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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نماینــده ســابق تهــران در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــاط  ــب احتی ــه جان ــکا همیش ــا آمری ــورد ب ــت در برخ  دول
را پیــش می گیــرد، امــا نــه احتیــاط منطقــی، بلکــه 

می دهــد. قــرار  مدنظــر  را  غیرمنطقــی  احتیاطــی 
علیرضــا زاکانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در 
ــات  ــون مطالب ــاره مســائل مطرح شــده پیرام ــان، درب اصفه
ــدگان  ــه مذاکره کنن ــر محاکم ــی ب ــجویان مبن ــی دانش برخ
ــر موضــع آن هــا  ــه دلیــل تغیی بعــد از شکســت برجــام و ب
ــار  ــری اظه ــه رهب ــده ب ــات اتخاذش ــبت دادن تصمیم و نس
داشــت: مــا مطالبــات خــود را بایــد بــه حــق کنیــم و نبایــد 
شــرایط فعلــی را بــه دوقطبــی داخلــی بــه معنــای محاکمــه 

ــم. ــل کنی تبدی
وی افــزود: آنچــه نیــاز داریــم ایــن اســت کــه دولــت ملکــف 
شــود بــه وعده هــای خــود بــه ملــت پاســخگو باشــد؛ 
اگــر اینگونــه شــد مــا بایــد در مســیر تحقــق منافــع ملــی 
و مصالــح کشــور از درگیــری و دوگانه ســازی جلوگیــری 

کنیــم.
نماینــده ســابق تهــران در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــاط  ــب احتی ــه جان ــکا همیش ــا آمری ــورد ب ــت در برخ  دول
را پیــش می گیــرد، امــا نــه احتیــاط منطقــی، بلکــه 
ــه از آن  ــد ک ــرار می ده ــر ق ــی را مدنظ ــی غیرمنطق احتیاط
می تــوان تعبیــر منفعانــه را بــه کار بــرد کــه انتظــارات ملــت 
ــد. ــت نمی کن ــی رعای ــع مل ــظ مناف ــت حف ــران را در جه ای

وی اضافــه کــرد: معتقــد هســتم کــه منطــق حکــم می کنــد 
ــر از  ــرده و فرات ــت ک ــی صحب ــا زبان ــا ب ــا آمریکایی ه ــا ب م
ــال  ــار انفع ــا دچ ــه آن ه ــم ک ــل کنی ــی عم ــا دقت ــان ب زب
شــوند؛ نــه اینکــه مــا زمینــه را بــه گونــه ای فراهــم کنیــم کــه 
ــد و مــا را در موضــع  ــاال ببرن ــه روز طلبــکاری را ب آن هــا روزب

ــد. ــرار دهن ــی ق ــع مل ــینی از مناف عقب نش
زاکانــی تصریــح کــرد: بنــده معتقــدم نماینــدگان بایــد 
ــی  ــک کار کارشناس ــا ی ــد و ب ــت کنن ــود را تقوی ــارت خ نظ
ــت مــدد  ــه دول ــان انتظــارات منطقــی، هــم ب ــق و بی و دقی
ــم  ــد و ه ــتیفا کن ــت را اس ــوق مل ــق و حق ــا ح ــانند ت برس
ــا در مســیر  ــد ت اگــر دولــت کوتاهــی کــرد، مطالبه گــری کن
 نظــارت خــود طــوری حرکــت کنــد کــه فــردا بدهــکار ملــت 

و فراتر از آن خدای بزرگ نباشد.

ــا اشــاره  ــزد ب   امــام جمعــه شــهر ی
سرویس سیاست

سعید توکلی

 بــه برگــزاری بعضــی مجالــس لهــو 
و لعــب در قالــب حرکت هــای فرهنگــی گفــت: نیــاز 
بــه یــک انقــاب فرهنگــی داریــم و بــا وجــود 
تاکیداتــی کــه در زمینه هــای فرهنگــی می شــود 

می بینیم که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
ــت هللا  ــزد، آی ــارس از ی ــزرای ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه 
ــا وجــود  ــار داشــت: ب ــزد اظه ــه شــهر ی ــاز جمع نم
ســوی  از  زیــادی کــه  اقدامــات  و  فعالیت هــا 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی انجــام شــده، هنوز 
ــوب  ــگاه مطل ــه جای ــا رســیدن ب ــن شــورا ت هــم ای

ــادی دارد. ــه زی فاصل
مســائل  از  بســیاری  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــال 57  ــامی در س ــاب اس ــس از انق ــی پ فرهنگ
ــه  ــم، ادام ــت آوردی ــه دس ــادی ب ــای زی موفقیت ه
داد: رفته رفتــه در بســیاری از مســائل فرهنگــی 
ــاب  ــک انق ــای ی ــه ج ــد ک ــد آم ــی پدی ضعف های
ــل  ــرای ح ــود. ب ــاس می ش ــر احس ــی دیگ فرهنگ
ایــن مشــکات در حــوزه فرهنــگ بــه یــک انقــاب 

ــت. ــاز اس ــی نی فرهنگ
ــز  ــش مراک ــر نق ــد ب ــا تاکی ــزد ب ــه ی ــب جمع خطی
فرهنگ هــا  اصــاح  در  دانشــگاه ها  و   آموزشــی 

و حفــظ فرهنــگ اصیــل کشــور اضافــه کــرد: بایــد از 
روی اعتقــاد و ایمــان قلبــی در ایــن زمینــه کار کــرد 
ــدد  ــی از جامعــه رخــت بربن ــا فرهنــگ غلــط غرب  ت

و فرهنگ درست اسامی رشد پیدا کند.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان برگــزاری بعضــی 
ــب حرکــت فرهنگــی ــو و لعــب در قال  مجالــس له

دیگــر  برنامه هــای  و  دانشــگاهی   اردوهــای 
را مصادیقــی از فرهنــگ غلــط غربــی دانســت 
نشــان می دهــد  این هــا  عنــوان کــرد: همــه  و 
ــا  ــم و ب ــی داری ــاب فرهنگ ــک انق ــه ی ــاز ب ــه نی ک
فرهنگــی  زمینه هــای  در  تاکیداتــی کــه  وجــود 
 می شــود، می بینیــم کــه چنــدان مــورد توجــه قــرار 

نمی گیرد.

  نماینــده  ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
سرویس سیاست

حمیده مرتضوی

گفــت: همــه مخالفــان و موافقــان یک صــدا 
ــرده  ــل ک ــام عم ــاف برج ــت و خ ــد اس ــکا بدعه ــد آمری می گوین
اســت. همــه نگرانــی مــردم ایــن اســت کــه االن درســت تصمیــم 
ــام  ــهرکرد، حجت االس ــن از ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب  بگیرن
و المســلمین محمدعلــی نکونــام دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
شــهرکرد کــه در مصــای بــزرگ امــام خمینــی)ره( ایــن شــهر برگزار 
شــد، اظهــار کــرد: امــروز چهــره آمریــکا مشــخص شــد؛ امــا 
ــد  ــدا نکرده ان ــرت الزم را پی ــد و بصی ــاور نکرده ان ــوز ب ــا هن  بعضی ه
و گفتنــد دوبــاره مذاکــره کنیــم؛ شــاید ایــن دفعــه مذاکــرات جــواب 
ــمن  ــد دش ــا رفتن ــه داد: این ه ــهرکرد ادام ــه ش ــام جمع ــد. ام  ده
ــد  ــاز ندهی ــد امتی ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــد. مق  را امتحــان کنن
ــود کــه  ــرای همیــن ب و دشــمن را بشناســید؛ ایــن  همــه هشــدار ب
ــود  ــته ای ناب ــاخت های هس ــه زیرس ــن دفع ــا ای ــد؛ ام ــاز ندهن امتی
شــد. وی افــزود: حــال همــه مخالفــان و موافقــان یک صــدا 
ــرده  ــل ک ــام عم ــاف برج ــت و خ ــد اس ــکا بدعه ــد آمری می گوین
اســت. همــه نگرانــی مــردم ایــن اســت کــه االن درســت تصمیــم 
ــه  ــد ب ــر برگردی ــه االن دیگ ــت ک ــن اس ــردم ای ــار م ــد. انتظ بگیرن

اقتصاد مقاوتی و به توانمندی های دورن کشور اعتماد کنید.

زاکانی:

دولتدربرخوردباآمریکا،احتیاطغیرمنطقیدارد

امام جمعه یزد: 

کشوربهیکانقالبفرهنگینیازدارد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری: 

 مخالفانوموافقانبرجام

آمریکارابدعهدمیدانند
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ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی

 کــه امیــر مؤمنــان علیه الســام فرمــود: »عــادت 
اشــرار، دشــمنی بــا اخیــار و نیــکان اســت« یــا 
ــاندن  ــه، آزار رس ــان بی تجرب ــان و جاه ــادت لئیم »ع
بــه کریمــان و آزادگان اســت«؛ امــا ایــن دشــمنی های 
گوناگــون خــود دارای علــل، فلســفه و اهــداف تفصیلی 
ــد تســلیت بخش  ــا می توان ــه آن ه ــه توجــه ب اســت ک
و تســکین دهنده آالم یــاران حــق و اولیــای الهــی 

ــد. ــر نمی گنج ــن مختص ــد و در ای باش
ــم:  ــام صــادق علیه الســام می خوانی ــى از ام در حدیث
»إّن الّلــه جعــل ولّیــه غرضــا لعــّدوه«؛ خــدای عزوجــل 
دوســت خــود را در دنیــا نشــانه و هــدِف  دشــمنِ  خــود 
مى ســازد. اولیــای خــدا همــواره هــدف  دشــمنان  
 خداینــد و از ایــن رهگــذر بــه قله هــای عبودیــت 
ــل  ــهادت نای ــعادت و ش ــه س ــت ب ــی و در نهای و بندگ
شــده و دشــمنان نیــز از ایــن طریــق در آزمــون مــردود 

ــوند. ــی می ش ــذاب اله ــتحّق ع و مس
  در پهنــه تاریــخ بشــر از ابتــدای خلقــت تاکنــون

ــران و صالحــان  ــى کــه بنى اســرائیل پیامب چــه از زمان
 را مى کشــتند و چــه پــس از ظهــور اســام، اولیــا 
مؤمنــان  علیهــم،  ســام هللا  معصــوم  امامــان   و 
و شــیعیان، همــواره هــدف تیــر زهرآگیــن طاغوتیــان 
و بنى امّیه هــا و ســایر خلفــای جــور و ســتم قــرار 
گرفته انــد و امــروز هــم در نقــاط مختلــف جهــان 

