از دیگ ــل خودنگه ــه کاب ــیمی ب ــی س هوای

امــور بــرق شهرســتان برخــوار در ســال گذشــته اســت. 
ــی  ــداد قطع ــدی تع ــش 50 درص ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
فیدرهــای 20kv نســبت بــه مشــابه ســال قبــل افــزود: 145 
کیلومتــر از شــبکه های فشــار متوســط بــه روش خــط گــرم 

تعمیــر شــده اســت.

ایمنی بازار بزرگ اصفهان کنترل می شود
ــان  ــل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفه ــر عام مدی
ــرای جلوگیــری از  ــازار بــزرگ اصفهــان ب گفــت: ایمنــی ب

ــرل می شــود.  ــه کنت ــه حادث ــروز هــر گون ب
ــان دارای  ــزرگ اصفه ــازار ب ــرد: ب ــار ک ــزاد اظه ــزاد بزرگ به
ــری  ــرای جلوگی ــن رو ب ــت؛ از همی ــی اس ــت تاریخ باف
ــکان  ــن م ــی در ای ــکات ایمن ــد ن ــوادث بای ــه ح از هرگون

ــود.  ــت ش رعای
خودروهــای کوچــک  راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
آتش نشــانی کــه بتواننــد در پیــاده رو حرکــت کننــد و 
بــازار  در  نیــز  آتش نشــانی  برقــی  موتورســیکلت های 
مســتقر هســتند تــا در صــورت بــروز حادثــه اقدامــات الزم 

ــا ــد. ایمن ــام دهن را انج

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــتگان آم ــون بازنشس ــس کان رئی
اصفهــان در مراســم جشــن معلمان بازنشســته در اردســتان 

ــران هــر چــه دارد  ــوار ای ــت بزرگ گفــت: مل
ــهدای  ــات ش ــا و زحم ــر تاش ه ــه خاط ب
ــیر  ــه در مس ــوده ک ــی ب ــدر و بزرگان گرانق
انقــاب، بهتریــن ســرمایه خــود را نثــار 
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــر پویانف ــد. امی کرده ان
ــته در  ــزار بازنشس ــون و 300 ه ــک میلی ی
ــرد:  ــح ک ــود دارد، تصری ــور وج ــطح کش س

800 هــزار نفــر بازنشســتگان از مجموعــه آمــوزش و پــرورش 
هســتند کــه 56 درصــد بازنشســتگان کشــوری را تشــکیل 
ــه  ــتان در ادام ــرورش اردس ــوزش و پ ــر آم ــد. مدی می دهن
مراســم اظهــار کــرد: مــردم فرهنگ دوســت شهرســتان 
ــد و معلمــان نیــز  ــم دارن ــه معل ــژه ای ب اردســتان توجــه وی

یکــی از ارکان اساســی در نظــام آمــوزش و پرورش هســتند. 
عیســی شــفیعی بــا بیــان اینکــه ماندگارتریــن واژه در طــول 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــی اس ــم و معلم ــریت معل ــخ بش تاری
نقــش معلمــان در آمــوزش و پــرورش نقــش هدایتگــری 
ــود  ــام وج ــا تم ــه ب ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
بــه دور از هــر گونــه مســائل سیاســی بــه امــر 
تعلیــم و تربیــت فرزنــدان ایــن شهرســتان 
ــتان،  ــرد: اردس ــح ک ــت، تصری ــم پرداخ خواهی
شــهر فرهنگ پــرور و شــهر علــم و ادب بــا 
چهره هــای شــاخص بســیار عالــی اســت و 
دانش آمــوزان توانمنــد، پرانــرژی و بــا اســتعداد 
ــگاه واقعــی خــود برســانند.  ــه جای ــد اردســتان را ب می توانن
وی بــا بیــان اینکــه حضــور در انتخابــات بــرای بیمــه انقــاب 
و نظــام نیــاز بــه رأی تک تــک افــراد جامعــه دارد، تصریــح 
کــرد: حضــور در انتخابــات وظیفــه شــرعی و انقابــی 

ــی اســت. همگان

رئیس آموزش و پرورش اردستان:

حضور در انتخابات، وظیفه شرعی و انقالبی ماست
افتتــاح  مراســم  در  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن

تولیــدات  بازارچــه  گفــت:   4 مهربانــی  طعــم   بازارچــه 
ــام  ــواده در تم ــت خان ــان سرپرس ــی زن ــوالت خانگ و محص
مناطــق 15گانــه شــهرداری اصفهــان برپــا می شــود. بــه 

گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد اظهــار کــرد: بــا 
همـــکاری معاونــت فرهنگـی اجتمــاعـــی 
شـــهرداری اصفهــان، بازارچه هایــی بــرای 
عرضــه دســـتاوردهای بانــوان سرپرســـت 
خانـــوار در مناطـــق 15گانــه شــــهرداری 

راه اندازی می شود.
ــا ایجــاد ایــن بازارچه هــا، زنــان سرپرســت   وی ادامــه داد: ب
خانــوار می تواننــد از درآمــد برخــوردار شــوند. شــهردار اصفهــان 
ــرای حضــور بیشــتر شــهروندان، بازارچه هــای  ــوان کــرد: ب عن
ــاز  ــای ب ــوار در فضاه ــوان سرپرســت خان ــع دســتی بان صنای
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــژاد در ادام ــود. جمالی ن ــر می ش دای

ــه آســیب های اجتماعــی  ــد ب ــرای داشــتن شــهر ســالم بای ب
ــد  ــا می توان ــن بازارچه ه ــود ای ــت: وج ــود، گف ــژه ش ــه وی توج
عــاوه بــر تأثیــر مســتقیم در اقتصــاد خانواده هــا بــرای رفــع 

نیازهــای شــهروندان نیــز مؤثــر باشــد. 
ــه ضــرورت تقویــت طرح هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ــوار گفــت:  ــان سرپرســت خان توانمندســازی زن
شــهرداری اصفهــان بــر مبنــای مســئولیت های 
ــوار در  ــان سرپرســت خان اجتماعــی خــود از زن
ــی و  ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــای اقتص حوزه ه
ــای  ــرد و حمایت ه ــد ک ــت خواه ــی حمای روان
مختلــف از ایــن قشــر را بــه صــورت جــدی در 
دســتور کار خــود قــرار داده اســت. عبدالرســول امامــی، مدیــر 
منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان، در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار 
کــرد: بازارچــه طعــم مهربانــی بــا هــدف حمایــت و پشــتیبانی 
از زنــان سرپرســت خانــوار و در راســتای کاهــش و جلوگیــری 

ــا شــده اســت.  ــی برپ از آســیب های اجتماع

در شهر

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

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001833مورخ 1395/12/26 آقای ناصر قادری    به شماره 

باب  بر ششدانگ یک  از کوهپایه   فرزند مسیب     شناسنامه 2403کدملی 5659024432صادره 

ساختمان به مساحت 165 متر مربع مفروزی از پاک شماره 9 فرعی از 3608 -  اصلی واقع در بخش 

3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/02/04                      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/19 

شماره : 40704 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

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

به شرح  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض 

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

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

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

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

نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139660302023000096مورخ 1396/01/31 آقای حسین قاضی نژاد    به 

شماره شناسنامه 2012کدملی 1286729688صادره از اصفهان   فرزند رضا    بر ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 23/09 متر مربع مفروزی از پاک شماره 7350  - اصلی واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که خریداری عادی و موروثی متقاضی می باشد . 

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

خواه شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/02/04 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/19 

شماره : 2689 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

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

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

تاجی  اعظم  خانم   1394114402018000210 پرونده  139560302018003975 کاسه  شماره  رای  برابر 

زادگان فرزند حسن  بشماره شناسنامه 465 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 

تجاری به مساحت  107.5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313  اصلی واقع در منطقه 

صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/19

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:64 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

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

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018003935 کاسه پرونده 1394114402018000123 آقای روح اله عابدی 

به  باب کارگاه  به ششدانگ یک  نسبت  اصفهان   از  بشماره شناسنامه 739 صادره  اله  فرزند فیض 

مساحت  200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313  اصلی واقع در منطقه صنعتی بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/19

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:66 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/27

دادنامه 
شماره دادنامه :9509970351400054 تاریخ تنظیم :1395/10/22 شماره پرونده :9409980351400940 

شماره بایگانی شعبه :941049 پرونده کاسه 9409980351400940 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهای شماره  9509970351400054 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 

علیرضا زمانی با وکالت خانم افسانه حبیبی دهکردی فرزند عبدالرحیم به نشانی اصفهان - خیابان 

 .1 خواندگان:  زیرزمین  طبقه  مجتمع کوثر   7 نبش کوچه  نشاط  و  ملک  بین  غربی  بهشت  هشت 

به نشانی استان اصفهان- شهرستان مبارکه - مبارکه - مجتمع  آقای مرتضی گلی فرزند مصطفی 

فوالدمبارکه - قسمت تعمیرات و تجهیزات مکانیکی - به شماره پرسنلی 34001 2. آقای علی بیدرام 

خودرو  ایران  جنب  اصفهان  تابلوخانه  روبروی   - خمینی  امام  اصفهان-خ  نشانی  به  احمد  فرزند 

آقای مجتبی حیدری هرستانی فرزند   .3  8337113476 : ساختمان بهشت واحد 4 - کد پستی 

محمدتقی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر 

پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  دادگاه   : مطالبه وجه چک گردشگار   .4 تامین خواسته  تادیه 3. 

رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص دعوی بانک 

مهر اقتصاد با وکالت خانم حبیبی به طرفیت آقایان 1- مجتبی حیدری 2- علی بیدرام 3- مرتضی 

گلی بخواسته مطالبه مبلغ 354/706/988ریال وجه یک فقرہ چک به انضمام خسارت دادرسی و 

خسارت تاخیرتادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 

خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطاع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی 

بر پرداخت دین وبرائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 

، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندًا به مواد 519 ،198، 522 قانون آئین 

دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 354/706/988 

ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 11/431/210 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سر رسید تا  زمان وصول 

 در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی

 می باشد. /ک

 شماره :4110/م الف  رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اقبالی 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/01/23: تنظیم  تاریخ   9509970351400057: دادنامه  شماره 

9409980351400943 شماره بایگانی شعبه :941052 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا 

زمانی با وکالت خانم افسانه حبیبی دهکردی فرزند عبدالرحیم به نشانی اصفهان - خیابان هشت 

بهشت غربی بین ملک و نشاط نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه زیرزمین خوانده: آقای عباس موری 

فرزند رضا به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

3. تامین خواسته 4. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی 

را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 

با وکالت خانم حبیبی به طرفیت آقای عباس موری بخواسته مطالبه مبلغ 86632847 ریال وجه 

یک فقره چک به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد 

خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطاع از د عوی مطروحه 

هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و  برائت ذمه خویش ارائه ننمودہ است 

مستند د عوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی  مطرح شدہ محق تشخیص 

مستندا به مواد 519 و 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب امور مدنی خوانده 

را به پرداخت مبلغ 86632847 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3268985 ریال بابت هزینه دادرسی 

و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی

از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

پس از اباغ قابل واخواهی می باشد. الف٪ 

شماره :4111/م الف  روح اله اقبالی رئیس شعبه چهارده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9609970351100056 تاریخ تنظیم : 1396/01/26 شماره پرونده :9509980351100960 

شماره بایگانی شعبه : 951034 خواهان: آقای حمید تحسیری فرزند مصطفی به نشانی اصفهان - 

بیمارستان چمران - کوچه شهید رحمانی – پاک 63  خواندگان: 1.  خیابان مشتاق سوم - کوچه 

آقای جعفر مارانی برزانی فرزند حیدر 2. خانم مهناز مناجاتی فرزند محمدقلی 3. آقای بهروز فوالدی 

فرزند محمدقلی همگی به نشانی مجهول المکان 4. آقای محمدرضا مناجاتی فرزند مهدی به نشانی 

زندان مرکزی اصفهان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

3. مطالبه وجه چک 4. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 

آقای  نماید. رای دادگاه  در خصوص دعوی  زیر مبادرت بصدور رأی می  اعام و بشرح  را  رسیدگی 

حمید تحسیری فرزند مصطفی به طرفیت آقایان و خانم 1. جعفر مارانی برزانی فرزند حیدر 2. بهروز  

قلې  فرزند محمد  مناجاتی  مهناز   .4 مهدی  فرزند  مناجاتی  3. محمدرضا  فرزند محمدقلی  فوالدی 

به خواسته مطالبه وجه چک و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال و 

مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق 

چک شماره 514877 - 449 مورخ 95/4/3عهده بانک صادرات شعبه امام خمینی و گواهینامه عدم 

پرداخت آن و دفاعیات باوجه خواندگان ردیف اول و سوم با توجه به قرارداد منعقده فی مابین طرفین 

دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 249، 309، 310 و 313 قانون تجارت 

و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 

مجمع نشخیص مصلحت نظام و مواد198 و 502 و 515 و 519  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  

و انقاب در مور مدنی مصوب سال 1379 و رأی وحدت رویه شماره 597-74/2/12هیأت محترم 

عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول ان بر اساس شاخص نرخ تورم کاال 

که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام گردید در حق  خواهان صادر و  اعام می نماید 

و در خصوص دادخواست خواهان مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان با پرداخت 

هزینه دادرسی این قسمت از خواسته خود را مسترد داشته لذا به استناد بند الف ماده 107 قانون 

اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست خوان را صادر واعام می نماید . رای صادره در قسمت ماهوی نسبت 

به خواندگان ردیف دوم و چهارم غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین  

دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر مرکز استان می باشد  و نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم حضوری بوده و به انضمام قرار صادره 

ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.ف/ 

شماره :4105/م الف  حسین جعفرزاده - رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9509970351101196 تاریخ تنظیم : 1395/07/29 شماره پرونده :9509980351100233 

شماره بایگانی شعبه :950252 خواهان: آقای سید بهروز هاشمی طباطبائی زوارهء فرزند سید امان اله 

به نشانی اصفهان - خیابان خانه اصفهان - نوبهار-کوچه 5- پاک 19 کد پستی  8194814715 همراه 

: 09133077510 کدملی :1284480917  خواندگان: 1. آقای سجاد حق شناس ادرمنابادی فرزند اصغر 

به نشانی مجهول المکان  2. آقای فرهاد نظریان فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 

تادیه رای  تاخیر  1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه چک  3. مطالبه خسارت  خواسته ها: 

اله به طرفیت  بهروز هاشمی طباطبایی زواره فرزند سیدامان  دادگاه  در خصوص دعوی آقای سید 

خواسته  به  احمد  فرزند  نظریان  فرهاد   -2 اصغر  فرزند  آدرمنابادی  شناس  حق  سجاد   -1 آقایان 

به  چک  فقره  یک  وجه  بابت  ریال  میلیارد  یک  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 

جاری  حساب  از  آباد  دولت  شعبه  ملت  بانک  94/6/25عهده  شماره1484/774044/45مورخ 

5323280353 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 

آن و با توجه به عدم حضور باوجه خواندگان با وصف اباغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن 

دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری و با عنایت به وجود اصل 

چک و گواهینامه عدم پرداخت ان در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده ان و استحقاق 

دارنده ان در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستند ا« 

به مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح 

موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 

519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و رأی وحدت 

رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 

خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصلی خواسته و پرداخت مبلغ 34/395/000 ریال 

از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن  بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه 

ایران اعام گردیده در حق  بانک مرکزی جمهوری اسامی  براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی 

خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. 

شماره :4104/م الف رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حسین جعفر زاده 

آگهی ابالغ 
 : بایگانی شعبه  : 9509980351101028 شماره  پرونده  : 9610100351101074 شماره  اباغنامه  شماره 

951112 تاریخ تنظیم : 1396/02/11 خواهان سعید عسگری مارنانی دادخواستی به طرفیت خواندگان 

یحیی نماینده نیکو فرزند عباس و ثریا کیخسرو کیانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و 

ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  

باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان  اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 

950998035 ثبت گردیده که وقت  به کاسه 1101028  ارجاع و  اتاق شماره 356  اصفهان  طبقه  3 

رسیدگی آن 1396/04/11و  ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده یحیی 

نماینده نیکو فرزند عباس و درخواست خواهان 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 کثیر االنتشار آگهی 

می شود تا خوانده 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 :4103/م الف  منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9609970353800102 تاریخ تنظیم : 1396/01/31 شماره پرونده : 9509980360201202 

شماره بایگانی شعبه : 951494پرونده کاسه 9509980360201202 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )112 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609970353800102 شاکی: آقای وحید حقیقی 

فرزند جهانبخش به آدرس: شیراز چهاراه زندان بیست متری امام خمینی 30 متری دستغیب نرسیده 

به نبی اکرم 16 متری فرعی دوم سمت راست درب سوم متھهم: 1. آقای ایمان سنجابی نیا نشانی 

مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردش کار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با اعام ختم 

رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ایمان سنجابی 

نیا مبنی برخیانت در امانت نسبت به یک دستگاه تلفن همراه، کارت ملی ، عابر بانک ملت ، مبلغ 

هیجده میلیون ریال وجه نقد متعلق به شاکی آقای وحید حقیقی فرزند جهانبخش، دادگاه از توجه 

به مفاد کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی انقاب اصفهان و دالئل احصایی در ان تصویر 

رسید امانی بودن وسائل در ید متهم و اظهارات مطلع و سایر قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و 

به  را  تعزیرات مصوب 1375 متهم موصوف  قانون مجازات اسامی در بخش  به ماده 674  مستند 

تحمل یک  سال حبس تعزیری محکوم و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

اباغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره :4097/م الف  رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان - سجاد پناهی

حمایت شهرداری اصفهان از زنان سرپرست خانوار

هر
س:م

عک
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حتما بخوانید!
سریال »کیانوش عیاری«، نیمه اول ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

»تیــک آف«، ســومین ســاخته احســان عبدی پــور، کارگــردان 
از  پــس  عبدی پــور  اســت.  جــوان جنوبــی کشــورمان، 
ــم درخشــانش یعنــی »تنهــای تنهــای تنهــا«  موفقیــت فیل
ــه  ــوز مجــوز اکــران نگرفت ــاپ« را ســاخت کــه هن ــم »پ فیل
اســت؛ امــا در ســومین تجربــه کاری، او بــا فیلمــی متفــاوت 

ــه ســینما بازگشــته اســت. ب
    خالصه داستان

ــدرش  ــه پ ــی اســت ک ــی(، مــرد جوان ــز )مصطفــی زمان فائ
داده  دســت  از  قمــار  ســر  بــر  را  دارایی هایــش   تمــام 
و آرزوهــای او و خواهــرش )پــگاه آهنگرانــی( را نابــود کــرده 
اســت؛ امــا زمانــی کــه دوســت قدیمی شــان بــه نــام شــیرو 
)رضــا یزدانــی( وارد زندگی شــان می شــود، اتفاقاتــی رخ 

ــه... ــد ک می ده
    تحلیل »تیک آف«

ســاخته قبلــی احســان عبدی پــور بــه نــام »تنهــای تنهــای 
ــه در هیاهــوی فیلم هــای  ــود ک ــذاری ب ــم تأثیرگ ــا«، فیل تنه
ــی  ــب در فضــای آپارتمان ــه اغل ــران ک پرســتاره ســینمای ای
ــود  ــه شایســته ب ــور ک ــم شــد و آن ط ســاخته می شــوند، گ

ــده نشــد.  توســط مخاطــب دی
و عالقــه  دکوپــاژ صحیــح  فیلــم،  آن  اصلــی  شــاخصه 
ــگ  ــه فرهن ــلطش ب ــی و تس ــای بیرون ــه فض ــردان ب کارگ
ــود کــه در فیلــم »تیــک آف« نیــز  مردمــان جنــوب کشــور ب

ــت.  ــده اس ــظ ش ــلط حف ــن تس ای
ــکان  ــه ام ــی ک ــا جای ــر ت ــار دیگ ــک آف« ب ــور در »تی عبدی پ
و  خــودداری کــرده  درونــی  تصاویــر  ثبــت  از  داشــته 

بــا  بیرونــی  فضــای  بــه  را  داســتانش  شــخصیت های 
ــای  ــس گرم ــد ح ــا بتوان ــرده ت ــل ک ــلوغ منتق ــاژی ش دکوپ

جنــوب را بــه مخاطــب انتقــال دهــد. 
ــه  ــام گرفت ــز اله ــی نی ــن راه از موســیقی های محل  وی در ای
و برخــی از شــخصیت های مکمــل و داســتان هایی کــه 
روایــت می کننــد نیــز، ایــن نکتــه را بــه خوبــی اثبــات 

می کنــد کــه عبدی پــور می دانــد چطــور بایــد داســتان 
ــور  ــوب کش ــان جن ــی مردم ــای فرهنگ ــا فض ــش را ب فیلم

ــازد.  بس
بــا ایــن همــه متاســفانه فیلمنامــه و روایــت داســتان 
در »تیــک آف« برخــالف ظاهــر گــرم فیلــم، نتوانســته 
جذابیت هــای قصــه را بــر پــرده ســینما حفــظ کنــد. 