ــتند. ــیان هس ــان و داعش ــات غربی ــاج حم آم
  از دیــدگاه قــرآن، خــوی ســتمگران و مســتکبران

ــت  ــی اس ــکنی و زورگوی ــرکان، عهدش ــران و مش  کاف
ــی  ــای اله ــا و اولی ــا، اوصی ــت انبی ــل خصل و در مقاب
ذلت ناپذیــری، استکبارســتیزی، شــجاعت و مردانگــی 

اســت. 
ــت ــزدالن دنیاپرس ــی از ب ــوی برخ ــان، خ ــن می  در ای

ــی  ــق و چاپلوس ــازش پذیری و تمل ــی، س ــوی بردگ خ
ــا همیــن خــوی  اســت و خداونــد همــه انســان ها را ب

و خصلت هــا می آزمایــد.
آمریــکا  صهیونیســت  ســران  بدعهــدی  بنابرایــن 
بــرای پیــروان جبهــه حــق، امــری تــازه و غیرمنتظــره 
 نبــوده و نیســت. ایــن مطلبــی اســت کــه بارهــا 
 و بارهــا ســکان دار جبهــه حــق، مقــام معظــم رهبــری 
بــه اشــکال مختلــف بیــان فرمودنــد و مــردم مــا بارهــا 

ــد.   آن را آزموده ان

معیارهایازدواجدراسالم                         
رســول  ازدواج  ســالروز  ربیــع االول،  دهــم  امــروز 
اکــرم)ص( بــا حضــرت خدیجــه)س( اســت. ضمــن 
ــاه، مطالبــی بــه عــرض  عــرض تبریــک ایــن روز، کوت

می رســد.
ــا حضــرت  ــل از هجــرت ب ــر )ص( ۱5 ســال قب پیامب
خدیجــه کبــرى)ع( ازدواج کردنــد. حضــرت خدیجه)ع( 
 از زنــان قریــش بــود و عــاوه بــر کثــرت امــوال 
و امــاک بــه عقــل و کیاســت نیــز بــر دیگــران برتــری 
 داشــت و در آن زمــان او را »طاهــره«، »مبارکــه«

»سیده نسوان« و »ملکه بطحا« می نامیدند.
ــر)ص(  ــدوم پیامب ــار ق ــه انتظ ــود ک ــانى ب   وی از کس
را مى کشــید و همیشــه از علمــای آن زمــان، نبــوت آن 

حضــرت را جویــا مى شــد.
هنگامــى کــه خدمــت پیامبــر )ص( شــرفیاب شــد 
نخســتین ســؤالی کــه از آن حضــرت کــرد، درخصــوص 

ــود. ــوت ب ــر نب مه
حضــرت خدیجــه)ع( از مــال خویــش و میراثــى 
ــدى  ــود. چن ــارت می نم ــود، تج ــیده ب ــه او رس ــه ب ک
ــادى  ــراد زی ــد؛ اف ــار ش ــزرگان تج ــه از ب ــت ک نگذش
ماننــد، عقبــة بــن ابــى معیــط و ابــن ابــى شــهاب کــه 
هــر کــدام چهارصــد کنیــز و غــام و خدمتــکار داشــتند 
و نیــز ابوجهــل و ابوســفیان و دیگــر بــزرگان عــرب بــه 
خواســتگارى آن حضــرت آمدنــد؛ ولــى قبــول نکردنــد. 
پیشــنهاد  خدیجــه)ع(،  حضــرت  خــود  ســرانجام 
ازدواج بــه پیامبــر)ص( را دادنــد و ایــن ازدواج بــا 
ــرات آن  ــه ثم ــد ک ــام ش ــى انج ــم خاص آداب و مراس
ــکار اســت. ــل ان ــر قاب ــه و مســلمانان غی ــرای جامع ب
 از بخشــش مــال و ثروتــش در راه اســام گرفتــه تــا 
ایســتادگی و عشــق و ایمــان خدیجــه بــه پیامبــر)ص( 
ــگرفی  ــرات ش ــود تاثی ــهم خ ــه س ــدام ب ــر ک ــه ه ک

داشــت.
تاریخچــه ای  ازدواج،  بایــد گفــت  ازدواج  بــاب  در   
ــن دارد  ــره زمی ــان ها در ک ــش انس ــت پیدای ــه قدم  ب
و در تمــام مکاتــب و ادیــان مطــرح اســت؛ امــا هیــچ 
مکتبــی بــه انــدازه اســام بــرای ایــن موضــوع اهمیــت 

قائــل نبــوده اســت.
ــی  ــل در تمام ــی و رشــد و تکام  اســام، اســاس ترق
ــا  ــکیل خانواده ه ــی تش ــی را در چگونگ ــؤون زندگ ش
ــرای ایــن مهــم، اهدافــی در نظــر گرفتــه  ــد و ب می دان

اســت.
 قــرآن مجیــد خلقــت همســران و ایجــاد رشــته 
ــانه های  ــرد را از نش ــن زن و م ــتی بی ــودت و دوس م
شــناخت خداونــد برشــمرده و بــه بعضــی فوایــد 
ازدواج ماننــد آرامــش روحــی و جســمی، ارضــای 
 غریــزه جنســی، ایجــاد دوســتی و عاقــه، بقــای نســل 

و تکامل فرد، اشاره می کند: 
ــت  ــن اس ــد ای ــود خداون ــانه های وج ــه نش »از جمل
کــه برایتــان از جنــس خودتــان همســرانی آفریــده تــا 
ــتی  ــا دوس ــما و آن ه ــان ش ــد و می ــا آرام گیری بدان ه
و مهربانــی قــرار داد. در ایــن دوســتی و محبــت بــرای 
کســانی کــه تفکــر می کننــد، نشــانه هایی وجــود 

 )21 )روم:  دارد.« 
امــا آیــا امــروز اســتحکام خانــواده بــه خطــر نیفتــاده 

اســت؟ 
ــا  ــاس معیاره ــر اس ــی ب ــه زندگ ــت ک ــن اس ــت ای  عل

و اصول نیست.
 اســام بــرای تحکیــم کانــون خانــواده و جلوگیــری از 
ــق  ــرده و طب ــع ک ــی وض ــن خاص ــی آن، قوانی فروپاش
ــن  ــا را تعیی ــدام از اعض ــر ک ــف ه ــدوده وظای آن، مح
ــرای انتخــاب  ــی ب ــن معیارهای ــوده اســت؛ همچنی نم
نظــر گرفتــه شــده  در  اســام  دیــدگاه  از   همســر 

است: 
1- داشتن ایمان، تقوا و حسن خلق

عــرض  علیه الســام  حســن  امــام  بــه  مــردی 
ــردی  ــه ف ــه ازدواج چگون ــری دارم، او را ب ــرد: دخت  ک

درآورم؟ 
حضــرت فرمودنــد: »او را بــه ازدواج مــردی باتقــوا 
ــر دوســتش داشــته باشــد، او را گرامــی  ــه اگ درآور ک
مــی دارد و اگــر هــم دوســتش نداشــته باشــد، بــه او 

ســتم نمی کنــد.« 
2- خوب و شایسته بودن

علیــه  اکــرم صلــی هللا  دیگــر، رســول   در جایــی 
ــة  ــرء الزوج ــعادة الم ــن س ــد: »م ــه می فرماین و آل

الصالحــة«؛  
از ســعادت مــرد ایــن اســت کــه دارای همســری 

شایســته و خــوب باشــد.
3- اصالت خانوادگی

پیامبــر گرامــی اســام صلــی هللا علیــه و آلــه در 
ــد:  ــد و می فرماین ــی می دهن ــردم آگاه ــه م ــاره ب این ب

ــن«؛  ــراء الدم ــم و خض ــاس ایاک ــا الن »ایه
ای مــردم بپرهیزیــد از گیاهــان ســبز و خرمــی کــه در 

مزبلــه دان پــرورش یافتــه اســت. 
 وقتــی توضیــح خواســتند، مقصودشــان را زنــان زیبــا 
و خوبرویــی دانســتند کــه در محیــط فاســد و خانــواده 

بــد پــرورش پیــدا کردنــد.
4- توجه به کفویت

ــق  ــث تواف ــأن باع ــو و هم ش ــراد هم کف ــا اف ازدواج ب
ــادی از  ــد زی ــرا درص ــود؛ زی ــی می ش ــتر در زندگ بیش
ــودن هــر دو در  اختافــات بیــن زوجیــن درنتیجــه نب

ــه اســت. ــک شــأن و طبق ی
 بعضــی روایــات کفویــت را شــامل دو چیــز دانســته اند: 
یکــی عفــت ناشــی از ایمــان و اعتقــاد و دیگــری 

ــی.  ــات زندگ ــن امکان تامی
ــو إّن  ــد: »الکف ــام می فرماین ــادق علیه الس ــام ص ام

ــده یســار«؛  ــا و عن یکــون عفیف
کفــو )هــم ردیــف در ازدواج( کســی اســت کــه عفیــف 

بــوده و مالــی هــم داشــته باشــد.
5- سالمت جسم و روان

علمــای اخــاق بــا اســتفاده از روایــات اســامی 
گفته انــد بــا 6 گــروه از زنــان ازدواج نکنیــد؛ یــک 
ــی بســیار  ــه هســتند؛ یعن ــان انان ــا، زن ــروه از این ه گ
بــه  را  خــود  و  احوالنــد  مریــض  می کننــد،  نالــه 

می زننــد.  بیمــاری 

خبر سیاسی 

ظریف: 

 بهنفعآمریکاست

بهبرجامپایبندباشد
وزیــر خارجــه کشــورمان، عصــر پنجشــنبه در موسســه 
ــع  ــه نف ــرد ب ــح ک ــن )jlla( تصری ــل ژاپ ــور بین المل ام
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــه بین الملل ــه جامع ــکا و بقی آمری

ــد باشــند. برجــام پایبن
 بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی خبرگــزاری تســنیم

کشــورمان  خارجــه  وزیــر  ظریــف،   محمدجــواد 
ــی در جمــع اعضــای  ــه وقــت محل عصــر پنجشــنبه ب
موسســه امــور بین الملــل ژاپــن ســخنرانی کــرد و بــه 

چنــد ســوال حضــار پاســخ گفــت.
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــت در پاس ــن نشس وی در ای
ترامــپ و موضــع وی در قبــال پایــان دادن بــه توافــق 
هســته ای گفــت: توافــق هســته ای، یــک توافــق 
یک جانبــه میــان ایــران و آمریــکا نیســت؛ بلکــه 
توافقــی چندجانبــه اســت کــه از ســوی دیگــر کشــورها 
تقویــت شــده و اتحادیــه اروپــا به طــور مســتقیم در آن 
مشــارکت داشــته و در نهایــت از ســوی ســازمان ملــل 

ــت. ــده اس ــب ش ــه ای تصوی و قطعنام
ــه جامعــه  ــکا و بقی ــه نفــع آمری ــن ب ــه نظــر مــن ای ب
ــی  ــق بین الملل ــن تواف ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس بین الملل
اســت  ایــن  اول  نکتــه  بنابرایــن  باشــند.  پایبنــد 
ــکا  ــه آمری ــه نیســت ک ــق دوجانب ــک تواف ــن ی ــه ای ک
ــا  ــاره ی ــه ســادگی ســخن از مذاکــرات دوب بخواهــد ب

ــان آورد. ــه می ــروج از آن را ب خ
ــز هســت  ــکا نی ــع خــود آمری ــه نف ــن ب ــه ای دوم اینک
کــه بــه توافــق پایبنــد باشــد؛ چــرا ایــن را می گویــم؟ 
دلیلــش ایــن اســت کــه از نظــر آمریکایی هــا بهتریــن 
 حالــت ایــن خواهــد بــود کــه بتواننــد تحریم هــا 
را آنگونــه کــه قبــل از برجــام داشــتند، اعمــال کننــد. در 
صورتــی هــم کــه آمریــکا ایــن توانایــی را داشــته باشــد 
ــدش  ــزی عای ــد، چــه چی ــه تحریم هــا را اعمــال کن ک
ــکا  ــدا آمری ــان ابت ــرا از هم ــا چ ــد؟ اص ــد ش خواه
پــای میــز مذاکــرات آمــد؟ اگــر بــا اعمــال تحریم هــا 
ــای  ــرا پ ــد، چ ــود کن ــا را ناب ــاد م ــت اقتص می توانس

میــز مذاکــره آمــد؟
ــد  ــا مانن ــترش تحریم ه ــد گس ــه رون ــاره ب ــا اش وی ب
ــه ســبب اقــدام آمریــکا  تزریــق واکســن گفــت کــه ب
مــا هــم واکســینه شــده ایم و یــاد گرفتیــم کــه چگونــه 
ــه اقتصــاد خــود بایســتیم.  ــر پای ــای خــود و ب روی پ
مــا یــاد گرفتیــم کــه چگونــه امنیــت خــود را بــر پایــه 
اتــکا بــر مــردم تضمیــن کنیــم. اگرچــه بــرای تعامــل 
ــع شــود ــه قط ــن رابط ــر ای ــا اگ ــم ام ــا آمده ای ــا دنی  ب

نخواهیــم مــرد. آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند و بــه 
همیــن دلیــل پــای میــز مذاکــره آمدنــد. دانســتند کــه 
تحریم هــا بــا وجــود فلــج کنندگــی، اثرگــذار نخواهنــد 

بــود.
ایــن دیپلمــات عالی رتبــه کشــورمان افــزود: مــا دیگــر 
ــور  ــد کش ــا چن ــور ی ــه دو کش ــتیم ک ــاهد  آن نیس ش
ــم  ــا تصمی ــرای دنی قــدرت آن را داشــته باشــند کــه ب
 بگیرنــد. ایــن انحصــار دیگــر بــه اتمــام رســیده 
ــده  ــران عم ــه بازیگ ــی ب ــران غیردولت ــون بازیگ و اکن
ــون شــاهد  تبدیــل شــده اند. در همیــن چارچــوب اکن

ــد. ــی دارن ــرات جهان ــه اث ــتیم ک ــازمان هایی هس س

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــاس  ــت وپنجمین اج ــه بیس ــی ب ــامی، در پیام اس
ــی  ــه مســئولیت همگان ــا اشــاره ب سراســری نمــاز، ب

ــه  ــه هم ــد: الزم اســت ک ــد کردن ــاز تأکی ــه  نم در اقام
 همــت گماریــم تــا نمــاز را در جایــگاه شایســته  خــود
 بشناســیم و بشناســانیم و عمــل شــخصی خــود 

ــام  ــیم.متن پی ــی بخش ــب آن تعال ــه تناس ــز ب را نی
روز  صبــح  اســامی کــه  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــلمین  ــام و المس ــوی حجت االس ــنبه( از س )پنجش
ــتان  ــه در اس ــی  فقی ــده  ول ــی، نماین ــینی همدان حس
ــه شــرح  ــت شــد ب ــرج قرائ ــه  ک ــام جمع ــرز و ام الب

ــت: ــر اس زی
 بسم  هللا  الرحمن  الرحیم

نمــاز، دری گشــوده بــر روی همــه  آحــاد امــت اســت 
ــد  ــت خداون ــت و رحم ــه هدای ــوان ب ــه از آن می ت ک
درســت  و ســوی  در ســمت  را  زندگــی  و   رســید 
و سرشــار از خیــر و برکــت قــرار داد. ســامت معنــوی 
هــر فــرد وابســته بــه نمــاز اســت و صــراط مســتقیم 
و حیــات طیبــه  هــر جامعــه نیــز تنهــا بــا اقامــه  نمــاز 
ــه   ــر اقام ــد ب ــه تأکی ــن هم ــد. ای ــق می یاب در آن تحق
نمــاز در کتــاب و ســنت هدفــی جــز ایــن نــدارد کــه 
ایــن بــاب رحمــت بــر روی فــرد و جامعــه  مســلمان 
ــت  ــدی از آن دس ــت بهره من ــد و فرص ــوده بمان گش

دهــد.
سال هاســت کــه ایــن شــعار در ایــران اســامی 
ــَن  ذی ــه: الَّ ــت ک ــده اس ــه ش ــت گرفت ــر دس ــر س ب
ــاة... و ایــن  ِإن َمکَّّناُهــم ِفــی اأَلرِض َأقاُمــوا الصَّ

عالــم  پشــتکار  و  همــت  بــه  ســالیانه  اجــاس 
مجاهــد و خســتگی ناپذیر جنــاب حجت االســام 
ــاره   ــد درب ــای مؤک ــود و توصیه ه ــا می ش ــی برپ قرائت
گســترش نمــاز و بــه کیفیــت الزم رســیدن نمازهــای 
ــراف  ــد اعت ــال بای ــن ح ــا ای ــردد. ب ــرار می گ ــا، تک م
کنیــم کــه حــق ایــن فریضــه  الهــی کــه درمــان 
دردهــای عمــده  فــردی و اجتماعــی ماســت ادا نشــده 
ــخنگویان  ــخنوران و س ــا س ــئوالن، م ــا مس ــت. م  اس
روحانیــان  مــا  کشــور،  امــور  سررشــته داران   مــا 
ــاد  ــه  آح ــا هم ــن و م ــم دی ــغ و تعلی ــان تبلی  و متولی
و همــه  قشــرهای مــردم، همــه و همــه در مســئولیت 
اقامــه  نمــاز شــریکیم. همــه همــت گماریــم کــه 
 نمــاز را در جایــگاه شایســـته  خـــود کــه قـــرآن 
و حدیـــث بــدان ناطــق اســت بشناســیم و بشناســانیم 
ــی  ــب آن تعال ــه تناس ــز ب ــود را نی ــخصی خ ــل ش  و عم

بخشیم.
ــاب  ــخص جن ــما و ش ــه  ش ــزون هم ــات روزاف توفیق
مســألت  متعــال  خداونــد  از  را  قرائتــی  آقــای 

. یــم می نما
و السام علیکم و رحمةهللا

 سید علی خامنه ای، ۱7 آذرماه ۱۳۹5

 امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: 
سرویس سیاست

شهین مرادی

بدعهــدی آمریکایی هــا، یــک مزیــت 
ــود کــه فکــر  ــاور برخــی ب داشــت و آن هــم تغییــر ب
می کردنــد دشــمن قابــل اعتمــاد اســت و خوشــبختانه 

ــکا را نقــض  ــر آمری ــدام اخی حــاال همــه یک صــدا اق
کامــل برجــام می داننــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
آیــت هللا سیدابوالحســن مهــدوی ظهــر دیــروز در 
خطبه هــای عبادی سیاســی نمــاز جمعــه اصفهــان 
حضــرت  واقعــی  منتظــران  اگــر  کــرد:  اظهــار 
ولی عصر)عــج( هســتیم، بایــد بدانیــم کــه ایشــان از 
مــا تقــوای عمومــی و دائمــی انتظــار دارند.امــام 
جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: در بحــث حقوق هــای 
ــی  ــوارد قانون ــن م ــیاری از ای ــد بس ــی می گوین نجوم

بــوده؛ امــا رهبــر معظــم انقــاب هنــوز بــه ایــن 
نگراننــد؛ نیــز  مــردم  و  دارنــد  ایــراد   حقوق هــا 
اگــر قانونــی در ایــن رابطــه وجــود دارد بایــد ســقف 
حقــوق مشــخص باشــد.مهدوی بیــان کــرد: بــه 
ــت  ــراد وارد اس ــن ای ــور ای ــی کل کش ــازمان بازرس س
کــه چــرا فقــط حقوق هــای بیــش از 20 میلیــون 
معرفــی شــده اند؟ پــس بیــن 7 تــا 20 میلیــون چــه 
می شــود؟ گناهــان را کوچــک جلــوه ندهیــم و راحــت 
از کنارشــان نگذریــم؛ کمتریــن اقــدام ایــن اســت کــه 

مســببان ایــن کار مؤاخــذه شــوند. امــام جمعــه 
موقــت اصفهــان عنــوان کــرد: بدعهــدی آمریکایی هــا 
ــی  ــاور برخ ــر ب ــم تغیی ــت و آن ه ــت داش ــک مزی ی
بــود کــه فکــر می کردنــد دشــمن قابــل اعتمــاد 
ــدام  ــدا اق ــه یک ص ــاال هم ــبختانه ح ــت و خوش اس
اخیــر آمریــکا را نقــض کامــل برجــام می داننــد. وی 
تحریم هــای  آمریکایی هــا  اگــر  کــرد:  تصریــح 
ظالمانــه علیــه ملــت ایــران را لغــو می کردنــد، فضــای 
ــی زد؛  ــه م ــا ضرب ــه م ــد و ب ــی می ش ــور دو قطب کش
ــرت  ــم و نف ــده خش ــود آم ــه وج ــرایط ب ــا ش ــا ب ام

ملت  از آمریکا چندین برابر شده است.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: دولــت بــا فــروش 
تنهــا 2۳ میلیــارد دالر نفــت در حــال اداره کشــور اســت.