ــگاه  ــه »باش ــباهت ب ــی بی ش ــه در لحظات ــم ک ــتان فیل داس
مشــت زنی« دیویــد فینچــر نیســت، بــا بطری بــازی و 
ــر  ــه تداعی گ ــود ک ــاز می ش ــه آغ ــرط بندی های نابخردان ش
ــم  ــا ریت ــت؛ ام ــاگر اس ــرای تماش ــز ب ــات هیجان انگی اتفاق
کُنــد داســتان و همچنیــن حضــور راوی در داســتان کــه 
گاهــی حســاس ترین لحظــات فیلــم را بــه جــای نمایــش 
در تصویــر، بــه صــورت گفتــار روایــت می کنــد، عاملــی شــده 
ــا داســتان جســورانه عبدی پــور در اجــرا خنثــی و بی رمــق  ت

باشــد. 
داســتان نشســت های شــبانه شــخصیت های داســتان 
ــه  ــد ک ــرا مخاطــب می دان ــی اســت؛ زی ــده جذاب ــاز ای در آغ
ــج  ــراد نتای ــن اف ــه وار ای ــای دیوان ــت بطری بازی ه ــرار اس ق
ــط  ــا در اواس ــد؛ ام ــته باش ــراه داش ــه هم ــزی ب هیجان انگی
داســتان متوجــه می شــود کــه نشســت شــبانه ســهم 
ــز  ــازی نی ــرده و بطری ب ــار ک ــتان را اختی ــتری از داس بیش
بــه ورطــه تکــرار افتــاده کــه مشــاهده چندبــاره آن در طــول 

ــد.  ــد می کن ــته و ناامی ــب را خس ــتان، مخاط داس
ــگ و  ــه ضرباهن ــتری ب ــه بیش ــور توج ــر عبدی پ ــاید اگ ش
کاســتن از اضافه گویــی شــخصیت ها می داشــت، فیلــم 

را شــاهد می بودیــم. ســرحال تری 
ــوب و از  ــی خ ــک آف«، فیلم ــت» تی ــد گف ــه در کل بای البت
ــردن  ــر و گ ــک س ــران ی ــال اک ــای در ح ــیاری از فیلم ه بس
ــای  ــای تنه ــاخت »تنه ــا س ــور ب ــا عبدی پ ــت؛ ام ــر اس باالت
تنهــا« ســطح انتظــار دوســتدارانش را بــه شــدت بــاال بــرده 
ــم  ــه فیل ــد ک ــم باش ــل ه ــن دلی ــه همی ــاید ب ــت و ش اس
»تیــک آف« آنچنــان کــه بایــد مخاطبــان ســختگیر را راضــی 

نمی کنــد.

- پنه لوپــه کــروز، بازیگــر سرشــناس اســپانیایی 
در  را  فرهــادی  اصغــر  تولــد  جهــان،  ســینمای 
اینســتاگرام تبریــک گفــت و از همــکاری بــا کارگــردان 
»فروشــنده« در فصــل تابســتان خبــر داد. او نوشــت: 
ــر  ــتاقانه منتظ ــز. مش ــر عزی ــارک اصغ ــدت مب »تول
آغــاز همــکاری بــا ایــن نابغــه در تابســتان هســتم.«

گاهــی  هرچنــد  می گویــد:  نصیریــان  علــی   -
ــن  ــر ای ــگ و هن ــه فرهن ــده ای ب ــور ع ــاهدیم چط ش
ــود  ــا وج ــن ب ــد و همچنی ــن می کنن ــت توهی مملک
ــر  ــه تئات ــدی ام ب ــه دلیــل عالقه من  مشــکالت کاری، ب
و احتــرام بــه شــهاب حســینی بــه زودی در نمایشــی 

بــه کارگردانــی او بــازی خواهــم کــرد.
اداره کل  ارزشــیابی و نظــارت  - رئیــس شــورای 
هنرهــای نمایشــی اعــالم کــرد: فراخــوان نخســتین 
مســابقه فرهنگی هنــری تئاتــر کمــدی در هفتــه 

جــاری منتشــر می شــود.
- ســعید روســتایی بــا انتشــار یادداشــتی در صفحــه 
اینســتاگرامش نســبت بــه اســتفاده میرســلیم از نــام 
ــا  ــره دوم کاندیداه ــک روز« در مناظ ــد و ی ــم »اب فیل

انتقــاد کــرد.
- ســاالر عقیلــی و گروهــش بــرای اجــرای کنســرتی 
در آمــل روی صحنــه رفتــه بودنــد کــه در پایــان 
ایــن اجــرا، ســن ســقوط کــرد و طــی آن حریــر 
شــریعت زاده )همســر ســاالر عقیلــی( دچــار آســیب 

ــد. ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس و ب
- فیلــم ســینمایی »ایتالیــا ایتالیــا« اولیــن ســاخته 
ســی وپنجمین  در  صبــاغ زاده کــه  ســینمایی کاوه 
ــه نمایــش درآمــد، در  ــم فجــر ب جشــنواره ملــی فیل
ــی رود. ــینما م ــرده س ــر روی پ ــد فط ــران دوم عی اک

ــا  ــه ب ــزاری فرانس ــکاس خبرگ ــتیه، ع ــر اش - جعف
عکســی تکان دهنــده از صحنــه رویارویــی ســرباز 
ــطینی  ــی فلس ــرد و کودک ــا م ــتی ب ــم صهیونیس رژی
ــود    ــرب را از آن خ ــای ع ــال دنی ــس س ــزه عک جای

ــرد. ک
- کمیتــه ارتباطــات فــدرال، پرونــده »اســتفن کُلبرت« 
را کــه در برنامــه ای تلویزیونــی بــه »دونالــد ترامــپ« 

توهیــن کــرده بــود، بررســی می کنــد.
- مســعود ســالمی، فیلمبــردار ســینما، می گویــد 

مدتــی از همــکاری در آثــار طنــز دوری می کنــد.
- محمــد درویشــعلی پور، نویســنده »محلــه گل و 
ــد  ــون بای ــد تلویزی ــران ارش ــد: مدی ــل«، می گوی بلب
ــود  ــاخته می ش ــودکان س ــرای ک ــه ب ــی ک ــه تولیدات ب

ــژه داشــته باشــند. توجــه وی
- قســمت دوم فیلــم ابرقهرمانی »نگهبانان کهکشــان« 
ــون  ــود را از ۴۲۵ میلی ــی خ ــروش جهان ــوع ف مجم

ــور داد. دالر عب

 اجرای دومین جشنواره 

»سرودهای محیطی« در چهارباغ عباسی

کیمیای وطن

دومیــن جشــنواره »ســرودهای 
محیطــی« بــه مناســبت میــالد 
ــر  ــج( از ســوی دفت ــام زمان)ع ام
چهاربــاغ  در  ســرود  تخصصــی 
اجــرا  صفــه  کــوه  و  عباســی 
روابــط  گــزارش  بــه  می شــود. 
اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی 
ــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:  رئیــس دفتــر تخصصــی ســرود ب
دومیــن جشــنواره »ســرودهای محیطــی« بــه مناســبت نیمــه 
شــعبان و میــالد امــام زمان)عــج( بــه مــدت دو روز، سه شــنبه 
ــت:  ــار داش ــی راد اظه ــه جالل ــود. آمین ــزار می ش ــه، برگ و جمع
دفتــر تخصصــی ســرود ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه بــه برگــزاری  اصفهــان 
ــه مناســبت های مختلــف  جشــنواره »ســرودهای محیطــی« ب

ــت.  ــرده اس ــدام ک ــان اق ــهر اصفه ــطح ش ــی در س تقویم
وی افــزود: ســرودهایی بــا مضامیــن میــالد امــام زمان)عــج( 
ــر طاهــا،  و نیمــه شــعبان از ســوی گروه هــای ســرود آوای مه
شــاهد، مــوال، طاهــا و بچه هــای مســجد اجــرا خواهــد شــد.

وی تصریــح کــرد: ایــن برنامــه روز سه شــنبه 19 اردیبهشــت ماه 
در  عباســی  چهاربــاغ  محــل  در  دقیقــه   30 و   16 ســاعت 
قالــب طــرح سه شــنبه های بــدون خــودرو و روز جمعــه ۲۲ 
اردیبهشــت ماه ســاعت 9 تــا 11 در محــل کــوه صفــه اجــرا می شــود.

حراج آثار کامبیز درمبخش
کامبیــز درمبخــش جدیدتریــن نمایشــگاه خــود را به مناســبت 
ــد.  ــا می کن ــری خــود برپ ــی و هن ــت مطبوعات 60 ســال فعالی
ــه  ــز درمبخــش ب ــر کامبی ــی از 100 اث ۲۲ اردیبهشــت ماه منتخب
مناســبت 60 ســال فعالیــت مطبوعاتــی و هنــری ایــن هنرمنــد 
در گالــری آرت ســنتر برپــا می شــود کــه ایــن آثــار قیمت هــای 
متنوعــی از 100 هــزار تومــان تــا قیمت هــای میلیونــی خواهنــد 
داشــت. پیــش از ایــن در مهرمــاه 9۵ ایــن هنرمنــد در گالــری 
آریانــا نمایشــگاه »آتیــش زدم بــه مالــم« را بــا همیــن رویکــرد 
برپــا کــرده بــود و حــدود ۵00 اثــرش را بــه حــراج گذاشــت. بــه 
نظــر می رســد ایــن نمایشــگاه نیــز ادامــه همــان اتفــاق باشــد. 
درمبخــش پیــش از ایــن دربــاره حراج هــای گســترده آثــارش 
ــا  ــزم ی ــم در کشــو می ــدارم کارهای ــود: مــن دوســت ن ــه ب گفت
اتــاق کارم بمانــد. دوســت نــدارم بعدهــا بازماندگانــم نداننــد بــا 
ــاد اســت.  ــم زی ــداد کارهای ــا تع ــد؛ چــون واقع آن هــا چــه کنن
دوســت دارم در خانــه هــر عالقه منــدی یــک اثــرم باشــد. بــه 
انــدازه 10 نمایشــگاه گســترده کار دارم کــه ارائــه دهــم. مــن در 
ــری  ــا اث ــم ی ــودی نزن ــوده کــه ات تمــام ایــن ســال ها روزی نب

خلــق نکنــم. مهــر

اخبار کوتاه

مدیــر تولیــد ســریال »۸۷ متــر« دربــاره تولیــد ایــن 
ســریال بیــان کــرد: بــا قطعــی شــدن لوکیشــن ســریال در 
چنــد روز آینــده، ســریال »عیــاری« در نیمــه اول خردادمــاه 

ــورد.  ــد می خ کلی
حســن آقاکریمــی، مدیــر تولیــد ســریال »۸۷ متــر«  

دربــاره مراحــل فعلــی تولیــد ایــن مجموعــه 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر در مرحلــه 
ــران  ــا بازیگ ــتیم و ب ــر هس ــاب بازیگ انتخ
آن هــا  جملــه  از  می کنیــم؛  مذاکــره 
می تــوان بــه ابوالفضــل پورعــرب، امیــر 
ــی،  ــران رجب ــمی، مه ــر هاش ــری، ناص جعف
ــاره  ــران اش ــا کام ــی و فریب ــن فراهان نازنی

ــرد.  ک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تصویربــرداری ســریال یــک ســال 
ــا در  ــکل م ــترین مش ــرد: بیش ــار ک ــد، اظه ــول می کش ط
ــت  ــرداری کار اس ــدت فیلمب ــول م ــر ط ــر س ــرات ب مذاک
ــا همــکاری داشــته  ــا م ــد یــک ســال ب ــه بازیگــران بای ک

باشــند. آقاکریمــی دربــاره چگونگــی بــه تصویــر کشــیدن 
حجــاب بازیگــران در ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه یکــی از 
ســخنان کیانــوش عیــاری توضیــح داد: عیــاری در ارتبــاط 
ــرده  ــان ک ــئله ای را بی ــود مس ــینمایی خ ــای س ــا فیلم ه ب
ــق  ــود وی تعل ــت خ ــا مالکی ــی ب ــه فیلم های ــه ب ــود ک ب
دارد؛ امــا ایــن ســریال متعلــق بــه تلویزیــون 
ــی  ــبکه های تلویزیون ــک آن ش ــت و مال اس
ــا  ــاره جذابیت ه ــتند. وی درب ــی هس و دولت
ــال  ــه 10 س ــه ک ــن مجموع ــای ای و ویژگی ه
پــس از »روزگار قریــب«، دیگــر ســریال 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــاخته می ش ــاری س عی
»۸۷ متــر« هــم یــک درام اجتماعــی اســت 
ــت.  ــوردار اس ــاده ای برخ ــش فوق الع ــتان آن از کش و داس
ــریال را  ــود س ــرار ب ــه ق ــاره اینک ــان درب ــی در پای آقاکریم
پایــان اردیبهشــت ماه کلیــد بزننــد، گفــت: مــا لوکیشــنی را 
بایــد یــک ســال در اختیــار داشــته باشــیم و یافتــن چنیــن 

ــر ــی کمــی کار را ســخت کــرد. مه مکان

سریال »کیانوش عیاری«، نیمه اول خرداد کلید می خورد
ــع  ــاره توزی ــاب«، درب ــده »عالیجن ــی، تهیه کنن مســعود ردای
ایــن ســریال کــه قــرار بــود همزمــان بــا رقابت هــای 
ــی  ــش خانگ ــوری در شــبکه نمای ــات ریاســت جمه انتخاب

ــه داد.  ــی را ارائ ــرد، توضیحات ــورت پذی ص
ردایــی دربــاره ایــن ســریال گفــت: شــش قســمت فصــل 

نمایــش  پروانــه  و  آمــاده  ســریال  اول 
خانگــی آن از ســوی ســازمان ســینمایی 
ــون مؤسســه پخــش  صــادر شــده و هم اکن
ســریال بــرای توزیــع آن منتظــر صــدور 
ــی  ــش خانگ ــوی اداره کل نمای ــازه از س اج

ــت.  ــینمایی اس ــازمان س س
تهیه کننــده ســریال »عالیجنــاب« دربــاره  

تأخیــر در توزیــع ایــن مجموعــه اظهــار کــرد: مــا بــه تعهــد 
خــود مبنــی بــر آماده ســازی کامــل ســریال »عالیجنــاب« 
ــع  ــرای توزی ــریال ب ــت، س ــم و از اول اردیبهش ــل کردی عم
آمــاده اســت. وی همچنیــن گفــت: بــا رونمایــی از اولیــن 
ــکار  ــزر ســریال در شــبکه های مجــازی، خوشــبختانه اف تی

از آن اســتقبال خوبــی کرده انــد و بی صبرانــه  عمومــی 
منتظــر عرضــه آن در بــازار اســت و رســانه ها هــم بــه طــور 
مرتــب پیگیــر ایــن محصــول شــبکه نمایــش خانگــی 
ــده  ــه ش ــون عرض ــه تاکن ــاوت از آنچ ــیار متف ــری بس در ژان
هســتند. ردایــی در پایــان اظهــار کــرد: »عالیجنــاب«، یــک 
اســت کــه شــش  ســریال 13 قســمتی 
ــاز اول پخــش  ــن ســریال در ف قســمت از ای
می شــود و هفــت قســمت بعــدی در صورتــی 
کــه فصــل اول مــورد توجــه و اســتقبال 
ــد  ــرد، تولی ــرار گی ــان ق ــدان و مخاطب عالقه من

می شــود. 
گفتنــی اســت ســعید آقاخانــی، امیــر آقایــی 
ــز پورحســینی، بابــک  ــادی، حســین پاکــدل، پروی لیــال اوت
حمیدیــان، ســحر دولتشــاهی، امیــد روحانــی، آزاده صمدی 
احســان کرمــی، نازنیــن کریمــی، صالــح میرزاآقایــی  
مهتــاج نجومــی، پریــوش نظریــه و حســین یــاری در ایــن 

ــنا ــد. ایس ــش پرداخته ان ــای نق ــه ایف ــریال ب س
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و پیامکی به شکات ثانیا در مورد تهدید حضوری شکات بلحاظ عدم کفایت ادله به استناد ماده 1۲0 

قانون مجازات اسالمی و اصل 3۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می شود . ثالثا در مورد 

تهدید مائده ضیادادی با ارسال پیامک ، با توجه به مراتب فوق و پاسخ استعالم از شرکت ارتباط سیار 

اتهام فوق محرز است لذا به استناد ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت 

متهم به تحمل ۷۴ ضربه شالق تعزیری صادر می شود. حکم برائت حضوری و ظرف ۲0 روز از ابالغ 

 ۲0 و ظرف  غیابی  و حکم محکومیت  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر خواهی  تجدید  قابل 

 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای این مهلت ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی

 است ق 

شماره :۴096/م الف  دادرس شعبه 11۲ دادگاه کیفری ۲ اصفهان - هادی وطن خواه

دادنامه 
 : پرونده  شماره   139۵/11/۲۸  : تنظیم  تاریخ   9۵099۷03۵3۸01۷96  : دادنامه  شماره 

شعبه   9۵099۸0360  ۲01۲۸1 کالسه  9۵11۲۴پرونده   : شعبه  بایگانی  شماره   9۵099۸0360۲01۲۸1

نهایی شماره 9۵099۷03۵3۸01۷96  11۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )11۲ جزایی سابق( تصمیم 

شاکی: اقای روح اله سمیرمی پوده فرزند محمد با وکالت آقای سید کمال مکاریان چهارسوقی فرزند 

مرتضی به نشانی اصفهان خیابان شهید نیکبخت کوچه شماره 1۲ )گلستان( طبقه 6 پارکینگ نیکبخت 

شماره  نیکبخت کوی  شهید  خیابان  اصفهان  نشانی  به  علی  فرزند  صیادپور  یاسر  آقای  و   316 واحد 

متهم  مکاریان  سید کمال  آقای  وکالت  دفتر   316 واحد  نیکبخت  پارکینگ  ششم  طبقه  1۲ گلستان 

آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای  المکان   مجهول  نشانی  به  محمود  فرزند  اخوت  شایان  آقای   :

به شماره   ۲06 پژو  فروش یک دستگاه خودروی سواری  بر  مبنی  فرزند سید محمود  اخوت  شایان 

انتظامی 9۸۷ج ۴1ایران ۸۴ در تاریخ 93/1۲/۲۲متعلق به غیر به شاکی اقای روح اله سمیری پوده 

دادگاه  است.  نموده  شکایت  اعالم  چهارسوقی  مکاریان  سید کمال  اقای  وکالت  با  محمد که  فرزند 

احصایی  دالئل  و  اصفهان  انقالب  عمومی  دادسرای  سوی  از  تنظیمی  مفاد کیفرخواست  به  توجه  از 

که  راهور  پلیس  از  شده  انجام  استعالم  و  طرفین  مابین  تنظیمی  نامه  مبایعه  مصدق  تصویر  آن  در 

داللت از تعلق خودرو به شخصی به نام رمضان ایاغ فرزند غالمحسین داشته و عدم حضور متهم در 

از  النهایه  نامه در مرحله تحقیق  بلحاظ عدم شناسایی آدرس وی مندرج در مبایعه  از خود که  دفاع 

طریق نشر آگهی احضار شده است بزهکاری وی را محرز دانسته و مستند به ماده 1 قانون مجازات 

انتقال مال غیر مصوب 130۸ و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  راجع به 

کالهبرداری مصوب 136۷ متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست و 

سی میلیون ریال در حق شاکی و به همین مبلغ جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم 

و  این شعبه  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  روز پس  بیست  و ظرف  غیابی  رای صادره  نماید  می 

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

می باشد. 

شماره :۴09۴/ م الف  رئیس شعبه 11۲ دادگاه کیفری دو اصفهان - سجاد پناهی

دادنامه 
شماره دادنامه : 96099۷03۵3۵00۲۷6 تاریخ تنظیم:1396/0۲/0۷شماره پرونده : 9۵099۸03۵3۵00۵۵0 

شماره بایگانی شعبه :9۵1۵۵۲ خواهان: آقای مهدی فالحتی فرزند مصطفی به نشانی استان اصفهان 

- شهرستان اصفهان - شهر اصفهان - خ جی خ هللا اکبر ک شهید اخالقی ک شهید کوهستانی پ 

63 خوانده: آقای محمد سرلک فرزند حاجی علی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها:  1. مطالبه 

وجه چک ۲. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای مهدی 

فالحتی فرزند مصطفی به طرفیت خوانده آقای محمد سرلک فرزند حاجی علی به خواسته مطالبه 

وجه 6 فقره چک بالمحل به شماره های 1-۸393۸3 – 9۵/۷/3 به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 

ریال ۲- ۸393۸۷-9۵/۸/۲ به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال 3- ۸39۲۸۴ – 9۵/9/3 به مبلغ 

ریال  هزار  هشتصد  و  میلیون  یک  مبلغ  به   9۵/6/۲۸-۸39390  -۴ ریال  پانصدهزار  و  میلیون  یک 

مبلغ  6-۸393۸۸-9۵/۴/1۷به  ریال  هزار  دویست  و  میلیون  یک  مبلغ  به   9۵/6/۲۸-۸39390-۵

یک میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه دادگاه با عنایت به دادخواست 

تقدیمی وجود چک ها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه و بقاء آن در ید خواهان نیز داللت بر بقاء 

ذمه خوانده به میزان وجه چکها را دارد و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 

حاضر نگردیده است در قبال دعوی خواهان و مستندات ابرازی ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان 

کیفیت مطروحه مقرون به صحت تلقی و مستندًا به مواد 19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی 

کیفری حکم به محکومیت خوانده و پرداخت وجه چک های فوق و پرداخت مبلغ ۲/۲00/۵00 ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان وصول آن که توسط واحد محترم 

اجرای احکام نسبت به محاسبه و وصول و ایصال آن اقدام خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید 

رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه ظرف ۲0 روز پس 

از ان قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. / ض

شماره :۴093/م الف  رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری ۲ اصفهان حسین گازری

دادنامه 
شماره دادنامه :96099۷03۵13000۸۲ تاریخ تنظیم : 1396/01/۲۸ شماره پرونده :9۵099۸03۵130103۸ 

 - اصفهان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  روغنی  شهرام  آقای  خواهان:   9۵116۵: شعبه  بایگانی  شماره 

خیابان طیب خیابان میرداماد کوی 3۵ پالک 13۲ خواندگان: 1. شرکت راه و ساختمان بهگونه ساز 

به نشانی اصفهان - خ صائب طبقه فوقانی مسجد امام صادق واحد 3 ک پ ۸1۸۴91۵1۵1 ۲. آقای 

هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  محمود  فرزند  اتفاق  احمدرضا حمصیان 

دادرسی گردشکار دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 

می نماید رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای شهرام روغنی فرزند محمدعلی به طرفیت 1- شرکت 

راه و ساختمان بهگونه ساز ۲- علی اکبر حمصیان 3- احمدرضا حمصیان فرزندان محمود به خواسته 

مفاد شهادت شهود  و  اظهارات خواهان  به  نظر  بدوی  مرحله  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  اثبات 

بدوی  مرحله  دادرسی  هزینه  پرداخت  و  خواهان  عسر  احراز  در  قضایی  اقناع  به  دادگاه  شده  تعرفه 

رسیده فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۵13 - ۵1۴- و ۵0۸-۵0۴ و ۵11 قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت تمام هزینه دادرسی متعلقه صادر و 

اعالم میگردد . بدیهی است هرگاه معسر به تأدیه تمام هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تأدیه آن 

 خواهد بود . رای صادره حضوری ، ظرف مدت ۲0 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد

 بود . ق / 

شماره :۴1۴3/م الف  دادرس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - سید عبدالرضا موسوی

دادنامه 
شماره دادنامه : 96099۷03۵13001۲6 تاریخ تنظیم : 1396/01/31 شماره پرونده : 9۵099۸03۵130096۷ 

اله به نشانی اصفهان  بایگانی شعبه : 9۵10۸۸ خواهان: آقای محسن افشار پور فرزند فیض  شماره 

- سی و سه پل، مجتمع تجاری کوثر فاز ۲ ط3 واحد ۵3۴ خوانده: آقای محمدجواد ارشادی فرزند 

محمد به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی 

آقای محسن  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای  نماید.  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را 

به  الزام  خواسته  به  محمد  فرزند  ارشادی  جواد  محمد  آقای  طرفیت  به  هللا  فیض  فرزند  پور  افشار 

تنظیم سند خودرو رأی تویوتا مدل کمری اس ای مدل ۲00۸ دفترخانه اسناد رسمی به انضمام مطلق 

خسارات دادرسی، نظر به تأیید نقل و انتقال خودرو به مدیریت راهور استان اصفهان و جوابیه استعالمد 

ایران 6۸۸ ق ۲1 و سواری  انتظامی ۵3  از مالکیت خواهان نسبت به شماره  همان مرجع که حاکی 

تویوتا - کمریSE ۲۴00 مدل ۲00۸ بنام محسن افشارپور خواهان دعوی داشته و عدم ارائه هر گونه 

دلیل و مدرک از ناحیه خوانده در رد ادعای خواهان و مفاد سند رسمی انتقال به شماره ۸۸۸۵ مورخ 

۸۷/10/۲۸که حکایت از مالکیت رسمی خوانده داشته که دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته به 

به   از قانون مدنی حکم  الی ۲۲۵  آیین دادرسی مدنی و مواد ۲19  از قانون  استناد ماده 19۸ و ۵19 

به  دادرسی  هزینه  ریال   ۵6۵/000 مبلغ  پرداخت  و  خودروی صدراالشاره  سند  انتقال  به  خوانده  الزام 

نام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  رای صادره ظرف ۲0 روز قابل واخواهی در دادگاه صادر 

اصفهان   s استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  پس  روز   ۲0 ظرف  رای   کننده 

می باشد. / ض 

شماره :۴1۴۲/م الف  دادرس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سیدعبدالرضا موسوی 

دادنامه 
شماره دادنامه :96099۷03۵۴۸000۷3 تاریخ تنظیم : 1396/01/۲9 شماره پرونده :9۵099۸03۵۸600۴0۸ 

شماره بایگانی شعبه : 9۵1۴۲۲ پرونده کالسه ۴0۸ 99۸03۵۸600 9۵0 شعبه 1۲۲ دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )1۲۲ جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 96099۷03۵۴۸000۷3

آقای احمد رحیمی آدرگانی فرزند رمضان به نشانی اصفهان - مبارکه زیباشهر بلوار امام جنب شیرینی 

فروشی کوه متهم : آقای مرتضی خادم فرزند احمد به نشانی مجهول المکان  رای دادگاه در خصوص 

ملت  بانک  عابر  عددکارت  یک  به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دائر  احمد  فرزند  خادم  مرتضی  اتهام 

و کیفرخواست  رمضان  فرزند  ادرگانی  رحیمی  احمد  شکایت  موضوع   ۷۵63۲۵۵۸6 حساب  شماره 

صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به شکایت شاکی مفاد پیامک های ارسالی از 

سوی مشتکی عنه برای شاکی که حاکی از ان است که کارت مذکور در تصرف وی می باشد، رونوشت 

اوراق پرونده مطروحه در فریدون شهر که به موجب ان به علت بهره برداری از کارت مذکور علیه شاکی 

پرونده حاضر طرح شکایت شده است عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی از  طریق نشر اگهی و 

سائر محتویات پرونده این دادگاه بزه انتسابی به مشارالیه را محرز و غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. ط

شماره :۴13۷/ م الف  دادرس شعبه 1۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان - محمد نورانی

دادنامه 
شماره دادنامه : 96099۷03۵۴۸000۲1 تاریخ تنظیم : 1396/01/۲1 شماره پرونده : 9۵099۸03۵9۵00۵۴۷ 

شماره بایگانی شعبه :9۵13۷9 پرونده کالسه 9۵099۸03۵9۵00۵۴۷ شعبه 1۲۲ دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )1۲۲ جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 96099۷03۵۴۸000۲1 شاکی: 

آقای پیمان قیصری فرزند محمد به نشانی اصفهان - اصفهان خ ولی عصر ک حمام جنت بن اخوان 

پ 93 متهم : آقای علیرضا ابری به نشانی مجهول المکان گردشکار : دادگاه با بررسی مجموع اوراق و 

محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعالی به شرح زیر مبادرت 

به انشاء و صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علیرضا ابری بندر شمالی دائر بر 

کالهبرداری به مبلغ 6/000/000) شش میلیون ریال ( موضوع شکایت آقای پیمان قیصری فرزند محمد 

و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به شکایت شاکی به این 

با متهم آشنا شدم و مشارالیه  اینترنتی  از طریق یک آگهی  شرح که اظهار داشته که در سال 139۴ 

با دریافت مبلغ 6/000/000ریال مدعی پرداخت وام کم بهره گردید منتها از آن زمان تا کنون هیچ گونه 

اطالعی از وی ندارم، متن آگهی تبلیغاتی مورد استناد شاکی که ضمیمه پرونده گردیده  نتیجه استعالم 

به عمل آمده از بانک سامان و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و سایر قرائن 

و امارات موجود در پرونده ، بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده 

تخشیص  مجمع   136۷ مصوب  ارتشاء کالهبرداری   ، اختالس  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک 

مصلحت نظام ، ضمن محکومیت متهم به استرداد مبلغ 6/000/000 ریال در حق شاکی نامبرده را به 

دوسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 6/000/000ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می 

نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و 

پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر  در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. /ص 

شماره :۴13۵/م الف دادرس شعبه 1۲۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – محمد نورانی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1396/01/30  : تنظیم  تاریخ   96099۷03۵۴۸000۸3: دادنامه  شماره 

شعبه   9۵099۸036۴90  0۸۷6 9۵10۸3پرونده کالسه   : شعبه  بایگانی  شماره   9۵099۸036۴900۸۷6

نهایی شماره  بهشتی تصمیم  دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )1۲۲ جزایی سابق( مجتمع شهید   1۲۲

96099۷03۵۴۸000۸3 شاکی: آقای حمیدرضا آیتی سجزی فرزند محمد به نشانی اصفهان-اصفهان 

سجزی جنب بانک صادرات پ 1 متهم: آقای علی باقری فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  اتهام: 

خیانت در امانت رای دادگاه در خصوص اتهام علی باقری فرزند رضا دائر بر خیانت در امانت نسبت 

به مبلغ 11۵/000/000ریال موضوع شکایت حمیدرضا ایتی سجزی فرزند محمد و کیفرخواست صادره 

اظهار داشته که  تقدیمی  توضیح که شاکی در شکوائیه  این  به  اصفهان  انقالب  و  از دادسرای عمومی 

به منظور انجام امور تسویه حساب دارایی و انتقال سند یک دستگاه خودرو، مبلغ 11۵/000/000 ریال 

انجام شده سپردم  ان  بودند که معامله در  بنگاهی  باقری که صاحب  اقای علی  نزد  امانت  بعنوان  را 

لکن مشارالیه علی رغم اینکه بنده به تعهدات خود عمل نمودم از استرداد مبلغ مذکور اجتناب نموده 

شاکی  شکایت  به  عنایت  با  است  متواری گردیده  خودش  و  تعطیل  بنگاهش  نیز  حاضر  حال  در  و 

گواهی گواهان در جلسه رسیدگی در دادسرا پرینت مبالغ واریز شده به حساب متهم و عدم حضور 

متهم علی رغم ابالغ قانون این دادگاه بزه انتسابی به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به 

ماده 6۷۴ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۷۵ متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم 

این شعبه  اعتراض در  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  بوده و ظرف مدت  رای صادره غیابی  نماید   می 

می باشد. ط

شماره :۴136/م الف دادرس شعبه 1۲۲ کیفری ۲ اصفهان – نورانی

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵099۷03۵1300۲۴۷ تاریخ تنظیم :139۵/0۲/۲1 شماره پرونده : 9۴099۸03۵130101۵ 

شماره بایگانی شعبه : 9۴10۵0 پرونده کالسه 1۵ 13010 9۴099۸03۵ شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9۵099۷03۵1300۲۴۷ خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 

با وکالت خانم افسانه حبیبی دهکردی فرزند عبدالرحیم به نشانی اصفهان - خیابان  علیرضا زمانی 

هشت بهشت غربی بین ملک و نشاط نبش کوچه ۷ مجتمع کوثر طبقه زیرزمین خواندگان: 1. آقای 

جعفر صادقی برزانی فرزند احمد به نشانی اصفهان-خ رباط اول - خ مهدیه کوی مهدیه پالک ۲۵ 

۲. آقای حمید طاهری فرزند علی به نشانی مجهول المکان 3. آقای حسین ماهرانی برزانی فرزند 

حیدر به نشانی اصفهان-خ رباط دوم - روبروی تقاطع اول فروشگاه گل فروشی گل رز - کد پستی 

:۸139۸6۵۷19 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی ۲. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 

رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت افسانه حبیبی دهکردی به 

طرفیت حسین ماهرانی برزانی و جعفر صادقی برزانی حمید طاهری بخواسته مطالبه مبلغ هشتاد و 

دو میلیون و یکصد و نه هزار و هشتصد و شصت و یک ریال بابت بخشی از چک شماره ۲۵۲101 مورخ 

93/۸/۲0 بانک سینا به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 

محتویات پرونده و مستندات  ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 

و اینکه مستندات ابرازی خواهان اشتغال ذمه خواندگان را ایحاب می نماید و خوانده حمید طاهری 

علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و خواندگان جعفر صادقی 

و حسین ماهرانی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعی که مؤثر در دعوی 

باشد از خود بعمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 

19۸ و ۵19 و ۵۲۲ قانون ائین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 31۵ قانون تجارت حکم مبلغ سه میلیون 

و دویست و پنجاه و سه هزار و دویست و نود و شش ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 

وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک 93/۸/۲0تا زمان تادیه ان در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در داد گاہ تجدید نظر استان اصفهان می باشد. ف/ 

شماره:۴13۴/م الف شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   139۴/1۲/1۸  : تنظیم  تاریخ   9۴099۷03۵130۲۲33: دادنامه  شماره 

شعبه   9۴099۸03۵  130  101۸ پرونده کالسه   9۴10۵3  : شعبه  بایگانی  شماره   9۴099۸03۵130101۸

نهایی شماره 9۴099۷03۵130۲۲33 خواهان:  تصمیم  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   13

بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم افسانه حبیبی دهکردی فرزند عبدالرحیم 

به نشانی اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی بین ملک و نشاط نبش کوچه ۷ مجتمع کوثر طبقه 

زیرزمین خواندگان: 1. آقای محمود دارابی فرزند مرادعلی ۲. آقای مرادعلی دارابی فرزند محمدرسول 

3: آقای منصور جاللی ماربینی فرزند رمضان همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 

و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت افسانه حبیبی دهکردی به طرفیت محمود دارابی و منصور 

جاللی ماربینی و مرادعلی دارابی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار 

و نهصد و نود و یک ریال بابت قسمتی از چک شماره ۴۷۴3۸0 مورخ 9۴/3/6بانک سپه به انضمام 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی 

خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه 

خواندگان را ایجاب می نماید و خواندگان علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه 

حاضر نشده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 19۸ و ۵19 

و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 31۵ قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان 

متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و نود و یک ریال بابت 

بابت هزینه دادرسی  اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و سیزده هزار و یکصد و شصت ریال 

و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 9۴/3/6 تا زمان 

تادیه ان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد. ف/

شماره :۴133/م الف  اسدهللا طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

نگاهیبهفیلم»تیکآف«آخرینساختهاحسانعبدیپور

درانتهایجوانی

دالیل پخش نشدن »عالیجناب« همزمان با روزهای انتخابات



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  فوتبال ساحلی ایران 
در سکوی سوم جهان ایستاد

شاهکاربیادعاها 

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

بازیکنــان بی ادعــای فوتبــال 
ــق شــدند  ــران موف ســاحلی ای
جــام  ســوم  ســکوی  بــر 
جهانــی بایســتند. تیــم فوتبــال 
ســاحلی ایــران کــه شایســتگی 
رســیدن بــه فینــال را داشــت، پــس از شکســت تلــخ 
در ضربــات پنالتــی برابــر تاهیتــی در رقابــت رده بنــدی 
مقابــل ایتالیایــی قــرار گرفــت کــه در مرحلــه گروهــی از آن 

ــود.  ــورده ب ــت خ شکس
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران در دیــدار انتقامــی 
رده بنــدی موفــق شــد بــا حســاب 5 بــر 3 ایتالیــا را در هــم 
بکوبــد و بــا شایســتگی عنــوان ســومی جهــان را کســب کند. 
البتــه ایــن تنهــا افتخــار ایــران نبــود؛ زیــرا در بخــش فــردی 
ــد.  ایرانی هــا دو جایــزه مهــم مســابقات را از آن خــود کردن
ــاحلی  ــال س ــی فوتب ــم مل ــان تی ــدزاده، کاپیت ــد احم محم
ایــران بــه عنــوان بــا ارزش ترین و بهتریــن بازیکن ایــن دوره 
از رقابت هــا معرفــی و تــوپ طــای جــام جهانــی فوتبــال به 
وی اهــدا شــد. احمــدزاده جایــزه ســومین آقــای گل جــام 
جهانــی 2017 را نیــز دریافــت کــرد. همچنیــن ســید پیمــان 
ــران  ــاحلی ای ــال س ــی فوتب ــم مل ــان تی ــینی، دروازه ب  حس
بــه عنــوان برتریــن دروازه بــان جــام معرفــی شــد و جایــزه 
ــژه دســتکش طــا را از مســئوالن برگــزاری رقابت هــای  وی
ــا بــه ایــن ترتیــب ایرانی هــا  جــام جهانــی دریافــت کــرد ت

تورنمنتــی رؤیایــی را ســپری کننــد. 
پیمــان حســینی، دروازه بــان 33 ســاله نوشــهری کــه 
سال هاســت دروازه فوتبــال ســاحلی ایــران را بیمــه کــرده، 
ــی 2017 درخششــی فوق العــاده  در رقابت هــای جــام جهان
داشــت. او از همــان بــازی اول بــا مکزیــک توانایــی خــود را 
نشــان داد. وقتــی حســینی توانســت بــه عنــوان دروازه بــان 
ــه  ــد ک ــیاری فهمیدن ــد، بس ــی کن ــران گلزن ــم ای ــرای تی ب

ــه دنبــال جایــگاه بزرگــی اســت.  حســینی ب
ایــن دروازه بــان در رقابت هــای بعــدی ایــران در جــام 
ــم  ــدن دروازه تی ــع از بازش ــا مان ــا و باره ــز باره ــی نی جهان
ــل ســوییس و  ــی مقاب ــات پنالت کشــورمان شــد و در ضرب
ــه  ــه در نیم ــد ک ــرد؛ هرچن ــاده کار ک ــم فوق الع ــی ه تائیت
نهایــی بازیکنــان دیگــر قــدر 4 پنالتــی را کــه او مهــار کــرد، 
ــدی  ــا در رده بن ــل ایتالی ــر مقاب ــازی آخ ــتند. او در ب ندانس
نیــز عملکــردی فوق العــاده از خــود نشــان داد و در نهایــت 
ــن  ــید؛ برتری ــت، رس ــتحقاقش را داش ــه اس ــزی ک ــه چی ب

ــی. ــام جهان ــان ج دروازه ب

 زهرانعمتی،قهرمانپارالمپیک

ممنوعالخروجشد 
پرچمـــدار  نعمـتـــی،  زهــــرا 
ــو  ــک 201۶ ری ــای المپی بازی ه
و قهرمــان پارالمپیــک 201۶ ریــو 
در رشــته تیــر و کمــان، از ســوی 

همسرش ممنوع الخروج شد. 
رهــام شــهابی پور، همســر زهــرا 
ــس از  ــی شــد: پ ــی، مدع نعمت
ــی  ــه دالیل ــا ب ــی بن ــرا نعمت ــو، زه ــک ری ــای پارالمپی بازی ه
منــزل را تــرک کــرد و تــا ایــن لحظــه بــا وجــود اینکــه چندین 
 بــار خواســتار بازگشــت او بــه منــزل بــودم، از زندگــی بــا مــن 
امتنــاع کــرده و حتــی درخواســت طــاق داده اســت. پــس از 
ــد در هیــچ  ــا نتوان ایــن اتفــاق او را ممنوع الخــروج کــرده ام ت
ــا  ــم ب ــه نمی دان ــد. اگرچ ــرکت کن ــرزی ش ــت برون م تورنمن
ــل  ــازمان مل ــده س ــوان نماین ــه عن ــت ب ــوزی توانس ــه مج چ