ــامگاه  ــت ش ــر نوبخ ــن، محمدباق ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
پنجشــنبه ۱۸ آذر در نشســت شــورای برنامه ریــزی و توســعه 
 اســتان کرمانشــاه، بــه تنگناهــای مالــی دولــت اشــاره کــرد 
و گفــت: در ســال  ۱۳۹0 قیمــت هــر بشــکه نفــت حــدود ۱0۸ 
دالر بــود و درآمــد ســاالنه دولــت از محــل فــروش نفــت ۱۱۹ 
ــه کاهــش قیمــت نفــت ــا توجــه ب ــود؛ امــا ب  میلیــارد دالر ب
ــور  ــت کش ــروش نف ــارد دالر، ف ــا 2۳ میلی ــت ب ــون دول  اکن

را اداره می کند.

وی افــزود: بــا ایــن وجــود کارهــای خوبــی در کشــور انجــام 
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــار آن مشــخص اســت؛ ب ــه آث شــده ک
ایــن دولــت هــزار کیلومتــر راه آهــن بهســازی و ۱۳00 کیلومتر 

خطــوط ریلــی جدیــد احــداث شــده اســت.
نوبخــت گفــت: البتــه تقاضاهــای مضاعفــی در کشــور وجــود 
دارد؛ امــا در ایــن شــرایط آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه 

بایــد تخصیــص منابــع بــه صــورت بهینــه صــورت بگیــرد.
ــال  ــه س ــه بودج ــت الیح ــه وضعی ــور ب ــاون رئیس جمه مع

ــرد  ــز اشــاره ک ــس شــده نی ــم مجل ــه تقدی ــده کشــور ک  آین
ــه  ــه بودج ــت در الیح ــی دول ــه عموم ــم بودج ــزود: رق و اف
ســال آینــده ۳20 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه 62.7 هزار 
ــرمایه گذاری  ــی س ــای عمران ــان آن در طرح ه ــارد توم میلی

می شــود. 
ــرای بازپرداخــت  ــز ب ــارد تومــان آن نی حــدود 2۱ هــزار میلی
ــارد  ــزار میلی ــد و 2۳6 ه ــد ش ــه خواه ــه هزین ــناد خزان اس

ــت. ــه ای اس ــارات هزین ــز اعتب ــان آن نی توم

وی گفــت: در الیحــه بودجــه ســال آینــده ۱0 هــزار میلیــارد 
ــترش  ــات گس ــرای موضوع ــاص ب ــورت خ ــه ص ــان ب توم
ــط زیســت و آب و فاضــاب در  ــی، محی ــل ریل حمــل و نق

ــه شــده اســت. نظــر گرفت
نوبخــت  در ادامــه گســترش حمــل و نقــل ریلــی را از 
سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد برشــمرد و اظهــار 
و  اســت  توســعه  مولفه هــای  از  یکــی  راه آهــن،  کــرد: 
همیــن  بــر  کــه  شــود  توســعه  زمینه ســاز  می توانــد 
ــه  ــی را در برنام ــل ریل ــت توســعه حمــل و نق  اســاس، دول

دارد. ایسنا

امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد:

یکصداییمسئوالن،مزیتبدعهدیآمریکا

نوبخت: 

دولتبا23میلیارددالرفروشنفت،کشورراادارهمیکند

پیام رهبر معظم انقالب به بیست وپنجمین اجالس سراسری نماز:

نماز، درمان دردهای فردی و اجتماعی 
ماست

ســازمان بین المللــی دیده بــان حقــوق بشــر بــا اعــام اینکــه ائتــاف 
ــاح های  ــن از س ــه یم ــود علی ــی خ ــات غیرقانون ــعودی در حم س
ــا ایــن ائتــاف  ــکا ب ــد، تأکیــد کــرد: آمری آمریکایــی اســتفاده می کن
متجــاوز در کشــتار غیرنظامیــان در ایــن کشــور جنــگ زده تبانــی کــرده 
ــام  ــی اع ــنبه در گزارش ــر، روز پنجش ــوق بش ــان حق ــت. دیده ب اس
کــرد، نیروهــای ائتــاف عربــی تحــت رهبــری عربســتان ســعودی از 
ــی در یمــن  ــکا در حمــات هوایــی غیرقانون بمب هــای ســاخت آمری
ــه کشــته شــدن ده هــا غیرنظامــی  اســتفاده می کننــد کــه تاکنــون ب
ــی  ــگاه الکترونیک ــه در پای ــزارش ک ــن گ ــت. در ای ــده اس ــر ش منج
دیده بــان حقــوق بشــر منتشــر شــده، آمــده اســت: »ائتــاف 
ســعودی در یمــن طــی ســه حملــه ای در مــاه ســپتامبر ســال جــاری 
ــه  ــی را ب ــا غیرنظام ــد، ده ه ــی باش ــد غیرقانون ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــن حمــات، از ســاح هایی اســتفاده  ــورد از ای ــل رســاند. در دو م قت
شــده کــه آمریــکا آن هــا را در اختیــار ایــن ائتــاف قــرار داده اســت.« 
ــت  ــکی اس ــاح های، موش ــن س ــه ای ــزود: »از جمل ــزارش اف ــن گ ای
ــل داده  ــه عربســتان ســعودی تحوی ــری، ب کــه پــس از ماه هــا درگی
شــد.« دیده بــان حقــوق بشــر بــا ایــن مقدمــه، خاطرنشــان کــرد کــه 
ایــن امــر، آمریــکا را در خطــر تبانــی بــا ائتــاف ســعودی در حمــات 

ــنیم ــد. تس ــرار می  ده ــن، ق ــی در یم غیرقانون

دیده بان حقوق بشر تأکید کرد:

 تبانیآمریکاباائتالفسعودی

درکشتارغیرنظامیانیمنی

امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا اشــاره بــه آغــاز هفتــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــا و ش ــت: ماهواره  ه ــدت گف وح
وحــدت مســلمانان را نشــانه رفته انــد و الزم اســت تــا 
همــه مســلمانان دربــاره ایــن موضوع هوشــیار باشــند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از کرمــان، حجت االســام 
ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم ــی در خطبه ه ــد صباح محم
شــهر بــا بیــان اینکــه زندگــی بــرای همــگان یکنواخــت 
ــر  ــان ها در براب ــی انس ــت: بعض ــار داش ــت، اظه نیس
مشــکات ایســتاده اند و ایــن از تعالیــم و تربیــت 
ــراد  ــن اف ــه ای ــت ک ــام اس ــر اس ــن هن ــامی و ای  اس

را قوی ساخته است.
وی خاطرنشــان کــرد: تنهــا عاملــی کــه ایــن انســان ها 
ــوده  ــدا ب ــا خ ــاط ب ــاخته، ارتب ــوی س ــدر ق ــن ق  را ای
ــتر  ــی آن در بیش ــدا و چگونگ ــا خ ــاط ب ــر ارتب و تأثی

فرمایش هــا و احادیــث بیــان شــده اســت.
ــه ســالروز امامــت و والیــت امــام مهدی)عــج(  وی ب
 اشــاره کــرد و افــزود: در بعضــی آیــات و روایــات 
ــج(  ــام زمان)ع ــاره ام ــراد درب ــوی اف ــه از س ۸0 وظیف
ــا  ــد آن ه ــلمانان بای ــه مس ــت و هم ــده اس ــان ش  بی
را انجــام دهنــد؛ یکــی از ایــن وظایــف، شــناخت امــام 

مهدی)عــج( اســت.
وی ادامــه داد: همیــن االن چنــد نفــر در دنیــا ادعــای 
مهدویــت کرده انــد و بــا وســایل ارتبــاط جمعــی 

و شــبکه های اجتماعــی اعتقــادات خــود را تبلیــغ 
می کننــد.

ــراز  ــدت اب ــه وح ــاز هفت ــه آغ ــاره ب ــا اش ــی ب صباح
داشــت: همــه بــزرگان دیــن بــر وحــدت فقهــای دینــی 
تأکیــد دارنــد و مرزهــای جغرافیایــی نبایــد مــرز دل ها 

شــود. 
امــام جمعــه موقــت کرمــان بیــان داشــت: ماهواره هــا 
و شــبکه های اجتماعــی، وحــدت مســلمانان را نشــانه 
رفته انــد و الزم اســت تــا همــه مســلمانان دربــاره ایــن 

موضوع هوشــیار باشــند.
ــد  ــم نزنن ــر ه ــردم را ب ــاد م ــزرگان اتح ــزود: ب وی اف
از  پیــروی  و  الهــی  دســتورات  طبــق  همــگان  و 

پیامبــر)ص( بــه وحــدت توجــه کننــد. فــارس

امام جمعه موقت کرمان:

شبکههایاجتماعی،وحدتمسلمانانرانشانهرفتهاند
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خریــد و فــروش در دنیــای مجــازی، کم کــم از یــک راهــکار 
در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک ســبک نویــن زندگــی اســت؛ 
ســبکی کــه در آن خریــدار و فروشــنده بــدون کمتریــن 
ــد کاالی خــود  ــدک می توانن ــه ای بســیار ان ــا هزین واســطه ب
ــی  ــای اینترنت ــد و فروش ه ــند. خری ــا بفروش ــد ی را بخرن
در ایــران بــا ورود ســایت دیجــی کاال و اپلیکیشــن هایی 

ــق  ــه ســرعت رون ــا شــیپور متحــول شــد و ب ــازار ی ــد ب مانن
ــایت ها  ــد س ــث ش ــتقبال باع ــن اس ــت ای ــت. در نهای  گرف
ــرکت های  ــن ش ــام از ای ــا اله ــیاری ب ــن های بس و اپلیکیش
پیشــرو وارد بــازار ایــران شــوند. در ســال 94 گــردش مالــی 
خریــد و فــروش اینترنتــی ایــران، حــدود 61 هــزار میلیــارد 
ــا  ــی اســت. ام ــب توجه ــم جال ــه رق ــوده اســت ک ــان ب توم
ــران  ــدازه در ای ــن ان ــا ای ــی ت ــروش اینترنت ــد و ف  چــرا خری

و به طور کلی در جهان محبوب است؟

    قطعدستواسطهگران
ــغل های  ــران، ش ــدازه ای ــه ان ــا ب ــای دنی ــچ کج ــاید هی ش

واســطه گری نداشــته باشــد.
کــه  هســتند  افــرادی  کلــی  طــور  بــه  واســطه گران   
ارتباطــی میــان خریــدار و فروشــنده،  بــا ایجــاد پــل 
ــد؛  ــت می کنن ــود دریاف ــت خ ــن خدم ــرای ای ــدی را ب درص
کســب  در  شــفاف  مقــرارت  و  ضوابــط  نبــود   امــا 
و کار ایــران باعــث شــده واســطه گران بــدون هیــچ زحمتــی 
ــد؛ در  ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــود را ب ــی از س ــهم بزرگ س
حوزه هایــی ماننــد کشــاورزی ایــن واســطه گری بــه نحــوی 
اســت کــه بــه طــور مثــال محصولــی را کــه کشــاورز کیلویــی 
1000 تومــان فروختــه در بــازار بــا قیمــت کیلویــی 8000 هــزار 
تومــان بــه دســت مشــتری می رســد و ســهم بزرگــی از ایــن 