کشــور را تــرک کنــد و عــازم ســوییس شــود. 
شــهابی پور خاطرنشــان کــرد: بــه هــر صــورت مســائل و 
ــت  ــل اس ــل ح ــه قاب ــده ک ــش آم ــی پی ــکات خانوادگ  مش

و نیاز نیست تا حد طاق به آن دامن زده شود. 
ــن روال  ــه همی ــد ب ــی بخواه ــر نعمت ــه »اگ ــرد ک ــد ک او تهدی
ــه  ــد ک ــوان می کن ــی را عن ــد«، مطالب ــن بزن ــه مســائل دام ب

ــر ــد. مه ــته باش ــی داش ــد پیامدهای می توان

 بعضیباشگاههابهبدهیهادرفیفا

بیتوجههستند
نایب رئیــس فراکســیون ورزش مجلــس اعتقــاد دارد بعضــی 
ــی  ــده بده ــتن پرون ــود داش ــا وج ــه ب ــتند ک ــگاه ها هس باش
ــر  ــد. علی اصغ ــا می گیرن ــن خارجــی از دالل ه ــا بازیک در فیف
یوســف نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه امــروزه در بعضــی 
مــوارد شــاهد حضــور بازیکنــان خارجــی در تیم هــای ورزشــی 
کشــورمان هســتیم، گفــت: باشــگاه های فوتبــال بایــد از 
ورزشــکارانی اســتفاده کننــد کــه ســطح لیــگ برتــر کشــور را 
افزایــش دهنــد، نــه اینکــه بازیکنــی بــا قــرارداد میلیــاردی بــه 
ایــران بیایــد و فقــط چنــد دقیقــه کوتــاه در لیــگ بــازی کنــد. 
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
اینکــه بی توجهــی باشــگاه های فوتبــال بــه تعهداتشــان 
درخصــوص قراردادهــا و پرداخــت نکــردن مطالبــات بازیکنــان 
و مربیــان خارجــی موجــب بــروز مشــکاتی بــرای تیم هایــی 
ماننــد تراکتورســازی و اســتقال تهــران شــده، اظهــار کــرد: بــر 
ــد اجــازه دهیــم کــه باشــگاه های بدهــکار  ایــن اســاس نبای
ــد؛  ــه دهن ــود ادام ــی خ ــد قبل ــه رون ــد ب ــی بتوانن ــه راحت ب
ــد و در  ــیب می کنن ــار آس ــور را دچ ــال کش ــده فوتب ــرا آین زی
ــز  ــا خدشــه دار نی ــران را در دنی ــال ای ــه فوتب ــان وجه ــن می ای

ــت ــه مل ــد. خان می کنن

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

رقابت هــای والیبــال زیــر 23 ســال آســیا بــه خاطــر 
ــرار اســت  ــه ق ــی مصــر ک ــام جهان ــی ج مســابقات انتخاب
ــی  ــای جهان ــور در رقابت ه ــوز حض ــم اول و دوم مج دو تی
را بــه دســت آورنــد، از حساســیت زیــادی برخــوردار اســت؛ 
امــا بازی هــای ایــن دوره از مســابقات نه تنهــا از نظــر 
کمیــت کــه از لحــاظ کیفیــت هــم در ســطح پایینــی قــرار 
ــه  ــا ارائ ــریانکا و.. ب ــتان، س ــر قزاقس ــی نظی دارد و تیم های
ــد و  ــه در ح ــد ک ــان دادن ــف نش ــیار ضعی ــای بس بازی ه

ــتند. ــیایی نیس ــابقات آس ــدازه مس ان
    شادمانی ازبک ها برای مقام نهم آسیا

ــای  ــمین روز از رقابت ه ــتان در شش ــال ازبکس ــم والیب تی
ــد.  ــم ش ــریانکا نه ــم س ــر تی ــه ب ــا غلب ــیا ب ــای آس امیده
ــر 23  ــال زی ــای والیب ــم رقابت ه ــازی روز شش ــن ب در اولی
ســال آســیا و انتخابــی مســابقات جهانــی مصــر، تیم هــای 
ــازاده  ــری رض ــالن ۶ هزارنف ــریانکا در س ــتان و س ازبکس
اردبیــل بــرای کســب عناویــن نهــم تــا یازدهــم بــه مصــاف 
ــا  ــری ازبک ه ــا برت ــدا ب ــه از ابت ــدار ک ــن دی ــد. ای هــم رفتن
ــم  ــد و تی ــول انجامی ــه ط ــت ب ــه س ــود، س ــده ب ــاز ش آغ
ازبکســتان موفــق شــد بــا نتایــج 23/25، 21/25 و 21/25 
ــه خــود  ــم را ب ــام نه ــم ســریانکا را شکســت داده و مق تی

ــد. اختصــاص ده
    خیز بلند ژاپن برای رسیدن به فینال

ــای  ــمین روز از رقابت ه ــازی شش ــن ب ــن در دومی ــم ژاپ تی
آســیا بــا ارائــه یــک بــازی خــوب و روان از ســد تیــم مالزی 

گذشــت. در ایــن بــازی ژاپنی هــا کار ســختی در مقابلــه بــا 
حریــف خــود نداشــتند و در ســه ســت متوالــی بــا نتایــج 
ــا  ــد ت ــت دادن ــزی را شکس 18/25، 23/25 و 23/25 مال
امیدوارانه تــر بــه فینــال چشــم بدوزنــد؛ بــه احتمــال قــوی 
 رقیبشــان تیــم امیدهــای ایــران باشــد کــه از آوانتــاژ میزبانی 
و حمایــت بیــش از ۶ هــزار تماشــاگر پرشــور و مشــتاق بهره 

ــرد. می ب
    تایلند به راحتی پا کستان را برد

تیــم مدعــی تایلنــد در مصــاف بــا پاکســتان بــا ارائــه یــک 
ــید.  ــر 0 رس ــری 3 ب ــه برت ــتباه ب ــم اش ــوب و ک ــازی خ ب
در ایــن دیــدار کــه ســومین بــازی روز ششــم مرحلــه 
یک چهــارم رقابت هــای والیبــال امیدهــای آســیا بــه شــمار 
می آمــد، تایلنــد در یــک بــازی یکطرفــه 3 بــر 0 برابــر 
حریــف پاکســتانی بــه پیــروزی دســت یافــت. تایلندی هــا 
در ایــن بــازی از ابتــدا برتــری نســبی خــود را بــه رخ حریــف 
کشــیدند و بــه لطــف توپگیــری خــوب و دفــاع عالــی روی 
تــور و پوشــش توپ هــای برگشــتی از دفــاع و اســتفاده از 
اشــتباهات متعــدد بازیکنــان حریــف در ســه ســت پیاپــی 
بــا نتایــج 22/25، 18/25 و 17/25 بــه پیــروزی ارزشــمندی 

دســت یافتنــد تــا بــا امیــد و روحیــه بیشــتر و بهتــری بــه 
بــازی بــا تیــم ایــران بیندیشــند.

    قزاق ها در برابر ایران حرفی برای گفتن نداشتند
بــدون اغــراق تیــم زیــر 23 ســال ایــران یــک ســر و گــردن 
ــال  ــای والیب ــن دوره رقابت ه ــر در دومی ــای حاض از تیم ه

امیدهــای آســیا باالتــر اســت و روزبــه روز و بــازی بــه بــازی 
ــازی  ــه ب ــر ب ــی بهت ــی تیم ــتر و هماهنگ ــجام بیش ــا انس ب

می پــردازد. 
ــه  ــتان در مرحل ــران و قزاقس ــد ای ــای امی ــدار تیم ه در دی
پلــی آف رقابت هــای والیبــال امیدهــای آســیا، تیــم ایــران 
بــا ترکیــب کریمــی )پاســور(، اســماعیل نژاد، تقــی زاده 
)کاپیتــان(، اله وردیــان، مســافر، ســپهرلی و دلیــری )لیبرو( 
 بــه ســرمربیگری خــوان ســیچلو و مربیگــری دامغانی نــژاد 
و تنــدروان قــدم بــه میــدان گذاشــت و در یــک بــازی 

ــید.  ــری رس ــه برت ــت ب ــه س ــده در س ــی و کوبن توفان
ــرویس های  ــا س ــران ب ــم ای ــدار تی ــن دی ــت اول ای در س
جهشــی بــاالی بیــش از یکصــد کیلومتــر ســرعت تقــی زاده، 
کریمــی و اســماعیل نژاد دریافت هــای اول را بــرای قزاق هــا 
ســخت و دشــوار کــرد تــا جایــی کــه موفــق شــد حریــف را 
زیــر 10 بــا حســاب 9/25 مقهــور قــدرت و تکنیک خــود کند. 
ــات  ــدون هماهنگــی و تمرین ــود کــه قزاق هــا ب مشــخص ب
ــی در ایــن مســابقات  کافــی و برگــزاری مســابقات تدارکات

مهــم آســیایی شــرکت کــرده بودنــد. 
ــه  ــتان ک ــفته قزاقس ــگ و آش ــم ناهماهن ــال تی ــر ح ــه ه ب
انتظــار چنیــن شکســت تحقیرآمیزی را نداشــت، ســت دوم 
را بهتــر آغــاز کــرد؛ امــا بــه واقــع بایــد گفــت در برابــر جوانــان 
قدرتمنــد و بلندقامــت ایــران حرفــی بــرای گفتــن نداشــت 
کــه ســدی محکــم و نفوذناپذیــر بــر روی تــور ایجــاد کــرده 
ــت ســت دوم 17/25 و ســت ســوم 14/25  ــد. درنهای بودن
بــه ســود ایــران خاتمــه یافــت کــه بــرای رســیدن بــه فینــال 

بایــد تایلنــد را از پیــش رو بــردارد.

در ششمین روز از رقابت های والیبال امیدهای آسیا:

 قزاق ها برابرایران 
حرفی برای گفتن نداشتند

برگــزاری رقابت هــای انتخابــی در اردوی تیــم ملــی بــه 
چالشــی تبدیــل شــده کــه پیامــد آن خــروج دو تکوانــدوکار 
ــدوکار در  ــا 18 تکوان ــدو ب ــی تکوان ــم مل ــود. تی ــات ب از تمرین
ــق  ــت و موف ــدان رف ــه می ــان ب ــی یون ــای بین الملل رقابت ه

ــز شــد.  ــه کســب چهــار مــدال طــا و یــک برن ب
طبــق اعــام کادر فنــی قــرار بــود نفراتــی کــه 
ــه کســب مــدال  ــق ب ــن مســابقات موف در ای
طــا می شــوند، جــواز حضــور در رقابت هــای 
جهانــی را کســب کننــد و در ســایر اوزان 
ــن  ــود. آرمی ــزار ش ــی برگ ــای انتخاب رقابت ه
میرهاشــم  کاظمــی،  محمــد  هادی پــور، 
ایــن  در  یعقوبــی  ابوالفضــل  و  حســینی 

رقابت هــا طــا کســب کردنــد و مردانــی هــم بــه نشــان برنــز 
ــدو  ــی تکوان ــب مل ــی، ترکی ــر کادر فن ــا نظ ــت. ب ــت یاف دس
یعقوبــی  عاشــورزاده، حســینی،  هادی پــور،  بــا حضــور 
 حجــی زواره و مردانــی بــه ترتیــب در شــش وزن 54- 
58-، ۶3-، ۶8-، 74-و 87+ کیلوگــرم بســته و قرار شــد از 

بیــن عرفانیــان، رجبــی و خدابخــش بــا برگــزاری دیدارهــای 
ــده در  ــر باقی مان ــورد و دو نف ــط بخ ــر خ ــک نف ــی ی انتخاب
دو وزن ششــم و هفتــم بــه رقابت هــای جهانــی اعــزام 
شــوند. ایــن موضــوع گویــا بــا مخالفــت خدابخشــی همــراه 
شــده و وی اردوی تیــم ملــی را تــرک کــرده اســت. رئیــس 
ــی  ــای مل ــازمان تیم ه ــده س ــازه منصوب ش ت
ــه خــروج  ــرده ک ــام ک ــه اع ــن رابط ــز در ای نی
ــیب دیدگی  ــل آس ــه دلی ــی از اردو ب خدابخش
دیدارهــای  برگــزاری  بــه  ربطــی  و  بــوده 
انتخابــی نــدارد. از ســوی دیگــر محمــد کاظمی 
هــم کــه در وزن دوم طــای مســابقات یونــان 
ــی  ــای انتخاب ــدون دیداره ــرده و ب را کســب ک
ــی  ــم کادر فن ــورده، از تصمی ــط خ ــی خ ــم مل ــب تی از ترکی
ــه  ــه اســت. ب ــد روزی را مرخصــی گرفت دلخــور اســت و چن
نظــر می رســد مشــخص نبــودن اســتراتژی کادر فنــی بــرای 
ــی  ــای جهان ــه رقابت ه ــی ب ــی اعزام ــرات اصل ــاب نف انتخ

ــی داشــته اســت. ایســنا ــی را در پ مشــکات اینچنین

چالشجدیددراردویتیمملیتکواندو
بــا توجــه بــه زمــان پایــان خدمــت مهــدی شــریفی از 
 یــک طــرف و پارگی رباط صلیبی مســعود حســن زاده 
نقــل  فعالیت هــای  در  دیگــر ســپاهان  طــرف   از 
و انتقاالتــی تابســتانه خــود ظاهــرا چــاره ای نــدارد جز 
ــد را در دســتور کار  ــک مهاجــم جدی اینکــه جــذب ی

خــود قــرار دهــد.
 باشــگاه تراکتورســازی در نیم فصــل 
ــکل  ــک مش ــا ی ــم ب ــگ هفده اول لی
ــه  ــت و آن اینک ــزرگ روبه روس ــیار ب بس
ــتانی  ــاالت تابس ــل و انتق ــا در نق نه تنه
ــا  ــرف فیف ــت از ط ــل محرومی ــه دلی ب
اجــازه جــذب هیــچ بازیکــن جدیــدی را 

نــدارد، بلکــه ممکــن اســت تعــدادی از نفــرات فعلــی 
ــا  ــرارداد ی ــدت ق ــن م ــان یافت ــا پای ــم ب ــود را ه خ

ــد. ــت بده ــربازی از دس ــت س خدم
ــت  ــریفی اس ــدی ش ــان مه ــن بازیکن ــه ای  از جمل
ــان  ــاره زم ــی درب ــر ابهامات ــای اخی ــی روزه ــه ط ک

ــا  ــود ت اتمــام خدمــت ســربازی اش مطــرح شــده ب
اینکــه مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان اعــام کــرد کــه 
ــام  ــه اتم ــده ب ــان آین ــریفی آب ــربازی ش ــت س خدم

می رســد. 
ــاالت نیمــه  ــل و انتق ــه اینکــه پنجــره نق ــا توجــه ب ب
نظــر  بــه  می شــود،  بســته  شــهریور 
ــاله  ــم 24 س ــن مهاج ــه ای ــد ک می رس
بایــد یــک نیم فصــل دیگــر هــم در 
خدمــت تراکتورســازی باشــد و احتمــاال 
از دور برگشــت لیــگ هفدهــم در اختیــار 

ــود. ــد ب ــپاهان خواه س
از طــرف دیگــر، مســعود حســن زاده کــه 
ــان  ــا هم ــم ت ــرده ه ــاره ک ــی پ ــاط صلیب ــی رب به تازگ
ــی نیم فصــل دور از دســترس ســپاهان اســت.  حوال
بــا ایــن اوصــاف، ظاهــرا باشــگاه اصفهانــی چــاره ای 
نــدارد تــا جــذب یــک مهاجــم جدیــد را در دســتور کار 

خــود قــرار دهــد. ایمنــا

دادنامه
شماره دادنامه : 9۶09970351400113 تاریخ تنظیم : 139۶/01/30 شماره پرونده : 9509980351400907 

عمومی  دادگاه   14 شعبه   950998035  140  0907 پرونده کاسه    951015  : شعبه  بایگانی  شماره 

حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9۶09970351400113 خواهان: آقای محسن امینی 

کهریزسنگی فرزند عبدالصمد با وکالت خانم مریم جهانبخش فرزند علی به نشانی اصفهان- چهارباغ 

باالخ نیک بخت جنب کوچه خدابنده پاک 34 ط همکف زنگ دوم خواندگان: 1. آقای علی بوجار 

المکان خواسته ها:  نژاد هراتمه فرزند رمضان همگی به نشانی مجهول  ابراهیمی  2. خانم  عاطفه 

1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بااستعانت از ذات باریتعالی به شرح ذیل مبادرت به صدور 

به طرفیت  با وکالت مریم جهانبخش  امینی  رای مینماید. رای دادگاه  در خصوص دعوی محسن 

1- عاطفه ابراهیمی نژاد 2- علی بوجاری بخواسته مطالبه مبلغ 3۶3/700/000 ریال وجه سه فقره 

چک به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر 

استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطاع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد 

و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی 

خواهان محمول بر صحت تلقی ، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محقق تشخیص مستندا به  

مواد  519 ، 198 ، 522 ، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی خواندگان 

را متضامنا به پرداخت مبلغ 3۶3/700/000  ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 11/944/500 ریال بابت 

هزینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس 

شاخص بانکی از تاریخ سر رسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره :4114/م الف  رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان روح اله اقبالی بروجنی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/11/1۶  : تنظیم  تاریخ   9509970351101785  : دادنامه  شماره 

9509980351100571 شماره بایگانی شعبه : 950۶22خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای 

علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ 

باال مجتع باران طبقه پنجم واحد 35 خواندگان: 1. آقای محسن بهرامی فرزند ابوالقاسم 2. آقای 

حجت احمدی گشنیزگانی فرزند اروجعلی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت دادرسی رأی دادگاه در خصوص دعوی 

بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای علیرضا زمانی و وکالت خانم نرگس صادقی قهساره به طرفیت 

آقایان 1- حجت احمدی فرزند اروجعلی 2- محسن بهرامی فرزند ابوالقاسم به خواسته محکومیت 

تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 237/931/058ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 23۶723 

انضمام کلیه  به   0  109382032001 جاری  از حساب  زینبیه  ملی شعبه  بانک  مورخ 94/7/27عهده 

خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ان و با توجه به 

عدم حضور باوجه خواندگان با وصف اباغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان 

و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری و با عنایت به وجود اصل چک و گواهینامه 

عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن و استحقاق دارنده آن در 

مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا« به مواد 249 و 

309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون 

چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و رأی وحدت رویه شماره 597 

به  تضامنی خواندگان  به محکومیت  عالی کشور حکم  دیوان  74/2/12هیأت محترم عمومی  مورخ 

پرداخت مبلغ دویست و سی و هفت میلیون و نهصد و سی و یکهزار و پنجاه و هشت ریال بابت اصلی 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۶/910/345ریال  ریال  خواسته و پرداخت مبلغ ۶/801/587 

بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 

وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام گردیده 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید.. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم محترم  تجدید نظر  مرکز استان می باشد.

شماره :4085/م الف رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حسین جعفر زاده 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1394/11/2۶  : تنظیم  تاریخ   9409970351101939  : دادنامه  شماره 

9409980351100493 شماره بایگانی شعبه : 940543خواهان: خانم فرانک سعیدی فرزند هوشنگ 

به نشانی اصفهان - چهارباغ باال - بن بست نسترن منزل دوم سمت چپ کد پستی 81۶391۶811 

ک. ملی 41201077۶0 تلفن 0913337۶900 خوانده : آقای علی  افشاری به نشانی مجهول المکان  

تادیه رای  تاخیر  1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت  خواسته ها: 

به  افشاری  آقای علی  به طرفیت  دادگاه  در خصوص دعوی خانم فرانک سعیدی فرزند هوشنگ 

خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال و جه یک فقره چک به شماره 224439 مورخ 93/4/27عهده 

بانک ملی شعبه نور باران از حساب جاری 10980917200۶ بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

دادگاه با  عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و  گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود 

اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن و 

استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته و نظر به عدم حضور باوجه خوانده با وصف اباغ 

قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض  

موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 249 و 309 و 313 

قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون چک مصوب 

سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/110/000 به انضمام خسارات تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران اعام گردیده در حق خواهان صادر و اعام می نماید و اجرای احکام مکلف 

است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق خواهان 

اقدام نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

مرکز استان می باشد. 

شماره :4084/م الف  دادرس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سیدعبدالرضا موسوی 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   139۶/02/02  : تنظیم  تاریخ   9۶09970370000042  : دادنامه  شماره 

هراتمه  ابراهیمی  محمد  آقای  شاکی:    950351  : شعبه  بایگانی  شماره   9409983725100553

فرزند احمدرضا به نشانی مبارکه زیباشهر هراتمه کوچه 14 معصوم پ 34۶ منزل احمدرضا ابراهیمی 

متهمین: 1. آقای حسین مرادی فرزند حسن با وکالت آقای سعید ملک 2. آقای محمد ابراهیمی 

فرزند نعمت اله با وکالت آقای هاشم رضائی به نشانی  3. آقای مهدی حیدری فرزند حیدر با وکالت 

آقای یاسر توکلی به نشانی همگی مجهول المکان  اتهام: آدم ربایی گردشکار :داد گاہ ختم رسیدگی 

را اعام  وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام 1-آقای حسین  

مرادی فرزند حسن  متولد 1371  کاسب ، اهل و  ساکن مبارکه دارای یک فقره سابقه سرقت مجرد 

اقای هاشم رضایی 3- آقای مهدی حیدری دائر بر مشارکت در ادم ربایی با وکالت تسخیری اقای 

ابراهیمی فرزند احمدرضا مبنی  با توجه به اوراق پرونده و شکایت شاکی اقای محمد  یاسر توکلی 

بر اینکه ساعت 20/30 دقیقه مورخ 94/7/14 در اسطبل متعلق به احسان کریمی به همراه برادرم 

نشسته بودیم که به پشت محل اسطبل رفتم و محمد ابراهیمی فرزند نعمت ا... دست مرا گرفت 

و به بیرون کشید و با مشت چند ضربه زد و دیدم که حسین مرادی فرزند حسن و مهدی حیدری 

امدند مرا زدند و به باغ کنار اسطبل برده و حسین مرادی به روی من بصورت خوابید و شلوارم را 

پایین کشیده بود و بعد محمد ابراهیمی به صورت پشت روی من خوابید و این دو با من لواط کردند 

و سپس حسین مرادی مرازد و با موتور به باغ دیگری برده و مجددا عمل لواط را انجام داد و تهدید 

کرد که به کسی حرفی نزنم. دادگاه از توجه به اوراق پرونده، شکایت شاکی، اظهارات شهود تعرفه شده 

و وضعیت جسمانی شاکی و دفاعیات باوجه متهم ردیف اول و متواری بودن دو متهم دیگر و سایر 

قرائن و امارات موجود در پروندہ بزہ انتسابی آدم ربایی را محرز دانسته و مستندا به مواد 2 و ۶21 

قانون مجازات اسامی هر یک از متهمین ردیف اول ودوم را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با 

احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. راجع به انجام عمل شنیع لواط و شرب خمر نسبت 

به متهم ردیف اول و همچنین اتهام متهم ردیف دوم دایر بر انجام عمل شنیع لواط پرونده مفتوح 

است. در مورد اتهام ادم ربایی توسط متهم  ردیف سوم نیز بلحاظ فقد ادله اثباتی کافی و مستندا به 

اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسامی رای برائت وی صادر و اعام می گردد. رای صادره نسبت 

به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور 

این شعبه  قابل واخواهی در  اباغ  تاریخ  از  به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز  و نسبت 

دادگاه می باشد. /ض  

توانگر  داریوش   : دادگاه  رئیس  اصفهان  استان  دادگاه کیفری یک   2 الف  شعبه  :4141/م  شماره 

مستشار دادگاه: عبدالرسول علوی مقدم

آگهی ابالغ 
 : بایگانی  شماره   9509983۶54400591  : پرونده  شماره   9۶10103۶54400555  : اباغنامه  شماره 

950۶0۶ خواهان احمد قاسمی نژاد فرزند غامرضا دادخواستی به طرفیت خواندگان محمود یادگار 

پور فرزند عباس و جمشید یادگار پور فرزند عباس و زهرا یادگارپور فرزند عباس وشهین یادگارپور 

فرزند عباس نرگس یادگارپور فرزند عباس و مهین یادگارپور فرزند عباس و مهوش یادگارپور فرزند 

عباس و نسرین یادگارپور یادگارپور فرزند عباس و نرگس یادگارپور فرزند عباس و شها یادگارپور 

فرزند عباس و مرجان رمزی و مهرانگیز امینی و نازی جوجه وند به خواسته الزام خواندگان به انتقال 

قطعی سند یک باب منزل مسکونی پاک ثبتی 12/۶0 بخش 9 اصفهان واقع در زازاران شهرک گاز 

کوچه رز پاک 5 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان واقع در فاورجان – خ ماصدرا – ساختمان 

به کاسه 950۶0۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع  اتاق 125  اول –  دادگستری – طبقه 

9۶/04/24 و ساعت9 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 

خواهان 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 میشود تا خوانده 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 گردند. 

مدیر دفتر شعبه دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان – حسین شمس

 اخطار اجرایی
محکوم علیه: محمد باقر عبدی کردکندی مجهول المکان محکوم له: مهدی رفیعی نام پدر حیدر شغل 

آزاد نشانی ایمان شهر )اشترجان( خ کشاورزی جنب مدرسه دخترانه شیخ مفید  محکوم به: بموجب 

رای شماره 101 تاریخ 95/7/29 حوزه ایمان شهر شورای حل اختاف شهرستان فاورجان که قطعیت 

یافته است. محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

250/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات 

اجرایی در حق صندوق دولت

قاضی شورای حل اختاف فاورجان-محمد حسین حیدری مسئول دبیرخانه-عباس هادیان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۶09973۶5330022 شماره پرونده : 9509983۶53300۶14 شماره بایگانی شعبه 

: 950۶22 خواهان : آقای جواد نصر اصفهانی فرزند محمد با وکالت اقای حسین محمدیان فرزند 

یداله به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان(طبقه سوم واحد 18 

کاخ موسسه حقوقی نویدبخشان عدالت خوانده : آقای محمدرضا قلیچیان فرزند علیرضا به نشانی 

اصفهان – فاورجان شهر ابریشم خ سعدی ک11 پ51 خواسته ها : 1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

2-مطالبه وجه چک 3-مطالبه خسارات دادرسی 4-مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل دادگاه 

با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 

رای دادگاه دعوی جواد نصر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت محمد قلیجیان فرزند علیرضا بخواسته 

ریال وجه چک شماره 885711-1395/۶/20 عهده  مطالبه مبلغ دویست و هفتاد و هفت میلیون 

به اصول مستندات در ید خواهان و گواهی  قانونی-با توجه  انضمام مطلق خسارات  به  بانک ملت 

عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه خواسته دارد و اینک خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطان دعوی داشته 

باشد اقامه و ابراز نداشته  بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 198-515-519-522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و پرداخت خسارات دادرسی برابر 

تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 

اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در مقابل دریافت الشه چک 

در حق خواهان صادر و اعام مینماید . رای صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف بیست روز 

از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادکاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر استان 

اصفهان است و نسبت به خوانده دوم حضوری و صرفا ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان است.

امید حفیظی – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان فاورجان

دادنامه 
در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان به تصدی 

امضا کننده ذیل تشکیل پرونده کاسه 277/95 از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسی 

محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای شورا 

آمار29۶ تاریخ 95/12/21 در خصوص دعوی مجید خلیلی با وکالت سید ابراهیم موسوی فرزند رضا 

به طرفیت محمد پوالدیان به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان  بخشی از یک فقره چک به 

شماره 70۶312-95/3/2۶ عهده بانک صادرات  به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف اباغ قانونی 

در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز نداده و دلیلی بر پرداخت دین ارائه نشده دعوای خواهان 

آیین  قانون  198و522  مواد  و  تجارت  قانون  307و309و310و313  مواد  مستندابه  تشخیص  وارد  را 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته از باب تقصیر خوانده 

در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهی به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است 

به پرداخت مبلغ  چهارصد وسی ویک هزار تومان  بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

ازتاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید رای صادر شده غیابی 

و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان است

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان)شهر ابریشم( زهرا قاسمی – قاضی شورا

گواهی حصر وراثت
و  فوت  گواهی  و  نامه  شهادت  شماره1030باستناد  بشناسنامه  سهرفیروزانی  صفری  محمد  آقای 

داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم  شماره9۶/218  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  رونوشت 

 95/12/13 تاریخ  در  شماره1739   بشناسنامه  سهرفیروزانی   صفری  محمدرضا  شادروان  است که 

 : فرزند  1- محمد صفری سهرفیروزانی  از:  عبارتند  در گدشت  هنگام  در  وی  ورثه ی  و  در گذشته 

 : فرزند  با متوفی:فرزند 2-حامد صفری سهرفیروزانی  : 1030 نسبت  محمدرضا  شماره شناسنامه 

محمدرضا  شماره شناسنامه : 2۶5 نسبت با متوفی:فرزند 3- وحیده صفری سهرفیروزانی فرزند 

: محمدرضا  شماره شناسنامه : 30 نسبت با متوفی:فرزند 4- سعیده صفری سهرفیروزانی فرزند 

: محمدرضا شماره شناسنامه : 41 نسبت با متوفی:فرزند  5-بدری وکیلی فرزند : عباس  شماره 

مرتبه  را یک  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  متوفی:همسر پس  با  نسبت   1803 : شناسنامه 

نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  مینماید  آگهی 

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

شد

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
نظر به اینکه آقای خداداد امینی زازرانی فرزند قاسمعلی دادخواستی به طرفیت آقای محمد خون 

زاده تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 95/1۶99 ش3 ثبت و 

برای مورخ 9۶/03/22ساعت 15عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان 

معرفی نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 

با  نماید که  از خوانده دعوت می  و  از جراید کثیراالنتشار درج و آگهی می شود  نوبت در یکی  یک 

مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق 

و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در 

 غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد 

نمود.

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف فاورجان م/الف : 124

اجرائیه
مشخصات محکوم علیه: 1- محسن کیهانی فرزند محمد مجهول المکان 2- عارف سلیمانی فرزند 

مهدی قلی ساکن فوالدشهر – بلوارمدرس – خ الوند9 – پاک ۶8۶ مشخصات محکوم له: سیدحسین 

عزیزی فرزند سیدحسنبه نشانی کرسگان – کوچه شهید مفتح – پاک 9 با وکالت محمدرضا قاسمی

محکوم به : بموجب رأی شماره 217 تاریخ 93/02/28 حوزه دوم حقوقی سابق شورای حل اختاف 

اصل  بابت  ریال  میلیون  مبلغ چهل  پرداخت   : به  است  علیه محکوم  شهرستان فاورجان  محکوم 

خاوسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در 

حق محکوم له)چک شماره 1292/0۶4809/325(سررسید 93/0۶/12 تضامنی می باشد و خوانده 

بیست  به  و نسبت  میلیون تضامنی محکوم می گردد  بیست  به  ردیف دوم عارف سلیمانی نسبت 

میلیون بقیه رد دعوا نسبت به ایشان صادر می گرددو پرداخت نیم عشر از محکوم به بابت هزینه 

عملیات اجرایی در حق صندوق دولت .

قاضی شورای حل اختاف فاورجان – محمد حسین حیدری

اجرائیه
له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  محمد  فرزند  کیهانی  محسن  علیه:  محکوم  مشخصات 

وکالت  با   9 پاک   – مفتح  شهید  – کوچه  نشانی کرسگان  سیدحسنبه  فرزند  عزیزی  سیدحسین 

محمدرضا قاسمی محکوم به : بموجب رأی شماره 21۶ تاریخ 93/02/20 حوزه دوم حقوقی شورای 

حل اختاف شهرستان فاورجان  محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 

از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و حق  بابت اصل خاوسته و خسارت تأخیر تأدیه 

الوکاله وکیل ومبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر از مبلغ 

محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت .

قاضی شورای حل اختاف فاورجان – محمد حسین حیدری

سپاهان،نیازمندمهاجمتازه
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اجتماعی

تاالســمی، یــک بیمــاری ارثــی اســت کــه بــه دلیــل نقــص 
می آیــد  وجــود  بــه  هموگلوبیــن  زنجیــره  ســاخت   در 
ــوب  ــانی مطل ــه اکسیژن رس ــادر ب ــوب ق ــن معی و هموگلوبی
بــه اعضــای بــدن نیســت. ایــن بیمــاری بــه صــورت شــدید 
)مــاژور( و خفیــف )مینــور( ظاهــر می شــود. فراهــم کــردن 
امکانــات درمانــی و دســتیابی بــه خــون ســالم و کافــی برای 
همــه بیمــاران تاالســمی و تولــد نیافتــن نــوزادی بــا بیمــاری 
تاالســمی در کشــور، اهــداف عمــده ای اســت کــه همــه افــراد 
و ســازمان های درگیــر ایــن بیمــاری بــه آن هــا می اندیشــند 
ــن رو  ــد؛ از همی ــاش می کنن ــه آن ت ــتیابی ب ــرای دس و ب
مؤسســاتی وجــود دارنــد کــه افــراد مبتــا  بــه ایــن بیمــاری 
ــد.  ــرار  می دهن ــوی خــود ق ــی و معن ــت مال را تحــت حمای
یکــی از ایــن مؤسســات، انجمــن تاالســمی اســتان اصفهــان 
اســت. ایــن مؤسســه در ســال ۱۳۷۲ بــا همــت جمعــی از 
والدیــن بیمــاران تاالســمی و پزشــکان و رئیــس بیمارســتان 

سیدالشــهدا)ع( تأســیس شــد. 
بــرای آشــنایی بیشــتر و شــناخت مشــکات ایــن بیمــاری 
ــمی  ــن تاالس ــر انجم ــق، مدی ــی حقای ــا مجتب ــه، ب در جامع

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب ــتان اصفه اس
    از انجمــن تاالســمی اصفهــان برایمــان بگوییــد؛ چــرا 

ایــن انجمــن شــکل گرفــت؟
هــدف از تأســیس ایــن مجموعــه کمــک بــه بیمــاران نیازمند 
و تأمیــن مایحتــاج آنــان از قبیــل کمک هزینــه دارو، درمــان، 
ارزاق و... اســت. از بیــن فعالیت هــای انجمــن می تــوان بــه 
ــرای رفــع مشــکات دارویــی و درمانــی، تأمیــن  پیگیــری ب

و پرداخــت کمک هزینـــه دارو، آزمایـش هـــای پزشــکی، 
ــا  ــاب، صــدور گواهی ه ــاب و ذه ــی، ای ــه تحصیل کمک هزین

ــرد. ارســال نامه هــا و… اشــاره ک
    چند نفر تحت پوشش این انجمن هستند؟

ایــن انجمــن ۱۲0۳ بیمــار تاالســمی اســتان را تحــت 
ــد.  ــه می ده ــات ارائ ــان خدم ــه آن ــرار داده و ب ــش ق پوش
میانگیــن ســنی بیمــاران مــا ۲۵ تــا ۳0 ســال اســت، ولی در 

ــود دارد. ــاله وج ــا ۴۷ س ــال ت ــن ۷ س ــن از س انجم

    بار مالی تاالسمی برای بیماران چقدر است؟
هزینــه درمانــی ایــن بیمــاران در کشــور بالــغ بــر ۱۵ میلیــون 
تومــان اســت. البتــه از آنجایــی کــه بیمــاری تاالســمی 
جــزو بیماری هــای خــاص محســوب می شــود، هزینــه 
درمانــی بــرای آن هــا رایــگان و تحــت پوشــش بیمــه اســت. 
هزینه هــای جانبــی هــم در ایــن بیــن وجــود دارد. هزینه هــای 
مــازاد داروهــای خارجــی و بخشــی از هزینه هــای بیمارســتان 

را خــود ایــن عزیــزان بایــد پرداخــت کننــد.

ــه  ــا ب ــاران مبت ــی بیم ــه برخ ــود ک ــنیده می ش     ش
تاالســمی بیشــتر راغــب هســتند از داروهــای خارجــی 

ــت؟ ــت اس ــاور درس ــن ب ــا ای ــد؛ اص ــتفاده کنن اس
ــای  ــتفاده از داروه ــه اس ــل ب ــا متمای ــان م ــتر مراجع بیش
خارجــی بــه دلیــل عملکــرد بهتــر هســتند. بــه گفتــه خــود 
ــرد  ــدن ف ــی را در ب ــی واکنش های ــای ایران ــاران، داروه بیم
ــه ایــن نبــود تمایــل منجــر می شــود. ایجــاد می کنــد کــه ب

    این موضوع پیگیری هم شده است؟
مــا بــه مســئوالن دولتــی اعــام کرده ایــم؛ ولــی ایــن نقــل 
قــول را شــایعه می داننــد و حتــی گفتنــد کــه بایــد در خــود 
بیمارســتان تزریــق انجــام شــود؛ ولــی بــاز همیــن عــوارض 

وجــود داشــته اســت.
ــر  ــمی از منظ ــه تاالس ــا ب ــاران مبت ــکات بیم     مش

ــت؟ ــاری چیس ــن بیم ــن ای ــس انجم رئی
مهم تریــن مشــکل در بیمــاران تاالســمی بحــث ازدواج 
اســت. ایــن افــراد تنهــا می توانند بــا ماننــد خودشــان ازدواج 
کننــد. اگــر بیمــار تاالســمی بــا یــک فــرد ســالم ازدواج کنــد، 
ــه  ــا ب ــتر خانواده ه ــود. بیش ــد ش ــب فرزن ــد صاح نمی توان
دلیــل ناآگاهــی اصــرار بــر ازدواج بــا افــراد ســالم را دارنــد که 
قطعــا در آینــده بــا مشــکات جــدی روبــه رو خواهند شــد. از 
طرفــی بــا وجــود اینکــه درصــد زیــادی از بیمــاران تاالســمی 
دارای مــدارک عالــی هســتند، آن هــا گرفتــار معضــل بیــکاری 

بــوده و تنهــا ۱۵ تــا ۲0 درصدشــان شــاغل  هســتند.
   این بیماران برای کار کردن محدودیتی دارند؟

بیمــاران تاالســمی نبایــد کار ســنگین انجــام دهنــد و ماهانــه 
ــد و هیــچ محدودیــت دیگــری  ــق خــون دارن ــه تزری ــاز ب نی

بــرای کار ندارنــد.