ــه جیــب واســطه گران مــی رود.  اختــاف فاحــش ب
بــا رونــق خریــد و فروش هــای اینترنتــی بســیاری از 
تولیدکننــدگان می تواننــد بــدون حضــور واســطه ها و بــا 
کمتریــن هزینــه، کاالی خــود را به دســت مشــتری برســانند 
و همیــن یــک فاکتــور بــه قــدری تأثیرگــذار اســت کــه بتواند 

ــد. ــد راغــب کن ــوع خری ــن ن ــه ای مشــتریان را ب
دسترسیآسانبهتمامنقاط    

ــر  ــما از ه ــدارد و ش ــی ن ــکان، معنای ــی م ــد اینترنت در خری
ــه  ــد. ب ــه کنی ــود را تهی ــد کاالی خ ــور می توانی ــه کش گوش
طــور مثــال اگــر شــخصی بخواهــد از بوشــهر کاالیــی را کــه 
ــادی  ــه و وقــت زی ــد هزین  در مشــهد وجــود دارد بخــرد، بای

را صــرف کنــد؛ بــه گونــه ای کــه شــاید دیگــر اصــا بــه صرفــه 
نباشــد کــه ایــن خریــد را انجــام دهــد؛ در حالــی کــه بــا یــک 
ــد کاال  ــدک، می توان ــه ان ــت هزین ــی و پرداخ ــد اینترنت  خری

را درب منزل خود دریافت کند.
    سرعتومحیطزیست

اگــر شــما در کانشــهری زندگــی کنیــد کــه تمــام کاالهــای 
ــش  ــود دارد، چال ــور در آن وج ــه وف ــم ب ــان ه ــورد نیازت م
مهــم عبــور از هفت خــوان ترافیــک اســت. در شــهری 
ماننــد اصفهــان اگــر بخواهیــد بــرای کاالیــی از مرکــز شــهر 
 ســفر کنیــد، در بهتریــن حالــت و کمتریــن میــزان ترافیــک 
 حــدود یــک ســاعت از وقــت شــما را خواهــد گرفــت 
ــر شــما در  ــا کاالی مدنظ ــه حتم ــی اســت ک ــن در حال و ای
ــی در  ــفر وقت ــد س ــن فرآین ــد. ای ــود باش ــگاه موج فروش
جمعیــت شــهری ضــرب شــود بــا حجــم انبوهــی از خــودرو 
روبــه رو خواهیــم شــد کــه نه تنهــا ســوخت زیــادی را صــرف 
ــه ســامت  خواهــد کــرد، بلکــه آلودگی هــای ناشــی از آن ب
ــن  ــذف ای ــا ح ــال ب ــاند. ح ــد رس ــرر خواه ــم ض ــراد ه اف
ســفرها خودتــان قضــاوت کنیــد کــه چــه تحولــی در ســرعت 

ــت. ــد گرف ــط زیســت صــورت خواه و محی
    چالشاعتماد

ــی چالــش اعتمــاد اســت  ــد اینترنت ــن بحــث خری مهم تری
پــس بهتــر اســت قبــل از هــر خریــدی از صحــت کاال 
ــن  ــس را در ای ــدارهای پلی ــد و هش ــل کنی ــان حاص اطمین

زمینه هــا جــدی بگیریــد.

معــاون دفتــر برنامه ریــزی کان آب و آبفــای وزارت 
نیــرو از ارائــه ســند ملــی آب ظــرف ســه مــاه آینــده بــه 
مجلــس خبــر داد و گفــت: میــزان تــاب آوری منابــع آبی 

کشــور تعییــن شــد.
 هدایــت فهمــی گفــت: ســاالنه بیــش از 6 میلیــارد متــر 

ــه  ــی اضاف ــع آب زیرزمین ــب از مناب مکع
برداشــت می شــود و میــزان تجمعــی 
آب 1۲0 میلیــارد متــر مکعــب اســت؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه پیــش از انقــاب 
اســامی 1۳ ســد در کشــور وجود داشــت؛ 
ــا حجــم ذخیــره  امــا اکنــون 6۵۳ ســد ب
آب ۳۵ میلیــارد متــر مکعــب وجــود دارد. 

وی افــزود: بــا قنــوات و ســازه های قدیمی نمی توانســتیم 
ــانی  ــات آبرس ــه خدم ــور را در ارائ ــی کش ــت کنون جمعی
اداره کنیــم؛ همان طــور کــه اکنــون یــازده برنامــه وزارت 
نیــرو بــرای تعادل بخشــی بــه آب هــای زیرزمینــی 
اســت و قوانیــن موجــود پاســخگوی بحــران آب کشــور 

نیســت. معــاون دفتــر برنامه ریــزی کان آب و آبفــا 
ــامی از  ــورای اس ــس ش ــن مجل ــی قوانی ــزود: برخ اف
جملــه قانــون مجــوز دادن بــه همــه چاه هــای غیرمجــاز 
 کــه ســال 8۵ تصویــب شــد یــا دریافــت حقابــه 
ــه  ــن زد؛ ب ــران آب دام ــه بح ــی ب ــای زیرزمین از آب ه
نحــوی کــه میــزان مصــرف آب کشــور 100 
میلیــارد متــر مکعــب در حالــی اســت کــه 
ــر  ــارد مت ــر 10۵ میلی ــزان آب تجدیدپذی می
مکعــب بــرآورد شــد؛ به همیــن دلیــل باید 
ــع آب تعــادل ایجــاد   بیــن مصــارف و مناب

کنیم. 
معــاون دفتــر برنامه ریــزی کان آب و آبفــا 
ــتری  ــارات بیش ــرو اختی ــوزه آب، وزارت نی ــت: در ح گف
نیــاز دارد. بــر ایــن اســاس دو مــاه اســت تدویــن ســند 
ــه  ــده ب ــاه آین ــا ســه م ــاز شــده و ت ــی آب کشــور آغ مل
ــه  ــه مجلــس شــورای اســامی ارائ ــان می رســد و ب پای

ــنا ــود.  ایس می ش

قائم مقــام بانــک مرکــزی بــا تشــریح دالیــل تغییــر واحــد 
پولــی ایــران از ریــال بــه تومــان گفــت: اصاحــات جزئــی 
در چــاپ اســکناس ها از ســال آینــده آغــاز می شــود. 
اکبــر کمیجانــی گفــت: در مــاده دو الیحــه تقدیمــی بانــک 
مرکــزی بــه دولــت واحــد پــول ایــران، ریــال عنــوان شــده 

اســت؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه در 
ــال 1۳۵1  ــوب س ــی مص ــی بانک ــون پول قان
 کــه هم اکنــون نیــز در دســت اجراســت
واحــد پولــی ایــران ریــال و یــک ریــال 

معــادل 100 دینــار اســت.
ــک  ــزود: بان ــزی اف ــک مرک ــام بان قائم مق
ــت ــه دول ــود ب ــه خ ــز در الیح ــزی نی  مرک

واحــد پــول ایــران را ریــال عنــوان کــرده اســت؛ امــا هیئــت 
دولــت تصمیــم گرفتــه بــرای انطبــاق بــا واقعیت هــا 
ــان  ــه توم ــال ب ــول را از ری ــد پ ــرف، واح ــه ع ــرام ب و احت
 تغییــر دهــد؛ چــرا کــه در معامــات و گویش هــای روزمــره 

تومان بیش از ریال مصطلح است. 

بــر ایــن اســاس واحــد پولــی ایــران تومــان معرفــی شــده 
ــه  ــه مصوب ــت. البت ــال اس ــا 10 ری ــر ب ــان براب ــک توم و ی
 هیئــت دولــت بــرای تصویــب و تبدیــل شــدن بــه قانــون
بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال می شــود و تصویــب 
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــر نماین ــه نظ ــوط ب ــی آن من نهای

اســامی در روزهــای آتــی اســت. 
وی اعمــال مفهــوم تومــان و جایگزینــی آن 
بــا مفهــوم ریــال را بــه معنــای اصــاح پولــی 
ــدن  ــی ش ــرد: عملیات ــح ک ــت و تصری ندانس
ــی  ــاح پول ــای اص ــه معن ــان ب ــوم توم مفه
نیســت. درحــال حاضــر مطالعــات بســیاری 
ــی  ــول مل ــر از پ ــرای اصــاح و حــذف صف ب

ــت.  ــان اس در جری
ــه  ــداری ب ــزی و بانک ــک مرک ــح بان ــن حــال در لوای ــا ای ب
ــن موضــوع  ــده ای ــه نشــده و در آین ــن موضــوع پرداخت ای
ــه مطــرح  ــه شــکل جامــع و در قالــب الیحــه ای جداگان ب

ــن خواهــد شــد. اقتصــاد آنای

ــز ۲  ــش ناچی ــا افزای ــدم ب ــرم گن ــر کیلوگ ــی ه ــد تضمین ــرخ خری ن
درصــدی و بــدون هماهنگــی بــا نــرخ تــورم، ســاالنه بــا ۳0 تومــان 
ــام  ــان اع ــل، 1۳00 توم ــال قب ــا س ــه ب ــت در مقایس ــش قیم افزای
ــان  ــته 1۲70 توم ــی گذش ــال زراع ــول در س ــن محص ــرخ ای ــد. ن ش
و ۵ ریــال بــود کــه در ســال جــاری بــا ایــن افزایــش قیمــت تنهــا 
نــرخ آن رنــد شــده و همپــای نــرخ تــورم رســمی ســاالنه افزایــش 
نیافتــه اســت. نــرخ حقــوق کارمنــدان در ســال جــاری بــا احتســاب 
ــه  ــش یافت ــر ســاله، 10 درصــد افزای ــورم ه ــش 10 درصــدی ت افزای
ــه اساســی ترین کاالی  ــدم ک ــی گن ــد تضمین ــرخ خری ــا ن اســت، ام
ــر امنیــت  ــه  حســاب می آیــد و ب تولیــد بخــش کشــاورزی کشــور ب
غذایــی کشــور بــه شــدت تأثیرگــذار اســت، ۲ درصــد افزایــش دارد. 
ــی  ــد تضمین ــرخ خری ــگام ن ــام دیرهن ــل اع ــر می رســد دلی ــه نظ ب
گنــدم همیــن افزایــش قیمــت ناچیــز اســت تــا کشــاورزان بــدون 
اطــاع از نــرخ خریــد تضمینــی اقــدام بــه کشــت بــرای ســال زراعی 
جــاری کننــد. مهــدی کاظم نــژاد، مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی 
تأمیــن، توزیــع و تنظیــم بــازار و ذخایــر راهبــردی وزارت جهــاد 
کشــاورزی نیــز بــا تأییــد افزایــش ۲ درصــدی نــرخ خریــد تضمینــی 
گنــدم در ســال زارعــی جــاری اظهــار کــرد: نــرخ همــه محصــوالت 
ــه  ــوز ب ــا هن ــن نرخ ه ــه ای ــا مصوب ــده؛ ام ــن ش ــاورزی تعیی کش

 دســت مــا نرســیده اســت. تســنیم

در حالــی کــه بــر اســاس گزارش هــای میدانــی موجــود، قیمــت گوشــت مــرغ 
ــی 8000  ــرز کیلوی ــه م ــته و ب ــی داش ــد افزایش ــته رون ــای گذش ــی هفته ه ط
تومــان هــم رســیده، رئیــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــرغ می گویــد قیمــت 
ایــن محصــول در هفتــه اخیــر کاهــش داشــته و هیچــگاه گــران نبــوده اســت؛ 
بلکــه مغازه هــا و فروشــندگان گرانفروشــی می کننــد کــه کســی بــا آن هــا کاری 
ــان  ــی 7۵00 توم ــرغ کیلوی ــت م ــی گوش ــت منطق ــه قیم ــی ک ــدارد؛ در صورت ن
ــته  ــای گذش ــنوات و ماه ه ــد س ــم مانن ــاز ه ــرغ ب ــت م ــت گوش ــت. قیم اس
بــا نوســان مواجــه شــد و روی ریــل گرانــی قــرار گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه بــر 
ــت  ــرم گوش ــر کیلوگ ــت ه ــاهدات، قیم ــی و مش ــای میدان ــاس گزارش ه اس
مــرغ در بــازار پایتخــت در هفتــه گذشــته بــه حــدود 8000 تومــان هــم رســید و 
اگرچــه ایــن قیمــت از ســوی بانــک مرکــزی بــرای خرده فروشــی های ســطح 
شــهر در هفتــه منتهــی بــه 1۲ آذرمــاه حــدود 7۲00 تومــان عنــوان شــده بــود، 
امــا ایــن آمــار نیــز مؤیــد ایــن بــود کــه گوشــت مــرغ جــزو تنهــا محصوالتــی 
بــود کــه طــی هفتــه گذشــته بــا افزایــش قیمــت حــدود ۵ درصــدی نســبت 
ــته  ــال گذش ــابه س ــه مش ــه هفت ــبت ب ــدی نس ــل و ۳1 درص ــه قب ــه هفت ب
مواجــه شــده اســت. محمــد یوســفی، رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــی 
پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی کشــور، اعــام کــرد: در حــال حاضــر متوســط 
قیمــت خریــد مــرغ زنــده از مرغــداران، کیلویــی 4۳00 تومــان بــه صورت نســیه 
ــه صــورت نقــدی اســت و هــر کیلوگــرم گوشــت  و دو ماهــه و 4100 تومــان ب

ــود. ــه می ش ــان عرض ــار ۵۵00 توم ــوه و تره ب ــزی می ــدان مرک ــرغ در می م

ــوه و ســبزی، از کاهــش 1۵0 درصــدی قیمــت پرتقــال  ــه می رئیــس اتحادی
شــمال و همچنیــن افــت 100 درصــدی نــرخ گوجه فرنگــی خبــر داد و گفــت: بســاط 
ــین  ــد. سیدحس ــده ش ــل برچی ــازار داخ ــی از ب ــه خارج ــای ممنوع میوه ه
ــر  ــازار خب ــمال در ب ــال ش ــت پرتق ــدی قیم ــش 1۵0 درص ــران از کاه مهاج
ــات  ــات مرکب ــر باغ ــرمازدگی اخی ــه س ــی حادث ــت: در پ ــار داش  داد و اظه
و عرضــه فــراوان ایــن محصــوالت بــه بــازار، قیمــت پرتقــال شــمال حــدود 
1۵0 درصــد کاهــش یافتــه و در حــال حاضــر، کمتریــن نــرخ ایــن محصــول 
ــز  ــا 1۵00 تومــان اســت. وی قیمــت هــر کیلوگــرم نارنگــی را نی ــن 400 ت بی
ــوی  ــرخ هــر کیلوگــرم کی ــه کــرد: ن ــا ۲000 تومــان اعــام و اضاف بیــن 1000 ت
ــاول  ــال ن ــت پرتق ــزود: قیم ــران اف ــت. مهاج ــان اس ــا 1۵00 توم ــن 600 ت بی
ــا  ــن 1۵00 ت ــوب بی ــال رســمی جن ــان، پرتق ــا 6000 توم ــن ۵۵00 ت ــوب بی جن
ــز ۳۵00  ــان، ســیب قرم ــا ۲۵00 توم ــن 1۵00 ت ــروت بی ــان گریپ ف ۲۵00 توم
تومــان، ســیب ســفید بیــن 4000 تومــان تــا ۲000 تومــان و مــوز باکیفیــت بین 
۳۵00 تــا 4000 تومــان اســت. وی همچنیــن از کاهــش قیمــت گوجه فرنگــی 
در بــازار خبــر داد و افــزود: ورود محصــول بوشــهر، چابهــار و بنــدر عبــاس بــه 
بــازار ســبب کاهــش 100 درصــدی قیمــت گوجه فرنگــی در بــازار شــده اســت؛ 
بــه نحــوی کــه نــرخ هــر کیلوگــرم گوجه فرنگــی بوتــه ای، بیــن 600 تــا 1۵00 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــوه و ســبزی درب ــه می ــان اســت. رئیــس اتحادی توم
عرضــه میوه هــای قاچــاق نیــز اظهــار داشــت: تقریبــا دیگــر هیــچ نــوع میــوه 

ممنوعــه خارجــی در بــازار داخــل وجــود نــدارد.

نرخ خرید تضمینی گندم، ۱۳۰۰ تومان اعالم شد

مسافران، اطالعات فرودگاه مقصد را دریافت کنند
شــرکت فرودگاه هــای کشــور اعــالم کــرد بــا توجــه بــه ناپایــداری شــرایط جــوی در بعضــی از مناطــق کشــور، مســافران، پیــش از 

حضــور در فرودگاه هــا، اطالعــات مربــوط بــه فــرودگاه مقصــد را دریافــت کننــد.

در قاب تصویر

افت بی سابقه قیمت پرتقالمرغ گران نیست، مغازه ها گرانفروش هستند

حتما بخوانید!
3آغاز تغییر اسکناس ها از سال آینده شنبه   20  آذرماه  1395

ـــمـــاره 315 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع بخاری گازی و برقی )تومان(

 بخاری گازی و نفتی 
28000  MC28 نیک کاال

بخاری گازی با دودکش 
نیک کاال مدل کیوان 

8100 
337.000

بخاری هوشمند آبسال 
مدل 401

270.000

بخاری گازی و نفتی پالر 
329

310.000

بخاری گازی و نفتی 
آبسال 481

208.000

 بخاری گازی بدون 
دودکش سپهر الکتریک 

SE5000B مدل
230.000

بخاری گازی با دودکش 
 JAH جهان افروز مدل

 140M
310.000

540.000

تردد 22۰ مازراتی در خیابان های ایران
قیصــرزاده  بهــرام  بــه گفتــه 
ــور  ــاک موت ــا ت ــر عامــل آرت مدی
در  مازراتــی  نماینــده رســمی 
ایــران، ۲۲0 مازاراتــی در خیابان های 

ایران تردد می کنند. 
واردات  دربــاره  همچنیــن  وی 
خــودرو گفــت:  ایــن  دوبــاره 
بــرای واردات دوبــاره مازراتــی بــه ایــران، همــه چیــز بســتگی 
بــه مصوبــه هیئــت وزیــران دارد؛ زیــرا ایشــان در بخشــنامه ای 
ــاالی  ــای ب ــاس آن ورود خودروه ــر اس ــه ب ــد ک ــادر کردن ص
۲۵00 سی ســی ممنــوع شــد و مازراتــی نیــز جــزو ایــن 

ــرار دارد.  ــدوده ق مح
ــه  ــت ک ــس اس ــای لوک ــی از خودروه ــت مازارات ــی اس گفتن
ــه  ــی دارد، بلک ــش از ۲۵00 سی س ــوری بی ــوان موت ــا ت نه تنه
قیمــت میلیــاردی آن هــم همیشــه جنجال آفریــن بــوده 

اســت.

 تا ۵ سال دیگر، 2۵ میلیون مسکن 

نیاز داریم
ــه  ــه رســیدن جمعیــت کشــور ب ــا اشــاره ب یــک کارشــناس ب
9۲ میلیــون نفــر تــا ســال 1400 گفــت: اگــر متوســط تعــداد 
افــراد خانــوار را در آن ســال ۳.6 در نظــر بگیریــم، بیــش از ۲۵ 

میلیــون واحــد مســکونی نیــاز خواهیــم داشــت. 
نشــان  بررســی ها  کــرد:  اظهــار  میرعمــادی  ابوالحســن 
می دهــد تــا ســال 1400، جمعیــت کشــور بــه 9۲ میلیــون نفــر 
می رســد و حــدود 80 میلیــون شهرنشــین خواهیــم داشــت. 
طبیعــی اســت کــه ایــن تعــداد نیــاز بــه مســکن دارد و اگــر 
بعــد خانــوار را ۳.6 در نظــر بگیریــم، بایــد ۲۵ میلیــون و ۵00 

هــزار واحــد مســکونی داشــته باشــیم. 
البتــه برآوردهــا نشــان می دهــد هم اکنــون ۲۳ میلیــون 
مســکن در کشــور وجــود دارد؛ امــا مشــکل ایــن اســت کــه 
مــازاد مســکن در اختیــار اقشــار فرودســت جامعــه نیســت. 
وی افــزود: واحدهــای مســکونی فعلــی فرســوده شــده 
ــط  ــر ضواب ــل تغیی ــه دلی ــز ب ــال نی ــر 1۵ س ــای زی  و واحده
ــد از ایــن  و معــادالت اقتصــادی، تخریــب می شــوند کــه بای