مجتبی حقایق، رئیس انجمن تاالسمی اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن:

تاالسمی، درمان پرهزینه و پیشگیری آسان

 بیشترین آمار طالق ها 

مربوط به سه سال اول زندگی است
رئیــس انجمــن ازدواج و خانــواده 
کشــور بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
آمــار طــاق مربــوط بــه ســه 
ســال اول زندگــی اســت، گفــت: 
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ای
خــوب  پســر  و  دختــر  کــه 
همدیگــر را نمی شناســند و مراحل 
ــا هــم  ــد و از ســر وابســتگی عاطفــی ب ازدواج را طــی نمی کنن
ناخواســته  ازدواج هــای  بــه  منجــر  لــذا   ازدواج می کننــد؛ 
ــاال  ــاق ب ــار ط ــا آم ــده و طبیعت ــاتی ش ــه و احساس و ناآگاهان
مــی رود. دکتــر خســرو محمــدی اظهــار کــرد: در بحــث آموزش 
مهارت هــای زندگــی، دو نــوع مهــارت داریــم؛ یکــی مهارت هــای 
ــه  ــی ک ــی خانوادگ ــای زندگ ــی مهارت ه ــش از ازدواج و یک پی
ــیاری از  ــزود: بس ــت. وی اف ــروری اس ــی از آن فرزندپ بخش
ازدواج هــا مبنــای اصولــی نــدارد و بــر اســاس شــناخت صــورت 
نمی گیرنــد و مبتنــی بــر روابــط دوســتی و خــارج از چارچوب هــای 
ــیاری از  ــه بس ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــواده ماس ــه و خان جامع
جوانــان و حتــی نوجوانانــی کــه در شــرف ازدواج هســتند، نیــاز 
بــه مهارت هایــی بــرای ازدواج و انتخــاب همســر دارنــد، 
ایــن مهارت هــا در چارچــوب مهارت هــای  تصریــح کــرد: 
ــا  ــن چارچوب ه ــوزش داده می شــود؛ در ای ــش از ازدواج آم پی
مــا ســعی می کنیــم اصــول انتخــاب همســر و مراحــل شــروع 

زندگی را آموزش دهیــم. شبستان

بهترین نوشیدنی برای خوردن قرص
ــی  ــز و مصــرف منطق ــه کشــوری تجوی کارشــناس ارشــد کمیت
ــدون  ــرف ب ــه مص ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ داروی س
آب بعضــی قرص هــا موجــب ایجــاد مشــکات زیــادی در 
فــرد بیمــار می شــود، گفــت: بهتریــن نوشــیدنی بــرای خــوردن 
ــر نوشــین محمدحســینی  ــی اســت. دکت قرص هــا، آب معمول
ــه مصــرف  ــی از ســفارش ب ــدف اصل ــه ه ــار داشــت: گرچ اظه
ــا در  ــر آن ه ــاده مؤث ــدن م ــاز ش ــل ب ــه دلی ــا آب ب ــا ب قرص ه
معــده و تأثیــر در درمــان اســت، امــا مصــرف بــدون آب بعضــی 
قرص هــا بــه دلیــل ســاختاری کــه دارد، ممکــن اســت موجــب 
ــه مــری فــرد بیمــار شــود.  ــادی در ناحی ایجــاد مشــکات زی

وی افــزود: از طرفــی هــم اســتفاده از مــواد دارویــی بــا مایعاتی 
بــه جــز آب، در مــواردی کــه بــدون تجویــز پزشــک یــا توصیــه 
داروســاز صــورت گیــرد، می توانــد اثــر قرص هــا را از بیــن ببــرد. 
وی همچنیــن بــا نهــی بیمــاران از خــوردن قرص هــا بــا چــای 
ــا حتــی شــیر تصریــح کــرد: خــوردن  داغ، نوشــابه، آب میــوه ی
ــت  ــه عل ــه چــای داغ ب ــرم و البت ــا آب جــوش و گ ــا ب قرص ه
حــرارت آن مشــکاتی بــه وجــود مــی آورد؛ ضمــن اینکــه 
کافئیــن موجــود در چــای، خــود مخــّرب داروســت. شــفاآناین

اخبار کوتاه

اجرای آزمایشی حذف دفترچه های بیمه
ــتقیم  ــان غیرمس ــر کل درم مدی
و پشــتیبانی درمــان ســازمان 
 تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره 
بــه پایلــوت فــاز دوم حــذف 
ــذی در  ــه کاغ ــای بیم دفترچه ه
مراکــز طــرف قــرارداد در اســتان 
یــزد گفــت: در فــاز اول پایلــوت 
ــان  ــرای نسخش ــه را ب ــترین هزین ــه بیش ــص ک ــار تخص چه
پرداخــت می کردیــم، جــزو طــرح بودنــد؛ امــا در فــاز جدیــد 
ــکان  ــی پزش ــی حت ــر تخصص ــا ه ــب ب ــک داوطل ــر پزش ه
عمومــی می تواننــد در صــورت تمایــل وارد طــرح شــوند. قــرار 
شــده 60 درصــد پــول پزشــکان را بــه صــورت آنایــن 
بپردازیــم؛ یعنــی بــه محــض انجــام ویزیــت، ایــن مبلــغ در 
ــا  ــی ب حســاب پزشــک شــارژ می شــود. دکتــر محمــد توانای
اشــاره بــه حــذف دفترچه هــای بیمــه کاغــذی در مراکــز 
ــرد: در راســتای  ــار ک ــی اظه ــن اجتماع ــی ســازمان تأمی ملک
ــز  ــرارداد نی ــرف ق ــز ط ــذی در مراک ــای کاغ حــذف دفترچه ه
ــاز دوم  ــوت ف ــزود: پایل ــم. وی اف ــی را شــروع کرده ای اقدامات
ــزد شــروع شــده  ــه در ســال جــاری در اســتان ی ــن برنام  ای
و قصــد داریــم همــه پزشــکان طــرف قــرارداد را تحــت 
ــم  ــور ه ــطح کش ــه داد: در س ــی ادام ــم. توانای ــش ببری پوش
ــت  ــاز هس ــا نی ــم؛ ام ــاعه دهی ــرح را اش ــن ط ــم ای می توانی
پایلــوت فــاز دوم را دقیق تــر اجــرا کنیــم تــا بــا رفــع ایــرادات 

محدودیتـــی برای بسـط آن نداشـته باشـیم. ایسـنا

ایجاد اشتغال برای ۶۴ هزار ایثارگر
نماینــده ولــی فقیــه و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
از اشــتغال بیــش از 6۴ هــزار ایثارگــر جویــای شــغل در ســه 
ــر داد. حجت االســام و المســلمین ســید  ســال گذشــته خب
محمدعلــی شــهیدی ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه و تولــد 
ــی  ــی و واقع ــان اصل ــت: صاحب ــر)ع( گف ــرت علی اکب حض
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، فرزنــدان شــهدا و ایثارگــران 
ــه روزی  ــد ک ــت کن ــمتی حرک ــه س ــد ب ــاد بای ــتند و بنی هس
ــود؛  ــزان اداره ش ــن عزی ــود ای ــط خ ــل توس ــورت کام ــه ص  ب
ــت  ــیر حرک ــن مس ــاد در ای ــور در بنی ــان حض ــخصا از زم ش
ــران را در  ــش ایثارگ ــش از پی ــور بی ــه حض ــا زمین ــرده ام ت ک
 مجموعــه فراهــم کنــم. نماینــده ولــی فقیــه در بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران ادامــه داد: در همیــن راســتا از ابتــدای 
حضــور در بنیــاد، نیروهــای مأمــور بــه خدمــت از ســایر 
ــم  ــود بازگرداندی ــت خ ــی خدم ــل اصل ــه مح ــتگاه ها را ب دس
ــد، از  ــه بازنشســتگی رســیده بودن ــه مرحل و افــرادی را کــه ب
خدمــت بازنشســته و ایثارگــران را جایگزیــن آن هــا کردیــم. 
همچنیــن در تمــام مجموعه هــا و ســازمان های وابســته 
بنیــاد نیــز از حضــور ایثارگــران و فرزنــدان معــزز شــهدا                                          

ــر ــم. مه ــره بردی ــازان به و جانب

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

از  یکــی  گفــت:  کاشــان  دانشــگاه  رئیــس 
ــاط و  ــگاه ارتب ــن دانش ــردی ای ــت های راهب سیاس

تعامــل بــا جامعــه و مــردم شــهر اســت. 
بــا  تعامــل  زراعــت  عبــاس  دکتــر 
ــهر  ــای ش ــع نیازه ــرای رف ــه را ب جامع
ضــروری دانســت و اظهــار داشــت: 
بـــودن  دارا  بــا  دانشـــگاه کاشـــان 
ــت  ــای هیئ ــوه اعض ــای بالق توانایی ه
علمــی توانمنــد و متخصــص در تمامــی 
طرح هــای  ارائــه  آمــاده  زمینه هــا، 

ــن  ــکات ای ــائل و مش ــل مس ــرای ح ــی ب تحقیقات
ــت.  ــهر اس ش

ــوزش  ــای آم ــارات و موفقیت ه ــه رشــد افتخ وی ب
 عالــی کشــور در چنــد ســال اخیــر اشــاره کــرد 
ــه نخســت را در شــتاب علمــی  ــران رتب و گفــت: ای

ــان دارد.  جه
ــه  ــه لحــاظ رتب ــان ب ــران در جه ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــال ۲0۱۳  ــه ۲۵ در س ــم از رتب ــد عل ــی و تولی علم
بــه رتبــه ۱۷ ارتقــا یافــت و در منطقــه نیــز در ســال 

ــرده اســت.  ــه اول را کســب ک گذشــته رتب
ــزار و ۱۲6  ــک ه ــه ی ــت ب ــر زراع دکت
ــان در کشــور اشــاره  شــرکت دانش بنی
ــرکت ها ۳0  ــن ش ــزود: در ای ــرد و اف ک
ــر شــاغل هســتند و رشــد ۱6  هــزار نف

درصــدی صــادرات راداشــته اســت. 
دانشــگاه کاشـــان رشــد  رئیـــس   
دیگــــر  از  را  پژوهشـــی  اعتبــارات 
افتخــارات آمــوزش عالــی کشــور در ســال تحصیلــی 
جدیــد عنــوان کــرد و گفــت: اعتبــارات پژوهشــی از 
ــال 96  ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــد ب ــر نیم درص زی
ــای  ــر ج ــن ام ــه ای ــه ک ــا یافت ــد ارتق ــه دو درص ب

تقدیــر دارد.

ــون  ــب قان ــی از تصوی ــر بهداشــت در امــور مامای مشــاور وزی
»ســختی کار ماماهــا« خبــر داد. نجمــه تهرانیــان دربــاره ایــن 
قانــون جدیــد توضیــح داد و گفــت: طبــق ایــن قانون بــه ازای 
هــر مــاه، یــک ســال بخشــودگی خدمتــی بــه ماماهــا تعلــق 
می گیــرد کــه امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد اجــرا شــدن 

ــرارداد بیمه هــا  آن باشــیم. همچنیــن عقــد ق
بــا ماماهــا هنــوز اجرایــی نشــده؛ ولــی قانــون 
آن مصــوب اســت. امیدواریــم وزارت رفــاه 
ــن  ــه ای ــد ک ــر را وادار کن ــازمان های بیمه گ س
ــا  ــا مــردم ب عقــد قــرارداد را داشــته باشــند ت
مبلــغ ویزیــت کــم و بــا اســتفاده از دفترچــه 
بیمــه از خدمــات مامایــی پیشــرفته بهره منــد 

شــوند. 
ــرخ ســزارین از حــدود ۵0  وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ن
درصــد بــه ۴۵.۵ درصــد رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه گاهــی در بیمارســتان های خصوصــی آمــار ســزارین بــه 
حــدود ۷0 یــا 80 درصــد می رســید. یکــی از عوامــل کاهــش 

نــرخ ســزارین، رایــگان کــردن زایمان هــای طبیعــی در 
راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری اســت کــه مســئله 
افزایــش جمعیــت و فرزنــدآوری را اعــام کردنــد. همچنیــن 
یکــی دیگــر از اقدامــات وزارت بهداشــت برگــزاری کاس هــای 
اتاق هــای زایمانــی  آمادگــی بــرای زایمــان و گســترش 
بــه صــورت خصوصــی در بیمارســتان های 
دولتــی بــود. بــه ایــن ترتیــب هــر مــادری بــا 
ــی  ــواده اتاق ــای خان ــی از اعض ــا یک ــر ی همس

ــرای زایمــان خواهــد داشــت.  اختصاصــی ب
امــور مامایــی  بهداشــت در  مشــاور وزیــر 
بــه  توجــه  بــا  ماماهــا  اینکــه  بیــان  بــا 
توانســته اند  ایجادشــده  سیاســت های 
ــی  ــی و آموزش ــتی و درمان ــز بهداش ــری در مراک ــگاه بهت جای
ــرای  ــه آمــوزش ب ــی کــه در زمین ــزود: اقدامات ــد، اف ــدا کنن پی
ــان  ــا از زایم ــراس آن ه ــادران انجــام شــده، در کاهــش ه م
ــاهد  ــل ش ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــوده اس ــذار ب ــی تاثیرگ طبیع
افزایــش میــزان ایــن روش زایمانــی هســتیم. خبــر فارســی

»سختی کار« و »تعرفه« مامایی در انتظار اجراتعامل دانشگاه با جامعه، یکی از سیاست های دانشگاه کاشان است

حتما بخوانید!
بیشترین آمار طالق ها مربوط به ...

آگهی مزایده پرونده اجرائی کاسه 9300102
در  واقع   ۱۵ اصلی  پاک  از  فرعی مجزی شده   ۲۱09 ثبتی  پاک  باب خانه  تمامت ششدانگ یک 

فاورجان بخش نه ثبت اصفهان مورد ثبت صفحات 86 و 8۳ و 80 دفتر ۳۵۴ اماک بشماره ثبت 

۵0۲۷0 الی ۵0۲۷۲ بمساحت ۱۳8/۴0 مترمربع به آدرس فاورجان خیابان بقیع شمالی کوی شهید 

بطول  شمااًل   : از  عبارتست  آن  مشخصات  و  حدود  یکم که  بست  بن   )6 )شماره  اسدیان  مرتضی 

۱۱/0۵متر دیوار به دیوار پاک اصلی شرقا در دوقسمت که دوم پخی شکل است اول بطول ۱۱/۱0 متر 

در و دیوار دوم بطول ۲/80 متر درو دیوار است هر دو به کوچه بن بست جنوبًا بطول 9/۲۵ متر دیوار به 

دیوار پاک ۱۵ اصلی غربا بطول ۱۲ متر دیوار به دیوار پاک ۱۵ اصلی و حقوق ارتفاعی نداردو طبق نظر 

کارشناس رسمی به مبلغ ۱/۵۳0/000/000 ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای ۱۳8/۴0مترمربع عرصه 

و حدود ۱۴۵ مترمربع اعیان که شامل یک ساختمان مسکونی دردوطبقه )همکف و طبقه اول( و 

اسکلت ساختمان از نوع دیوار بابر اجری و نوع پوشش سقف ها از آهن وطاق ضربی ، نمای ساختمان 

درقسمت جنوب سرامیک طرح آجر و درضلع شرق مجاور گذر سیمانی و پنجره ها آلومینیوم و پروفیل 

آهن و دیوارهای حیاط سرامیک و کف فرش موزائیک و دارای اشتراکات آب ، برق و گاز می باشد. 

به یک  )نسبت  فرهاد  فرزند  رهنما  به چهاردانگ(نیره  )نسبت  فرزند مصطفی  زهرا محمدی  ملکی 

دانگ( و دانیال رهنما فرزند فرهاد )نسبت به یک دانگ( ساکنان تیران منطقه چهار کوچه شهید 

مختاری که طبق سند رهنی شماره ۱۴۵۲۵-8۷/08/۲9 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵۵ 

تیران و کرون در رهن بانک ملی شعبه تیران قرارگرفته از ساعت 9 الی ۱۲ روز شنبه مورخ 96/0۳/۲0 

در اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی از 

طریق مزایده به فروش می رسد . و مزایده از مبلغ ۱/۵۳0/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی نقدًا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ،گاز اعم 

از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 

مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 

باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 

از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا 

طبق اعام بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد این آگهی در یک نوبت توسط روزنامه کیمیای 

وطن در تاریخ 96/0۲/۱9 درج و منتشر می گردد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . 

تاریخ انتشار 96/۲/۱9

تاریخ مزایده : 96/0۳/۲0

م/الف : ۱۳۲  مدیر اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبر پورمقدم

رونوشت آگهی حصر وراثت
شورا  این  از   ۱۴8/96 به کاسه  دادخواست  شرح  به   ۷ شناسنامه  شماره  دارای  ناصرگنجی  آقای 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله گنجی     به شماره 

شناسنامه ۱۳۳۱6 در تاریخ 9۵/۱۱/۲0 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  ۱.سعود گنجی فرند فضل اله ش ش ۱066۳ ۲.منصور گنجی فرزند فضل اله ش ش ۱۲6

۳.ناصر گنجی فرزند فضل اله ش ش ۷ ۴. سوسن گنجی فرزند فضل اله ش ش ۲ ۵. نسرین 

گنجی فرزند فضل اله ش ش ۱۱  6. مهین بانو هدایتی فرزند محمد حسن ش ش ۴96  متوفی ورثه  

دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 

به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۱۵ 

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت محمد شفیع نجفی   علیه ناصر صفاتی  به اتهام تحصیل مال نامشروع با کارت 

سوخت   تحت کاسه 960۱۳۵ وقت رسیدگی مورخ 96/۵/۱۵  ساعت ۱۲  صبح تعیین گردیده است 

المکان بودن متهم در راستای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری به موجب  لذا با توجه به مجهولُ ُُُُُُُُُُُُُُُ

این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ میگردد که درتاریخ تعیین شده در شعبه ۱0۳ دادگاه کیفری دو 

فاورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید 

بدیهی است در صورت عدم حضور یاعدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب و دادگاه 

وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 

 شعبه ۱0۳ دادگاه کیفری دو فاورجان – سادات

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای رضا قاسمی فرزند نوروز به شماره شناسنامه ۱698 با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۱08 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 

تمامت ششدانگ پاک ۱۲۱۴8 باقیمانده  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۵۵۲۳80 

که در صفحه ۵۷8 دفتر ۴۵ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق 

گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد .  به علت جابجایی مفقود 

گردیده است وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲0 

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 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 مستردد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۴۴۳8/ م الف  رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

دادنامه
تاریخ رسیدگی 9۵/۱۲/۲۱  مرجع  کاس پرونده   9۵-۴۷۲  شماره دادنامه ۴۳ مورخ 96/۲/9  

نشانی:  داودی    محمد حسین  خواهان:   اصفهان  اختاف    شورای حل     ۴9 شعبه   رسیدگی: 

اصفهان-خیابان فردوسی- بر مادی چرخاب پاک ۱ خوانده: محمد بنای وطن     نشانی : مجهول 

المکان خواسته: الزام به انتقال گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق 

و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید: در خصوص دعوی آقای محمد حسین داودی به طرفیت آقای محمد 

بنای وطن مجهول المکان دائر بر صدور حکم به الزام انتقال سند رسمی خط تلفن همراه به شماره 

09۱۳۲0۱۵۵۲۵ مقوم به ده میلیون ریال نظر یه اینکه مالکیت رسمی خوانده حسب استعام شماره 

۷۷0/۲۴/60۱۵ از شرکت مخابرات استان اصفهان محرز می باشد و در حال حاضر خوانده مجهول 

المکان می باشد که وقت رسیدگی در آگهی روزنامه نسل فردا مورخ دوشنبه ۴ بهمن ۱۳9۵ اباغ 

گردید ولیکن خوانده در جلسه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است و با عنایت به اینکه 

در حال حاضر سیستم کارت مذکور بعد از چند سال در ید خواهان می باشد لذا اعضای شورا دعوی 

خواهان را محرز تشخیص و مستندًا به مواد ۱0-۲۱9 و ۲۲0 ق م و ماده ۱98 ق ادم حکم به محکومیت 

خوانده به تنظیم سند رسمی و انتقال خط تلفن همراه مذکور به نام خواهان صادر می نماید. رای 

صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲0 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در ضمن یک نسخه از دادنامه جهت 

اباغ به خوانده در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی گردد. 

م الف ۴090 قاضی شورای حل اختاف  ۴9  حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
شماره قرار : 96099۷6۷9۴۱000۵8 مورخ 96/۱/۲0  کاسه : 9۵۱۲۷۲  خواهان : نرگس معصوم زاده 

جوزدانی – اصفهان ملک شهر بهارستان غربی جنب شهربازی ملک شهر ک فردوسی پاک ۲ واحد 

۴  خوانده : ۱ - مر تضی خراسانی خ امام خمینی  روبروی قلمستان جنب پل هوایی مغازه قلیان 

انتقال سند رسمی خودرو  شورا  الزام به  فروشی  ۲- مهدی پودینه یی مجهول المکان  خواسته: 

باعنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  رای 

شورای حل اختاف درخصوص دعوی خواهان نرگس معصوم زاده جوزانی به طرفیت خوانده مرتضی 

خراسانی و مهدی پودینه ئی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو ۲06 به شماره انتظامی 

۵۳-۷9۲ ل ۱6 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعام به عمل آمده 

از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو ماحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان 

و همچنین خوانده ردیف اول علی الرغم اباغ قانونی ماده 68 و خوانده ردیف دوم نشر آگهی شدن 

در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 

تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۱98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب درامور مدنی 

و مواد ۱0 و ۲۱9 و ۲۲0 و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 

حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ ۱6۱0000 

ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت به خوانده ردیف اول به استناد 

ماده بند ۴ ماده 8۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم رد دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی 

اصفهان می باشد .