اقــدام جلوگیــری کــرد. 
ــا  ــق ی ــل رون ــه عوام ــان اینک ــا بی ــن کارشــناس مســکن ب ای
ــز شــود، گفــت: قیمــت  ــه دقــت آنالی ــد ب ــود مســکن بای رک
مســکن از دو جنبــه روانــی و واقعــی تأثیــر می گیــرد. تأثیــر 
ــی  ــای واقع ــر محرک ه ــد و تأثی ــی، ۲0-۳0 درص ــه روان جنب
70-80 درصــد اســت. علــت رکــود فعلــی بــازار مســکن نیــز 

ــی اســت. ــل واقع عوام

درآمد شبکه های موبایلی ایران
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات رادیویــی از 
بــرآورد دســت کم 1000 میلیــارد تومــان تراکنــش مالــی بــرای 
ــر   شــبکه های اجتماعــی داخــل طــی مــدت ســه ســال خب

داد. 
ــاره فعالیــت شــبکه های اجتماعــی  ــان درب علی اصغــر عمیدی
ــه  ــوص ب ــن خص ــندی در ای ــرح و س ــرد: ط ــار ک ــی اظه بوم
شــورای عالــی فضــای مجــازی ارائــه شــده کــه در قالــب آن 
شــبکه های اجتماعــی بــه طــور کلــی بــه ســه دســته تفکیــک 
شــده اند و امیدواریــم بــا نظــر موافــق اعضــای شــورای عالــی 
فضــای مجــازی و تصویــب ایــن طــرح جایــگاه قانونــی ایــن 

شــبکه ها تفکیــک و عملیاتــی شــود. 
ــان  ــرد: در می ــوان ک ــن عن ــات همچنی ــر ارتباط ــاون وزی مع
ســه دســته در نظــر گرفتــه شــده، گــروه اول بــه شــبکه های 
ایــن  در  کــه  بازمی گــردد  بومــی  صددرصــد  اجتماعــی 
شــبکه ها ســخت افزار، دیتاســنترها، کلــود، API هــا و...همــه 
بومــی بــوده و توســط متخصصــان داخلــی تولیــد می شــوند. 
 دیتاســنتر آن هــا نیــز در داخــل کشــور مســتقر خواهــد 

بود. 
موبایــل  اجتماعــی  شــبکه های  دوم  گــروه   عمیدیــان 
را شــبکه های مشــترک بیــن ایــران و کشــورهای دیگــر 
دانســت و گفــت: ایــن دســته از نرم افزارهــا نیــز بایــد 
ــد؛ امــا گــروه  ــه کنن دیتاســنتر خــود را در داخــل کشــور تعبی
ــد تلگــرام هســتند کــه آن هــا هــم  ــی مانن ســوم نرم افزارهای
در صــورت رعایــت قوانیــن و مقــررات مــا مجــاز بــه فعالیــت 

ــود.  ــد ب خواهن
ــای  ــری از صحبت ه ــات در بخــش دیگ ــر ارتباط ــاون وزی مع
خــود بــه درآمدزایــی ایــن شــبکه ها اشــاره کــرد و گفــت: بــر 
اســاس طــرح تجــاری کــه مــا بــرای ایــن شــبکه ها دیده ایــم 
ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــت خاص ــا از اهمی ــران آن ه ــداد کارب  تع
ــن شــبکه ها  ــال الزم اســت در ســال اول ای ــوان مث ــه عن و ب
ــه  ــی ارائ ــون مشــترک رســیده و توانای ــه دســت کم ۵ میلی ب

خدمــات بــه ایــن تعــداد کاربــر را داشــته باشــند.

حباب سکه ترکید
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــه تشــریح رونــد بــازار 
ــوان کــرد  ــه گذشــته پرداخــت و عن ســکه و طــا در هفت
ــا را در  ــان ترین هفته ه ــی از کم نوس ــا، یک ــازار ط ــه ب ک

چنــد مــاه اخیــر پشــت سرگذاشــته اســت. 
محمــد کشــتی آرای گفــت:  بــازار ســکه و طــا در هفتــه ای 
کــه گذشــت بیشــتر در وضعیــت ثبــات بــود و بــا نوســان 

چندانــی روبــه رو نشــد. 
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر دربــاره تأثیــر نــرخ ارز بــر 
قیمــت طــا گفــت: قیمــت طــا بیشــترین تأثیــر را از نرخ 
ســکه می پذیــرد. امــا در هفتــه گذشــته بــازار ارز هــم بــا 
ثبــات همــراه بــود و نوســان کمــی داشــت و باعــث شــد 
کــه قیمــت طــا و ســکه هــم نوســانی نداشــته باشــند. 
ــکه  ــت س ــه قیم ــر در زمین ــای اخی ــن در هفته ه همچنی
ــن  ــر ای ــال حاض ــه در ح ــود ک ــده ب ــاد ش ــی ایج حباب
ــا  ــگ ب ــت هماهن ــوان گف ــده و می ت ــرف ش ــاب برط حب
ــاره  ــی در نوســان اســت. کشــتی آرای درب بازارهــای جهان
ــوان  ــده عن ــای آین ــکه در روزه ــا و س ــازار ط ــت ب وضعی
ــام  ــی اع ــاخص خاص ــه ش ــنبه و جمع ــرد: روز پنجش ک
نشــده کــه بخواهــد قیمت هــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و 
ــا روز دوشــنبه و سه شــنبه هفتــه ای  ــه نظــر می رســد ت ب
 کــه در پیــش داریــم قیمت هــا طبــق روال فعلــی پیــش 

روند.

استانداراصفهان:

 مبارزه با قاچاق باید 

یکی از اولویت های اتاق اصناف باشد
اســتاندار اصفهــان گفــت: مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز اهمیــت 
تاکیــد  مــورد  و  دارد  ویــژه ای 
ــت؛  ــری اس ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــد مقول ــل بای ــن دلی ــه همی ب
مبــارزه بــا قاچــاق، یکــی از 
اولویت هــای اتــاق اصنــاف باشــد. 
ــد  ــه جدی ــای هیئت رئیس ــا اعض ــدار ب ــور در دی ــول زرگرپ رس
ــزاری  ــندی از برگ ــراز خرس ــن اب ــتان، ضم ــاف اس ــاق اصن ات
انتخابــات و انتخــاب هیئت رئیســه  جدیــد اظهــار کــرد: 
ــاد  ــورد اعتم ــت و م ــا اهلی ــرادی کاردان، ب ــه اف  خوشــحالم ک
و امیــن مــردم و مســئول، مســئولیت ایــن مهــم را بــر عهــده 

گرفتند. 
ــان اینکــه در کشــور و اســتان ســه  ــا بی ــان ب اســتاندار اصفه
 تشــکل تعیین کننــده فعالیــت می کننــد، گفــت: اتــاق اصنــاف

ــده ای  ــکل های تعیین کنن ــی تش ــاق بازرگان ــاون و ات ــاق تع ات
هســتند کــه فعالیت های آن هــا در بســیاری از موارد همپوشــانی 
دارد؛ ولــی هــر کــدام بخشــی از اقتصــاد را مدیریــت می کننــد. 
وی مســئولیت اتــاق اصنــاف را ســنگین خوانــد و گفــت: اتــاق 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــری کن ــردم را پیگی ــارات م ــد انتظ ــاف بای اصن
 رفــاه مــردم مهــم اســت و از طــرف دیگــر بایــد بــه مشــکات 
و مســائل صنف هــای مختلــف بپــردازد. همچنیــن بــا توجــه 
بــه اینکــه ارتبــاط دولــت بــا بدنــه اصنــاف نیــز از طریــق اتــاق 

اصنــاف اســت، بایــد پیگیــر این گونــه امــور نیــز باشــد.

تسریع در اجرای طرح های حمایتی 

چهارمحال و بختیاری
ــاری گفــت: تســریع در اجــرای  اســتاندار چهارمحــال و بختی
ســه طــرح حمایتــی خانــواده زندانیــان اســتان بایــد از ســوی 

مدیــران و خیــران در اولویــت قــرار گیــرد. 
ــت از  ــن حمای ــه انجم ــتکی در جلس ــلیمانی دش ــم س قاس
خانــواده زندانیــان چهارمحــال و بختیــاری تأکیــد کــرد: 
حمایــت از خانــواده زندانیــان، یکــی از راه هــای کاهــش 
ــی  ــواده زندان ــزود: خان آســیب های اجتماعــی اســت. وی اف
بــه واســطه زندانــی بــودن سرپرســت خانــواده بــا مشــکات 
مالــی و اقتصــادی مواجــه بــوده کــه اگــر ایــن خانواده هــای 
آســیب پذیــر مــورد حمایــت خیــران و مســئوالن قــرار 
جامعــه  و  آنــان  بــرای  فراوانــی  آســیب های  نگیرنــد 
ــه  ــرد: از س ــح ک ــتکی تصری ــلیمانی دش ــت. س ــد داش خواه
ــن  ــرای ای ــی ب ــرح حمایت ــه ط ــرای س ــته اج ــال گذش س
ــان  ــواده زندانی ــت از خان ــن حمای ــوی انجم ــا از س خانواده ه
ــل  ــه دلی ــوز ب ــه هن ــاز شــده ک ــاری آغ در چهارمحــال و بختی
ــا  ــن طرح ه ــی ای ــکات قانون ــهل انگاری ها و مش ــی س برخ
ــدازی  ــت: راه ان ــت. وی گف ــده اس ــرداری نش ــره ب ــاده به آم
ــن  ــی و همچنی ــای تصادف ــداری خودروه ــگ نگه دو پارکین
خودرهــای توقیفــی در شــهرکرد و همچنیــن راه انــدازی یــک 

ــت.  ــن طرح هاس ــه ای ــن از جمل ــپ بنزی ــگاه پم جای
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: بــرای راه اندازی 
یــک واحــد پارکینــگ، یکــی از خیــران زمینــی واگــذار کــرده 
ــگ االن در طرح هــای شــهری در  ــن پارکین ــن ای اســت؛ زمی
فضــای ســبز قــرار گرفتــه و اســتانداری و شــهرداری شــهرکرد 
را ملــزم کــرده بــا خریــد ایــن زمیــن و اعطــای زمیــن 

معــاوض، مشــکل ایــن طــرح برطــرف شــود.