 م الف ۴06۵ قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاس پرونده 9۵۱۵۷۴ شماره دادنامه : 96099۷6۷9۳600۱80 مورخ 96/۲/9 مرجع رسیدگی شعبه 6 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان: مهرانگیز حیدری رنجکش نشانی : اصفهان-مرداویج- خیابان 

رسالت جنوبی- کوچه شماره ۲-پاک 8-واحد۱ وکیل:احمد مقرون مفرد نشانی: اصفهان-خیابان 

نیکبخت-ساختمان وکای ماکان ۵ طبقه ۵ واحد ۵۲ خواهان : ۱-داود آتش سقا ۲- وحید اکبری 

خودرو  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  المکان  مجهول  همگی   : نشانی  اکبری  حسن   -۳

گردشکار: باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعام ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:  رای قاضی شورا 

در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یادشده باال به خواسته الزام به انتقال سندرسمی خودرو 

سواری بنز مدل ۱99۲ به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ۴۲9 ن ۳۵ ایران-۱۲ به انضمام مطلق 

انتظامی درخصوص  از مرجع  آمده  به عمل  استعام  پرونده،  به محتویات  عنایت  با  وارده  خسارات 

آخرین مالک خودرو، ماحظه قولنامه های ارائه شده ازطرف خواهان، شورا دعوای مطروحه راوارد و 

ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد ماده ۱98قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

مدنی ومواد ۱0 و ۲۱9 و ۲۲0 و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول 

به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و خوانده ردیف سوم را 

پرداخت مبلغ ۵00000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واخواهی دراین 

شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف ۴0۷۷ قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده : ۵96/9۵ شماره دادنامه : 9۵099۷6۷9۳۴00989 مورخ 9۵/۱۱/۱۳ مرجع رسیدگی 

: شعبه ۴ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : اعظم محمدی کمال آبادی نشانی : اصفهان-برآن 

جنوبی، روستای پیله وران، ک ش رضا عباسی ، پاک ۲۵ وکیل: محسن محمدی نشانی: اصفهان- 

مجهول  نشانی:  فرهادیان  احمد   : خوانده  پاک9-طبقه۲  نیکبخت- ک ش صادقی)۱6(-  خیابان 

المکان خواسته : مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق 

و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قانونی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای مینماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان اعظم محمدی کمال 

آبادی فرزند محمدعلی با وکالت محسن محمدی به طرفیت خوانده احمد فرهادیان فرزند عبدالغنی 

به خواسته مطالبه نفقه گذشته و حال از تاریخ 90/9/۱ لغایت صدور حکم با احتساب هزینه مسکن 

مقوم به ۳۱00000 ریال و خسارت تاخیر و مطلق خسارت و حق الوکاله نظر به محتویات پرونده و احراز 

رابطه زوجیت وفق تصویر سند ازدواج مضبوط در پرونده و مفاد صورتجلسه  مورخ 9۵/8/۲۵ و اینکه 

خوانده علی رغم اباغ قانونی درجلسه حاضر نشد و الیحه ای بر برائت ذمه خود به شعبه ارائه ننمود 

و با عنایت به نظریه کارشناسی مورخ 9۵/9/۱۴ که مصون از اعتراض مانده است و با توجه به الیحه 

تقدیمی وکیل خواهان شماره 09۳۴ مورخ 9۵/9/۳0 که نفقه موکل را تا تاریخ 9۴/۵/۳0 مطالبه و 

مابقی را مسترد نموده است لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقی و ضمن صدور قرار رد 

دعوی خواهان مستند به بند ب ماده ۱0۷ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبه نفقه ازتاریخ 

9۴/۵/۳۱ به بعد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جمعا مبلغ صد و نود و نه میلیون و بیست 

هزار ریال نفقه معوقه و هزینه ........ زوجه از تاریخ 90/9/۱ لغایت 9۵/۵/۳0 و ۱۵00000 ریال هزینه 

کارشناسی . ۳0۳/۳00 تومان هزینه دادرسی و تمبر و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

صادر و اعام مینماید . رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم دادگاه خانواده است .

م الف ۴0۷۲ قاضی شورای حل اختاف ۴ حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 9۵۱۴0۱ شماره دادنامه 96099۷6۷9۳۷006۱۳ مورخ 96/۱/۲9 مرجع رسیدگی : شعبه 

۷ شورای حل اختاف اصفهان خواهان: عباس حاجی آقا معمار نشانی : اصفهان-خیابان جامی- 

کوچه صدیق اعلم- پاک ۷۵ خوانده: بهرام کریمی نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 

چهار میلیون ودویست هزار ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی گردشکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

رای قاضی شورا  رای مینماید  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعام  را  قانونی شورا ختم رسیدگی 

درخصوص دعوی آقای عباس حاجی آقا معمار به طرفیت بهرام کریمی به خواسته مطالبه مبلغ چهار 

میلیون و دویست هزار ریال با کلیه خسارات و هزینه دادرسی نظر به دادخواست تقدیمی و محتویات 

پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده مبلغ چهار میلیون و دویست هزار 

ریال جنس از خواهان دریافت نموده و با دقت نظر به گواهی شهودین این در جلسه رسیدگی و اینکه 

خوانده با وصف اباغ قانونی درجلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه ارائه 

ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و ..... به مواد ۱98 و ۵۱۵ و ۵۱9 قانون 

آیین دادرسی و مبلغ دویست و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 

اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف ۳0 روز پس از اباغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.

م الف ۴06۲ قاضی شورای حل اختاف هفتم حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده : 9۵۱009 شماره دادنامه : 9۵0۴۴0۲۴۲0 مورخ 9۵/۱۱/۳ مرجع رسیدگی : شعبه ۱۴ 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان: احمد طهماسبی بویینی نشانی: اصفهان-بلوار کشاورز- کوی 

گلزار۷ فرعی مقداد پاک8 خوانده: مرضیه هاشمی گهرویی نشانی : مجهول المکان  گردشکار: پس 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

به صدور رای مینماید رای قاضی  به شرح زیر مبادرت  اعام و  را  قانونی شورا ختم رسیدگی  اعضا 

شورا در خصوص دعوی آقای احمد طهماسبی بویینی به طرفیت خانم مرضیه هاشمی گهرویی به 

خواسته مطالبه مبلغ ۵۱۵0000 تومان بابت اجور معوقه به انضمام ۴۵00000 ریال خسارت تاخیر در 

تخلیه و قبوض مصرفی آب و برق و عوارض کسب و وجه چک شماره ۳8۳۷6۱ مورخ 9۴/۱۲/۲۵ 

به مبلغ ۲000000 تومان جمعا به مبلغ ۱۱8۱80000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر نظر 

به محتویات پرونده و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ قانونی و عدم دفاع و اظهارات خواهان مبنی بر 

اینکه ازتاریخ 9۵/۱/8 تاکنون اجاره ای دریافت نکرده ام و خوانده کلیه مغازه را درتاریخ 9۵/۷/۴ به 

من تحویل داده است لذا نظر به مراتب فوق دعوی خواهان وارد تشخیص مستند به مواد ۱98 و ۵۱9 

و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 9۵/۲/8 

لغایت 9۵/۷/۴ به مبلغ ۱۵000000 ریال ازقرارماهیانه ۷۵00000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 

9۵/۲/8 لغایت 9۵/۷/۴از قرار روزانه ۳00000 ریال مستند به بند ۱۴-6 قرار داد و پرداخت ۲0000000 

ریال وجه چک بابت جزئی از اجاره و پرداخت مبلغ ۲680000 ریال بابت قبوض آب و برق و عوارض 

شهرداری و ۳860000 ریال هزینه دادرسی و ۱۲0000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر از تاریخ 

9۵/۷/۲9 لغایت وصول در حق خواهان صادرو اعام می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 

۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از ۲0 روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف ۴069 قاضی شورای حل اختاف شعبه ۱۴ حوزه قضایی

دادنامه 
کاسه : 9۵-۱0۳6 شماره دادنامه : 9۳ مورخ 96/۱/۲9 مرجع رسیدگی : شعبه ۵۳ حقوقی شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان:عباس عطایی فرزند محمد حسن به نشانی اصفهان خیابان احمدآباد 

موبایل مدرن خوانده : مسعود صالحیان فرزند ناصرقلی به نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه 

انضمام مطلق  به  فقره سفته  بابت ۴  ریال   ۴0000000 و  فقره چک  بابت یک  ریال  ملیلیون  نه  مبلغ 

خسارات قانونی و صدور قرار تأمین خواسته  شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید رای قاضی شورای حل اختاف  در خصوص دادخواست 

آقای عباس عطایی فرزند محمدحسن به طرفیت آقای مسعود صالحیان فرزند ناصر قلی به خواسته 

مطالبه مبلغ جمعا ۴9000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۵۴08۴۷ عهده بانک سُپه به 

مبلغ 9000000 ریال و بابت ۴ فقره سفته به شماره خزانه داری ۵8۱80۵، ۵8۱80۴،۵8۱806،۵8۱80۳ 

به مبلغ ۴0000000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده 

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

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق درمطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم نشر آگهی درجلسه 

حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 

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

به مواد ۳۱0 و ۳۱۳و ۳0۷و ۳09 قانون تجارت  و مواد ۱98 و ۵۱۵ و ۵۱9 و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴9000000 ریال بابت اصل خواسته و ۲۱۳0000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲0000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید 

تاریخ وصول  تا  تقدیم دادخواست 9۵/9/۲۴  تاریخ  از  بابت وجه سفته ها   9۴/۲/۱۱ چک موصوف 

که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۱0 رو.ز پس از اباغ واخواهی در همین مرجع 

و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف ۴088  شعبه ۵۳  مجتمع شماره سه شهرستان اصفهان 

آگهی احضار متهم 
 -۲ حسن   -۱ عراقی  سلیمان  ناصر   -۳ منصوری  فرزانه   -۲ سیرت  نیک  حمید   -۱ خانم   / آقا 

اتهام مشارکت در کاهبرداری  به  این شعبه  پرونده شماره 9۴۱8۵9ب۱6  علیرضا۳- مشتاقعلی در 

تحت تعقیب قرار دارید . به این وسیله بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ 

می شود ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید . در غیر اینصورت پس از انقضا 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 

م الف ۳9۷۲ بازپرس  شعبه ۱6 دادسرای اصفهان 

هر
: م

س
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قال الرضا؟ع؟:
 َعن َاعراِض الُمسِلمیَن َاقاَلُه اهلُل َعثرَتُه َیوَم 

َ
»َمن َکّف

الِقیامة.«
»کسی که از آبروریزی و لطمه زدن به حیثیت مسلمانان 

خودداری کند، خداوند از لغزش های او در روز قیامت 
درخواهد گذشت. 

)بحار، ج ۷۵، ص ۲۵6(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

بارانی

آفتابی

ابری

بارانی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

1۵   ْC

۵   ْC

1۲   ْC

1۷   ْC

۲۵  ْC

۲۵   ْC

30   ْC

31   ْC

حوادثسالمت 

 نکاتی طالیی برای استفاده از 

مرطوب کننده های پوست
داشــتن  رمــوز  از  یکــی 
ــن اســت  پوســت ســالم ای
نگــه  مرطــوب  را  آن  کــه 
داریــد؛ امــا مرطــوب کــردن 
پوســت دارای اصولــی اســت 

که به آن می پردازیم.
مــــژدهی آذر،  همایــون   
متخصــص پوســت و مــو، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  ــت آن از جمل ــت بهداش ــت و رعای ــت از پوس مراقب
ــد  ــان بای ــژه زن ــراد، به وی ــه اف ــه هم ــت ک ــی اس نکات
بــه آن توجــه داشــته باشــند، بیــان کــرد: یکــی 
از رمــوز داشــتن پوســتی ســالم، مرطــوب نــگاه 
باکیفیــت  محصــوالت  از  اســتفاده  و  آن   داشــتن 

است.
از  اســتفاده  زمــان  بهتریــن  داد:  ادامــه  وی   
را  پوســتتان  اســت کــه  وقتــی  مرطوب کننده هــا 
ــد  ــه بع ــا ۳ دقیق ــه ت ــد ک ــام کرده ای ــا حم ــته ی شس
ــده  ــد از مرطوب کنن ــت، می توانی ــودن پوس ــدار ب از نم
ــودن پوســت جــذب  ــرا خیــس ب ــد؛ زی اســتفاده کنی

می کنــد. بیشــتر  را  رطوبــت 
وی افــزود: مرطوب کننــده قــرار نیســت پوســت 
شــما را مرطــوب کنــد؛ بلکــه فقــط بــه حفــظ رطوبــت 
زمانــی کــه  و  می کنــد  پوســت کمــک  طبیعــی 
ــد، حتمــا  ــده اســتفاده کنی ــد از مرطوب کنن می خواهی

ــد. ــه کنی ــتتان توج ــوع پوس ــه ن ب
ــر  ــار داشــت: اگ ــو اظه ــن متخصــص پوســت و م ای
پوســتتان خشــک اســت، بهتــر اســت انواعــی را 
بخریــد کــه در ساختشــان روغــن بــه کار رفتــه اســت. 
ــالمی روی  ــش س ــا، پوش ــوع مرطوب کننده ه ــن ن ای
پوســت ایجــاد می کننــد و مانــع از بیــن رفتــن آب و 

ــوند. ــت می ش ــت پوس رطوب
ــواع روغن هــا  ــان ان مژدهــی آذر تصریــح کــرد: در می
ــن  ــردان و روغ ــه آفتابگ ــن دان ــد روغ ــز می توانی نی
دانــه  روغــن  زیــرا  کنیــد؛  انتخــاب  را  زیتــون 
انــواع  برابــر  در  را  پوســت  مقاومــت  آفتابگــردان 
زیتــون  روغــن  و  می دهــد  افزایــش  عفونت هــا 
ــر  ــا اگ ــت. ام ــیدان اس ــی آنتی اکس ــع غن ــم منب ه
ــر اســت  پوســتتان مســتعد جــوش زدن اســت، بهت
از ایــن روغــن اســتفاده نکنیــد.  باشــگاه خبرنــگاران

یک جمله خواهر، قاتل برادرش را لو داد
ــق مرکــز فوریت هــای پلیســی  شــامگاه جمعــه گذشــته از طری
ــهر  ــری 158 کیانش ــه کالنت ــکوک ب ــوت مش ــره ف ــک فق 110، ی
اعــالم شــد. بــا انجــام بررســی های اولیــه مشــخص شــد 
جوانــی بــه نــام محســن )۳2 ســاله( بــر اثــر اصابــت جســم تیز 
بــه ناحیــه گــردن، توســط اعضــای خانــواده اش بــه بیمارســتان 
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــی ق ــات درمان ــل شــده و تحــت اقدام منتق
ــای  ــت. اعض ــرده اس ــوت ک ــت ف ــدت جراح ــت ش ــه عل ــا ب ام
خانــواده محســن )متوفــی( در تحقیقــات اولیــه عنــوان داشــته 
بودنــد: »محســن جهــت تأمیــن هزینــه مــواد مخــدر مصرفــی 
خــود مطالبــه پــول کــرد، امــا بــا مخالفــت مــا روبــه رو شــد؛ بــه 
همیــن علــت چاقویــی از آشــپزخانه برداشــت و تهدیــد کــرد کــه 
خــودش را بــا چاقــو می زنــد؛ در نهایــت زمانــی کــه دیــد کســی 
حاضــر بــه دادن پــول بــه او نیســت، خــودش را از ناحیــه گــردن 
و بــا چاقــو مصــدوم کــرد.«  کارآگاهــان اداره دهــم بــا مراجعــه 
بــه بیمارســتان و بررســی جســد متوفــی موفــق بــه شناســایی 
ــدند. در  ــد ش ــر روی جس ــری ب ــی از درگی ــت ناش ــار جراح آث
ــد  ــدا کردن ــان اطــالع پی ــی، کارآگاه ــات میدان ــا تحقیق ــه ب ادام
کــه پیــش از بــروز حادثــه، بیــن متوفــی و اعضــای خانــواده اش 
درگیــری ایجــاد شــده اســت. یکــی از اعضــای مجتمــع عنــوان 
داشــت: »خــودم شــنیدم کــه خواهــر متوفــی خطــاب بــه بــرادر 
ــا  ــه رضــا چــرا محســن را ب ــوان داشــته ک ــی عن ــر متوف بزرگ ت
ــوص  ــان درخص ــؤاالت کارآگاه ــر س ــا در براب ــو زدی؟« رض چاق
وجــود آثــار جراحــت شــدید بــر روی ســر و انگشــتانش مجبــور 
ــوان داشــت:  ــرادرش شــد و عن ــا ب ــری ب ــه درگی ــراف ب ــه اعت ب
»بــرادرم معتــاد بــود و غالبــا بــرای تهیــه هزینــه مصــرف مــواد، 
اعضــای خانــواده و به ویــژه مادرمــان را تحــت فشــار قــرار 
ــیوه  ــن ش ــه همی ــا ب ــت ت ــد داش ــز قص ــه نی ــی داد؛ روز حادث  م
و شــگرد از مادرمــان پــول مــوادش را تأمیــن کنــد کــه ایــن بــار 
 مــن دخالــت کــردم؛ محســن از آشــپرخانه چاقویــی برداشــت 
و بــه ســمت مــن حملــه ور شــد و مــرا از ناحیــه ســر و انگشــتان 
مجــروح کــرد؛ در نهایــت در حیــن درگیــری بــه روی زمیــن افتاد 

و چاقــو بــه گردنــش برخــورد کــرد.«  
بــرادر متوفــی بــه عنــوان متهــم پرونــده و بــه دســتور بازپرس 
ــار اداره  ــارات در اختی ــت اظه ــی صح ــت بررس ــده، جه پرون
ــد  ــت و جس ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی ده
متوفــی نیــز جهــت شناســایی دقیــق نحــوه اصابــت چاقــو بــه 

ناحیــه گــردن بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. رکنــا

ــن  ــرای تأمی ــن راه ب ــادل، بهتری ــالم و متع ــی س ــم غذای رژی
ویتامین هــا و مــواد معدنــی بــدن اســت؛ امــا ممکــن اســت بــه 
دلیــل افزایــش ســن و قرارگیــری در معــرض بعضــی مشــکالت 

ــود ویتامین هــا مواجــه شــوید. ــا کمب ســالمت، ب
ــا آزمایــش خــون قابــل تشــخیص  غالبــا کمبــود ویتامین هــا ب
هســتند، امــا گاهــی اوقــات بعضــی کمبودهــا از طریــق پوســت، 
مــو و ناخن هــا شناســایی می شــوند. بــه گفتــه محققــان، 
از طریــق دیــدن  بــه راحتــی  5 نشــانه کمبــود ویتامیــن 
 صــورت امکان پذیــر اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره

 می شود.
    چشمهایپفکرده

معمــوال بعــد از بیــدار شــدن از خــواب چشــم ها پف کــرده 
هســتند. بــا ایــن حــال، پــف بیــش از حــد ممکن اســت نشــانه 
ــن  ــال 200۶، بی ــه س ــق مطالع ــد. طب ــدن باش ــد در ب ــود ی کمب

ــود  ــود دارد و کمب ــاط وج ــد ارتب ــاری تیروئی ــد و بیم ــرف ی مص
آن منجــر بــه خســتگی، کوفتگــی و چشــم های پف کــرده 
می شــود. ســایر نشــانه های کمبــود یــد شــامل خشــکی 
ــت،  ــت. ماس ــکننده اس ــای ش ــه وزن و ناخن ه ــت، اضاف پوس
ــد  ــی دارای ی ــواد خوراک ــا، م ــی، و لوبی ــیب زمینی، توت فرنگ س

هســتند.
    پوسترنگپریده

ــرف  ــه مص ــما ب ــاز ش ــانه نی ــد نش ــده می توان ــره رنگ پری چه
ویتامیــن B12 بیشــتر باشــد. فقــدان ایــن ویتامیــن در پوســت 
آشــکار می شــود و احســاس خســتگی بــه همــراه دارد. نشــانه 
دیگــر کمبــود ایــن ویتامیــن، زبــان کامــال صــاف اســت. مــواد 
خوراکــی حــاوی ویتامیــن B12: ماهــی ســالمون، گوشــت 

ــی. ــر سوئیس ــت و پنی ــده، ماس ــالت فرآوری ش ــز، غ قرم
    مویخشک

ــا  ــت؛ ام ــایع اس ــری ش ــا ام ــی روزه ــک در بعض ــوی خش م
خشــکی بیــش از انــدازه موهــا می توانــد نشــانه کمبــود بیوتیــن 
یــا ویتامیــن B۷ باشــد. کمبــود ایــن ویتامیــن می توانــد منجــر 
ــود.  ــو ش ــای م ــدن تاره ــازک ش ــا و ن ــکنندگی ناخن ه ــه ش ب
ــن  ــای ویتامی ــق مکمل ه ــن از طری ــاالی بیوتی ــرف دوز ب مص
ــت  ــان دیاب ــی درم ــو و حت ــت م ــود کیفی ــرای بهب ــد ب می توان
مفیــد باشــد. مــواد خوراکــی حــاوی ویتامیــن B۷: تخم مــرغ، 

ــات و غــالت کامــل. ــل، حبوب ــادام، آجی ب
لبهایرنگپریده    

رنگ پریدگــی لب هــا بــه معنــای کم خونــی اســت و شــما نیــاز 

بــه مصــرف آهــن بیشــتری داریــد. ســرماخوردگی بیــش از حــد 
ــه عــالوه فقــر آهــن  ــود آهــن باشــد. ب ــد ناشــی از کمب می توان
ــد. همچنیــن  ــان را ضعیــف کن ــی بدنت ــد سیســتم ایمن می توان
ــد  ــا می توان ــق رنگ پریدگــی صــورت و رنگ پریدگــی لب ه تلفی
ــی باشــد. مــواد خوراکــی حــاوی آهــن:  نشــانه آشــکار کم خون
ــرگ دار  ــا، ســبزیجات ب ــی، لوبی گوشــت قرمــز، غذاهــای دریای

تیــره، غــالت سرشــار از آهــن و نخــود فرنگــی.
    خونریزیلثهها

ــادی  ــواک زدن ع ــس از مس ــون پ ــی خ ــاهده کم ــوال مش معم
 اســت؛ امــا اگــر لثه هــای شــما بســیار حســاس هســتند 
 و غالبــا خونریــزی می کننــد، می توانــد نشــانه کمبــود ویتامیــن 
ــال، فلفــل  ــن C: پرتق C باشــد. مــواد خوراکــی حــاوی ویتامی
ــی، توت فرنگــی و  ــم بروکل ــم بروکســل، کل ــچ، کل قرمــز، کلم پی

گریــپ فــروت. مهــر

5 نشانه کمبود ویتامین

ـــمـــاره 4۲4 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 2 مرحله ای
))تأمین دو دستگاه چیلر اسکر و هوا خنک پروژه دانشکده علوم تربیتی و علوم محیطی دانشگاه اصفهان((

)نوبت اول(

از طریق مناقصه  دانشگاه اصفهان در نظر دارد به استناد مصوبه کمیسیون معامالت دانشگاه مورخ 9۶/02/04 

عمومی »تأمین دو دستگاه چیلر اسکر و هوا خنک پروژه دانشکده علوم تربیتی و علوم محیطی دانشگاه اصفهان« 

را با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه اصفهان و همچنین آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون 

برگزاری مناقصات مصوب 1۳85 به تأمین کننده ی واجد شرایط واگذار نماید.

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 9۶-02-25 

با ارائه معرفی نامه معتبرنسبت به دریافت اسناد مناقصه به نشانی اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان 

- ساختمان دفتر فنی )واقع در محوطه شمالی دانشکده داروسازی( )شماره تماس ۳۷9۳2۷۷5-0۳1(مراجعه 

 نموده و سپس کلیه اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 

2۷-02-1۳9۶ به دبیرخانه امور فنی دانشگاه اصفهان تحویل نمایند.

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه اصفهان مالف40579

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 
بــر اســاس قانــون، اخــذ هــر گونــه وجهــی توســط مــدارس 
دولتــی در هنــگام ثبت نــام ممنــوع اســت و تنهــا وجوهــی 
ــود  ــت ش ــا پرداخ ــارکت خانواده ه ــت و مش ــا رضای ــه ب ک

اخــذ آن مجــاز خواهــد بــود.
 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان از دو برابــر 
شــدن زیرســاخت های فیزیکــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
در حــوزه رفاهــی و فرهنگــی در مــدت حــدود چهــار ســال 
ــاخت ها در  ــن زیرس ــش ای ــت: افزای ــر داد و گف ــر خب اخی
حالــی صــورت گرفتــه کــه آمــوزش و پــرورش بــا مشــکالت 

مالــی بســیاری مواجــه بــوده اســت. 
محمدحســن قائدیهــا ادامــه داد: بــر اســاس قانــون، اخــذ 
هــر گونــه وجهــی توســط مــدارس دولتــی هنــگام ثبت نــام 
ــا رضایــت و مشــارکت  ممنــوع اســت؛ تنهــا وجوهــی کــه ب
ــاز  ــد. در آغ ــد ش ــذ خواه ــود، اخ ــت ش ــا پرداخ خانواده ه
 ســال تحصیلــی 95 و 9۶، گاز مــدارس چهــار منطقــه 
و همچنیــن آب ۳50 مدرســه در اســتان در حــال قطــع 
ــران  ــا مدی ــه ب ــای صورت گرفت ــا رایزنی ه ــه ب ــود ک شــدن ب
عامــل شــرکت های مربوطــه، موضــوع حــل و فصــل شــد.

    تبلیغاتانتخاباتدرمدارسممنوع!
ــرورش اســتان اصفهــان در رابطــه  ــر کل آمــوزش و پ   مدی
بــا اینکــه هــر گونــه تبلیغــی بــرای نامزدهــای انتخاباتــی در 
ســطح مــدارس اســتان ممنــوع اســت و در صورت مشــاهده 
برخــورد جــدی صــورت خواهــد گرفــت، افــزود: هیــچ مدیــر 
معلــم و کادر مدرســه ای حــق نــدارد بــرای نامــزد انتخاباتــی 
خاصــی تبلیــغ کنــد. تنهــا وظیفــه مــدارس ترغیب و تشــویق 
ــای اخــذ رأی  ــای صندوق ه ــردم در پ ــه م حضــور همه جانب

در 29 اردیبهشــت اســت.
ــم از 48 هــزار  ــه معل ــا هفت ــان ب ــار داشــت: همزم وی اظه
ــه  ــدند ک ــر ش ــر تقدی ــزار نف ــان، ه ــتان اصفه ــی اس فرهنگ
ایــن تعــداد ۷۶8 نفــر شــامل معلمــان برگزیــده منطقــه ای 
ــد.  ــار بودن ــم ی ــروی معل ــر نی ــران و 9۳ نف ــر از مدی 1۳9 نف
ــد  ــد رش ــر و امی ــت تدبی ــه در دول ــان اینک ــا بی ــا ب قائدی ه
ــام  ــی انج ــای علم ــوزی در پروژه ه ــدی دانش آم 5۳ درص

شــده، اضافــه کــرد: در دولــت تدبیــر و امیــد رشــد بیــش از 
ــان  ــه راهی ــی را ب ــوزان اصفهان ــزام دانش آم صددرصــدی اع

ــور داشــتیم. ن
 وی بــا اشــاره بــه بحــث هدایــت تحصیلــی گفــت: در بحــث 
ــتیم  ــیب هایی داش ــش آس ــه بخ ــی در س ــت تحصیل هدای
ــود؛ در  ــی ب ــیب های اداری و اجرای ــا آس ــی از آن ه ــه یک ک
ســال قبــل کــه ســال اول اجــرای ایــن طــرح هــم بــود، ایــن 

فرآینــد بــه صــورت کامــل انجــام نشــد.
ــهســند ــان،توجــهب ــایکارآموزشــیدراصفه      مبن

تحــولبنیادیــناســت
ــح  ــانی صحی ــن اطالع رس ــام نگرفت ــت: انج ــا گف  قائدی ه
از طــرف مــدارس بــه اولیــا در رابطــه بــا هدایــت تحصیلــی 
ثبت نــام  بــرای  اولیــا  انتظــارات  نشــدن  برطــرف  و 
دانش آموزانشــان از دیگــر مشــکالت هدایــت تحصیلــی بــود 
ــد شــد. کــه در ســال جــاری ایــن مشــکالت کمتــر خواهن
ــان در پاســخ  ــرورش اســتان اصفه ــر کل آمــوزش و پ  مدی
بــه ســؤالی دربــاره ســند 20۳0 عنــوان کــرد: اجــرا یــا اجــرا 
 نکــردن ایــن ســند مربــوط بــه وزارتخانــه اســت و آمــوزش 
ــند  ــه س ــا ب ــود را تنه ــگاه خ ــان ن ــتان اصفه ــرورش اس و پ
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش معطــوف کــرده اســت.
    1700میلیاردتوماناعتباربرایآموزشوپرورش

در ادامــه معــاون پشــتیبانی و توســعه خدمــات آمــوزش و 
پــرورش اســتان اصفهــان از اختصــاص اعتبــارات ســال 95 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان  در قالــب1۷00 میلیــارد 
ــم  ــر داد و افــزود: همچنیــن در ســه ســال و نی تومــان خب
گذشــته اداره آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان ۷50 

میلیــارد تومــان درآمــد داشــته اســت.
محمــد میرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث وصــول 
درآمدهــای اختصاصــی بــرای اولیــن بــار در کشــور 1۷ هــزار 
کــد شناســه درخصــوص درآمدهــای اختصاصــی در آموزش 
ــاده 1۳  ــاس م ــر اس ــه داد: ب ــد، ادام ــام ش ــرورش انج و پ
قانــون شــورای آمــوزش و پــرورش، بحــث وصــول درآمــد 
ــه  ــتیم ک ــهرداری ها را داش ــق ش ــازی از طری ــوارض نوس ع
ــوارض  ــد ع ــت 5 درص ــد باب ــول درآم ــد؛ وص ــی ش عملیات
فقــط بــرای تعمیــر و تجهیــز مــدارس بــرای مجموعــه 

شهرســتان های اســتان اصفهــان اســتفاده می شــود.
     ایجادسامانهمالیدرمدارس

ــه صــورت  ــه کــرد: بحــث پرداخــت ســرانه ب ــور اضاف  میرپ
 متمرکــز بــرای مــدارس کم برخــوردار هــم در آمــوزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان انجــام شــد. همچنیــن حرکــت 
جدیــدی کــه از اســتان اصفهــان آغــاز شــده، تســهیل 
ــه آمــوزش  ــن کار در مجموع ــه ای ــت اســت ک اســناد مالکی
ــت  ــن دول ــی  و در ای ــان عملیات ــتان اصفه ــرورش اس و پ
بــه خوبــی پیگیــری شــد. وی افــزود: ســامانه مالــی 
مــدارس در کل مــدارس اســتان اصفهــان اجــرا شــده کــه در 
 تمامــی مــدارس یــک نرم افــزار مالــی مــدارس وجــود دارد 
و مــدارس موظــف هســتند تــا کل عملیــات مالی خــود را در 

آن ســامانه ثبــت کنند.
    تأثیــر58درصــدیخانوادههــادرهدایــتتحصیلــی

ــوزان دانشآم
ــان  ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــطه آم ــاون متوس مع
ــای  ــه رغبت ه ــد ب ــی نبای ــت تحصیل ــت: در هدای ــز گف نی
اظهارشــده دانش آمــوزان توجهــی کنیــم؛ چــرا کــه بــر 
ــد  ــه 58 درص ــک ب ــده نزدی ــای انجام ش ــاس پایش ه اس

تأثیــرات در هدایــت تحصیلــی، خانواده هــا هســتند.
ــا بیــان اینکــه کنکــور یکــی از آفت هــای  رحیــم محمــدی ب
ــود،  ــالح ش ــد اص ــه بای ــت ک ــی اس ــام آموزش ــزرگ نظ ب
افــزود: در شــهرهایی کــه مــدارس غیردولتــی کمتــر وجــود 
ــر  ــوزان بســیار باالت ــی دانش آم ــن نمــرات نهای دارد، میانگی

رفتــه اســت. 
ــه  ــوز پای ــزار دانش آم ــال ۶2 ه ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
نهــم در اســتان اصفهــان در حــال تحصیــل هســتند، گفــت: 
اســتان اصفهــان در بحــث آموزش هــای فنــی و حرفــه ای در 
رده ســوم کشــور قــرار دارد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــطح  ــگاه ها در س ــن آموزش ــران قیمت تری ــگاه ها، گ آموزش
جهــان هســتند. محمــدی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های 
ــی  ــدارس دولت ــم در م ــری ه ــته های نظ ــان در رش معلم
ــن  ــزود: ای ــی فراهــم شــده، اف ــدارس غیردولت و هــم در م
وضعیتــی کــه در رابطــه بــا ارزیابــی توصیفــی در آمــوزش و 

ــردد. ــور بازمی گ ــف کنک ــه تکلی ــرورش وجــود دارد، ب پ

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناصفهانمطرحکرد:

 اخذ هر گونه وجه توسط مدارس دولتی ممنوع است

ســند 20۳0 یونســکو کــه بی ســر و صــدا در کشــورمان 
ــه رعایــت 1۷  ــزم ب ــران را مل ــه تصویــب رســیده اســت، ای ب
ــزارش  ــه گ ــی می کند.ب ــوارد آموزش ــژه در م ــرفصل به وی س
کیمیــای وطــن، مقــام معظــم رهبــری روز یکشــنبه در 
ــان و  ــا معلم ــدار ب ــم در دی ــام معل ــت مق ــه گرامیداش هفت
ــت  ــان از امضــای ســند 20۳0 یونســکو توســط دول فرهنگی
 بــه شــدت انتقــاد کردنــد و اجــرای آن را غیــر قابــل قبــول 

دانستند.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در بیانــات خــود بــه موضــوع 
ــب  ــکو از جان ــل و یونس ــازمان مل ــند 20۳0 س ــرش س پذی
ــن موضــوع  ــاد شــدید از ای ــا انتق ــد و ب ــت اشــاره کردن دول
گفتنــد: ایــن ســند و امثــال آن، مــواردی نیســتند کــه 
ــا شــود و امضــای  ــران تســلیم آن ه ــوری اســالمی ای جمه
ــاز  ــا مج ــدای آن قطع ــر و ص ــرای بی س ــند و اج ــن س ای
نیســت و بــه دســتگاه های مســئول نیــز اعــالم شــده 

ــت. اس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: بــه چــه 
مناســبت یــک مجموعــه بــه اصطــالح بین المللــی کــه 
ــود  ــه خ ــرار دارد، ب ــز ق ــزرگ نی ــای ب ــوذ قدرت ه ــت نف تح
حــق می دهــد کــه بــرای ملت هایــی بــا تاریــخ و فرهنــگ و 

ــد. ــن کن ــف معی ــون، تکلی ــدن گوناگ تم
ــت،  ــط اس ــن کار غل ــل ای ــه اص ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
ــد  ــا اصــل کار نمی توانی ــد: اگــر چنانچــه ب خاطرنشــان کردن
مخالفــت کنیــد، صراحتــا اعــالم کنیــد کــه جمهــوری 
اســالمی ایــران در زمینــه آمــوزش و پــرورش، دارای اســناد 
باالدســتی اســت و احتیاجــی بــه ایــن ســند نــدارد. رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی بــا گالیــه از شــواری عالــی انقــالب 
فرهنگــی گفتنــد: ایــن شــورا بایــد مراقبــت می کــرد و نبایــد 

اجــازه مــی داد کــه کار تــا جایــی پیــش بــرود کــه اکنــون مــا 
ــه جلوگیــری از آن شــویم. ــور ب مجب

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: اینجــا جمهــوری 
اســالمی ایــران اســت و در ایــن کشــور مبنــا، اســالم و قــرآن 
 اســت. اینجــا، جایــی نیســت کــه ســبک زندگــی معیــوب 
ــد. در  ــوذ کن ــال نف ــد اعم ــی بتوان ــد غرب ــر و فاس و ویرانگ
ــا ــندی، معن ــن س ــرش چنی ــالمی پذی ــوری اس ــام جمه  نظ

 ندارد.
    سند2030یونسکوچیست؟

ــوان  ــا عن ــالدی ب ــال 2015 می ــکو در س ــند 20۳0 یونس   س
و پوشــش ســواد و افزایــش کیفیــت آمــوزش )ســبک 
ــژه  ــدف وی ــی و 1۶9 ه ــدف اصل ــا 1۷ ه ــی(، ب ــی غرب زندگ
ــو  ــورهای عض ــید و کش ــب رس ــه تصوی ــل ب ــازمان مل در س
ملــزم بــه رعایــت آن شــدند. ایــن اســناد بــا اهدافــی خــاص 
ــرا  ــئول اج ــکو مس ــازمان یونس ــیده و س ــب رس ــه تصوی  ب
شــده  عضــو  کشــورهای  در  آن  اجــرای  پیگیــری   و 

است. 
اگرچــه ایــن ســند دارای بخش هایــی از جملــه برخــورداری 
در  امــا  اســت،  آموزشــی  نظــام  سیســتم  از  همــگان 
بخش هایــی برنامه هایــی دارد کــه بــا فرهنــگ و رفتــار 
ایرانیــان دارای مغایــرت بســیاری اســت؛ موضوعاتــی کــه بــه 
راحتــی می توانــد پــروژه نفــوذ را اجرایــی کــرده و بــا ایجــاد 
ــردم و  ــرای م ــیاری را ب ــکالت بس ــه، مش ــارض در جامع تع
ــند آورده  ــن س ــی ای ــوع آموزش ــد. در موض ــاد کن ــام ایج نظ

ــد  ــد 9 ســال دســت  کم تحصیــل کنن شــده کــه همــگان بای
و نابرابــری آموزشــی برداشــته شــود. همچنیــن آموزش هــا 
بایــد دو زبانــه یــا چنــد زبانــه باشــد. موضوعاتــی کــه اگرچــه 
ــا دارای  ــند، ام ــر می رس ــه نظ ــب ب ــطحی مناس ــگاه س در ن
تعارضــات بســیاری بــا فرهنــگ کشــور مــا هســتند. عــالوه 
بــر ایــن مــوارد در ایــن ســند بــه موضوعــات دیگــری ماننــد 
اشــتغال و توســعه مهارت هــا، آموزش هــای اجتماعــی، 
ــه  ــواردی ک ــده؛ م ــاره ش ــی اش ــوزش عال ــهروندی و آم ش
ــا  ــر نظــام آموزشــی کشــور م ــم ب ــا روح حاک ــات ب در جزئی
ــن ســند،  ــم در ای ــی اســت موضــوع مه ــات دارد. گفتن مناف
ــر آن اســت.  ــم ب ــوزش و روح حاک ــودن نحــوه آم ــم ب مبه

آموزشــی  کارشناســان  از  ذوعلــم  علــی  حجت االســالم 
چنــدی قبــل در مصاحبــه ای  در ایــن رابطــه می گویــد: 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران بیشــتر مدافــع ادبیــات 
یونســکو اســت و بــه  جــای اینکــه از ایــن نهــاد بــرای انتقــال 
ــا را  ــات آن ه ــد، ادبی ــان اســتفاده کن ــه جه ــران ب ــدگاه ای دی
پذیرفتــه اســت. ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، 
ادبیــات جدیــدی از جملــه حیــات طیبــه را خلــق کــرد؛ اما در 
ــی تأکیــد می شــود  ــه شــهروند جهان ســند آمــوزش 20۳0 ب
شــاخص های شــهروند جهانــی چیســت؟ آیــا مــا در ایــران 

ــه  دنبــال تربیــت آن هســتیم؟ ب
    تصویبسنددرکشورمانبدونسروصدا

بــر اســاس ســند 20۳0 کشــورهای عضــو ملــزم بــه رعایــت 
و اجــرای دقیــق 1۷ ســر فصــل اعالم شــده هســتند و 

ــد. در  ــارت می کن ــرای آن نظ ــن اج ــر حس ــازمان ب ــن س ای
کشــور مــا نیــز مســئوالن اجرایــی در اواخــر آذرمــاه گذشــته 
ســند 20۳0 را امضــا و خــود را ملــزم بــه اجــرای ایــن ســند 
ــر  ــوزش کشــور مغای ــا در حــوزه آم ــه تنه ــد. ســندی ک کردن
ــرورش اســت.  ــوزش و پ ــن آم ــا روح ســند تحــول بنیادی ب
بــر ایــن اســاس ایــران هــم بــا امضــای ایــن ســند متعهــد 
آموزشــی  بلندمــدت  و  میان مــدت  اهــداف  شــده کــه 
ــد.  ــرا کن ــم و اج ــند تنظی ــن س ــاس  همی ــر اس ــود را ب خ
ــدون ســر   تصویــب ایــن ســند از ســوی مســئوالن کشــور ب
و صــدا انجــام شــده و اجــرای آن در دســتور کار قــرار گرفــت. 
 موضوعــی کــه بارهــا در ماه هــای گذشــته اعتــراض جســته 
و گریختــه ای بــه آن وارد شــد. برخــی اجــرای ایــن ســند را 
نفــوذ فرهنگــی دانســته و برخــی دیگــر اجــرای آن را بــه بــار 
آوردن خســارت بــه نظــام اعــالم کردنــد. برخــی نیــز مدعــی 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــالع ش ــدون اط ــند ب ــن س ــدند ای ش
فرهنگــی بــه تصویــب رســیده و اعضــای آن در جریــان 

ــد.  ــرای آن نبودن ــب و اج تصوی
سندازنظرمجلسبیاعتباراست    

زاهــدی، رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس، چنــدی 
قبــل بــا انتقــاد از تصویــب طــرح 20۳0 یونســکو گفــت: ایــن 
طــرح بــدون طــی مراحــل قانونــی بــه تصویــب رســیده و از 
 نظــر مجلــس طرحــی بی اعتبــار اســت. مســئوالن آمــوزش 
ــه ایــن موضــوع دقــت کننــد  و پــرورش مــا بــدون اینکــه ب
کــه اجــرای ایــن طــرح الزامــی نبــوده، ایــن ســند را بــدون 

طــی مراحــل قانونــی تصویــب کردنــد. 
ــه  ــه ایــن طــرح را ب وی ادامــه داد: مســئوالن ایــن وزارتخان
صــورت الزامــی بــرای اجــرا تــا پانــزده ســال آینــده در نظــام 

آموزشــی بــه تصویــب رســاندند. خبرگــزاری میــزان
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