 تولید 4۰ درصد بوقلمون کشور 

در استان اصفهان
مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
گفــت: اســتان اصفهــان بــا تولیــد 40 درصــد گوشــت بوقلمون 
ــه خــود اختصــاص  ــن صنعــت را ب ــه نخســت ای کشــور، رتب

داده اســت. 
ــا  ــا بیــان اینکــه 9۵ واحــد تولیــد بوقلمــون ب زهــرا فیضــی ب
ظرفیــت تولیــد و نگهــداری 6۳0 هــزار قطعــه در ایــن اســتان 
ــن  ــزار ت ــدود ۵ ه ــال ح ــت: امس ــار داش ــت، اظه ــال اس فع

ــد شــده اســت.  گوشــت بوقلمــون در ایــن واحدهــا تولی
ــه  ــان اینکــه حــدود ۲00 تــن گوشــت از اصفهــان ب ــا بی وی ب
ــت  ــده اس ــادر ش ــی ص ــورهای عرب ــور و کش ــارج از کش  خ
افــزود: در ایــن مــدت ۳0 درصــد گوشــت بوقلمــون بــه 
اســتان های جنوبــی، فــارس و تهــران صــادر می شــود.

بــه گفتــه مدیرامــور طیــور ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان، بوقلمــون دارای گوشــت ســفید و کم چربــی در 
ناحیــه ســینه و دارای گوشــت تیــره و قرمــز در قســمت های 
ــم  ــی ک ــتن چرب ــل داش ــه دلی ــرف آن ب ــه مص ــت، ک ران اس
پتاســیم  فســفر،  روی،  آهــن،  دارای  زیــاد  پروتئیــن   و 

و ویتامین های B است.
ــد  ــت تولی ــه نخس ــان رتب ــتان اصفه ــت: اس ــان داش  وی بی

ــار دارد. ــور را در اختی ــون کش ــت بوقلم گوش

تاکسی های جدید در راه هستند
چنــد ســالی اســت کــه بحــث به روزرســانی نــاوگان تاکســیرانی 
ــه بعضــی  ــروز شــاهد هســتیم ک ــرح شــده و ام کشــور مط
خودروهــای وارداتــی بــا آالیندگــی بــه مراتــب کمتــر از 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــن ن ــل وارد ای ــد داخ ــای تولی خودروه

عمومــی شــده اند. 
دو  بــه زودی  آن می دهنــد کــه  از  برخــی شــواهد خبــر 
ــاوگان تاکســیرانی اضافــه می شــوند.  ــه ن خــودروی جدیــد ب
ــا  ــو. تویوت ــواده رن ــری از خان ــا و دیگ ــواده تویوت ــی از خان یک
پریــوس نســل جدیــد بــه عنــوان یــک خــودرو هیبریــدی بــا 
 مصــرف ســوخت حــدود ۳٫6 لیتــر بــه ازای هــر 100 کیلومتــر
 می توانــد بــا عرضــه تیــراژ بــاال در نــاوگان تاکســیرانی

نقــش موثــری در به روزرســانی ایــن بخــش از حمــل و نقــل 
عمومــی داشــته باشــد و کمکــی بــه وضعیــت آلودگــی هــوای 
ــه  ــو ســیمبل اســت ک ــد. خــودرو بعــدی، رن کانشــهرها بکن
ــد  ــه می کن ــات ارائ ــه مســافران خدم ــک ب  در نســخه اتوماتی
و بــه عنــوان یــک خــودروی بنزینــی بــه نســبت کــم مصــرف 
بــا اســتهاک کــم، در نــاوگان تاکســیرانی بــه خدمــت گرفتــه 
ــن خودروهــا در  ــی از حضــور ای ــان دقیق ــوز زم می شــود. هن

نــاوگان تاکســیرانی اعــام نشــده اســت.

آغاز تغییر اسکناس ها از سال آیندهسند ملی آب، سه ماه دیگر به مجلس می رود

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

داد و ستد ایران روی مدارآنالین



شنبه  20 آذرماه   41395
ـــمـــاره 315  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
خط 2 و 3 بی.آر.تی زمستان...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

اصفهــان گفــت:  صدوقــی  شــهید  بیمارســتان  رئیــس 
بیمارســتان صحرایــی شــهید صدوقــی کــه بــه عنــوان یکــی 
ــمار  ــه ش ــور ب ــی کش ــتان های صحرای ــن بیمارس از بزرگ تری
ــل  ــتان زاب ــدت در شهرس ــه وح ــبت هفت ــه مناس ــی رود، ب م

ــه  ــا اشــاره ب برپــا می شــود. ســردار ســید رضــا مرتضویــان ب
برپایــی بیمارســتان صحرایــی شــهید صدوقــی در شهرســتان 
زابــل اظهــار داشــت: ایــن بیمارســتان کــه یکــی از بزرگ تریــن 
بیمارســتان های صحرایــی کشــور اســت در قالــب طــرح 
رزمایــش وحــدت 2 و بــه مناســبت هفتــه وحــدت از 22 آذر 

ــود. ــا می ش ــل برپ ــدت 8 روز در زاب ــه م ب
    همکاری بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان

وی بــا اشــاره بــه همــکاری بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
اصفهــان در اعــزام نیــرو بیــان کــرد: ارائــه خدمــات بــه 
 محرومــان، آمادگــی نیــروی انســانی در مواقــع بحرانــی 
ــه مســئوالن  ــاز مناطــق محــروم ب و گوشــزد کــردن اعــام نی
ــمار  ــه ش ــی ب ــتان صحرای ــی بیمارس ــداف برپای ــه اه از جمل
ــا  ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــزود: س ــی رود. وی اف م
همــکاری دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور در ســال 
گذشــته، 10 بیمارســتان صحرایــی بــه مناســبت هفتــه وحدت 
در مناطــق محــروم برپــا کــرده و امســال، 10 بیمارســتان 

در قالــب طــرح رزمایــش وحــدت 2 توســط ســپاه در 
ــتان  ــتان و بلوچس ــزگان، سیس ــون هرم ــتان هایی همچ  اس
ــط  ــتان توس ــان و 4 بیمارس ــرق کرم ــی، ش ــان جنوب خراس
دانشــگاه های علــوم پزشــکی ایــران، تهــران و دانشــگاه 
ــتان  ــس بیمارس ــود. رئی ــدازی می ش ــریف راه ان ــی ش صنعت
امکانــات  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  صدوقــی   شــهید 
و تجهیــزات بیمارســتان صحرایــی شــهید صدوقی با اســتفاده 
از 16 دســتگاه تریلــر و 4 دســتگاه کامیــون ارســال می شــود، 
ــص،  ــوق تخص ــک ف ــامل 9 پزش ــر ش ــرد: 200 نف ــح ک تصری
 25 پزشــک متخصــص، 7 پزشــک عمومــی، 5 دندانپزشــک
پیراپزشــکی حــوزه  در  نفــر   50 از  بیــش  و  داروســاز   2 
ــل  ــتان زاب ــه شهرس ــه و ... ب ــناس تغذی ــی، کارش روانشناس
ــی  ــته های آموزش ــه بس ــاره ارائ ــا اش ــوند. وی ب ــزام می ش اع
پیشــگیری از بیماری هــا در منطقــه گفــت: بــا همــکاری 
پزشــکان مقیــم شهرســتان زابــل، بیماری هــا و بیمارانــی کــه 
بــرای درمــان دارای اولویــت هســتند، شناســایی و غربالگــری 

ــاز انجــام شــده اســت. مــورد نی
    خدمات رایگان

ســردار مرتضویــان بــا بیــان اینکــه تمامــی خدمــات در ایــن 
بیمارســتان رایــگان اســت، افــزود: بیمارانــی کــه دوره درمــان 
ــخیصی  ــای تش ــت و کاره ــه اس ــک هفت ــش از ی ــان بی  آن
ــه بیمارســتان های ســپاه  ــد، ب یــا جراحــی طوالنی مــدت دارن

یــا علــوم پزشــکی اعــزام می شــوند. 

وی ادامــه داد: بیمارســتان صحرایــی شــهید صدوقــی دارای 
3 اتــاق عمــل اســت کــه بــه صــورت همزمــان می توانــد فعــال 
باشــد. همچنیــن ایــن بیمارســتان دارای اتــاق زایشــگاه بــرای 
ــوژی  ــرای رادیول ــی ب ــا ســزارین، محل های  زایمــان طبیعــی ی
و آزمایشــگاه و دارای 64 تخــت بســتری اســت. روش انجــام 
ــا  ــا ت ــاران نهایت ــه بیم ــه ای اســت ک ــه گون ــال جراحــی ب اعم
ســاعات پایانــی شــب ترخیــص می شــوند و در صــورت 
نیــاز، بســتری شــده و تحــت مراقبــت قــرار می گیرنــد. 
ــرد:  ــان ک ــان بی ــی اصفه ــهید صدوق ــتان ش ــس بیمارس رئی
غــدد  عفونــی،  بیماری هــای  گــوارش،  تخصــص  فــوق 
جراحــی قلــب، نفرولــوژی و بیماری هــای گوارشــی، پزشــک 
 متخصــص ارتوپــدی، چشــم، داخلــی، زنــان و زایمــان، قلــب
 کــودکان، گــوش و حلــق و بینــی، مغــز و اعصــاب، بیهوشــی

ــه  ــکی ب ــی و روانپزش ــی عموم ــوژی، جراح ــت، رادیول پوس
همــراه کارشناســان تغذیــه، بهداشــت، آمــوزش و روانشــناس 

ــد.  ــن بیمارســتان حضــور دارن در ای
ــی شــهید صدوقــی در ســال  وی افــزود: بیمارســتان صحرای
ــه  ــان هزین ــارد توم ــم میلی ــک و نی ــه ی ــک ب ــته نزدی گذش
داشــته و بــا توجــه بــه افزایــش 15 تــا 20 درصــدی امکانــات 
و نیــروی متخصــص، هزینه هــا افزایــش دارد. از ســوی دیگــر 
ــه  ــن بیمارســتان مراجع ــه ای ــر ب ســال گذشــته 53 هــزار نف
کــرده و پیش بینــی می شــود امســال، 60 هــزار نفــر بــه ایــن 

بیمارســتان مراجعــه کننــد.

 خط 2 و 3 بی.آر.تی 

زمستان راه اندازی می شود
ــک  ــل ترافی ــاون حمــل و نق مع
شــهرداری اصفهــان گفــت: خــط 
2 و 3 بی.آر.تــی در زمســتان 
ســال جــاری راه انــدازی می شــود. 
ــو  ــی در گفت وگ ــا صلوات علیرض
بــا خبرنــگار ایمنــا بــا اشــاره بــه 
اینکــه زیرســازی فــاز اول خــط 
ــار کــرد: عملیــات اجرایــی  ــی تکمیــل شــد، اظه دوم بی.آر.ت
ــا  ــی)ع( ت ــام عل ــدان ام ــی از می ــط دوم بی.آر.ت ــاز اول خ ف
ارغوانیــه در دســتور کار اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــد  ــون 95 درص ــی تاکن ــان ج ــی خیاب ــتگاه های بی.آر.ت ایس
ــزود: روکــش آســفالت مســیر  پیشــرفت داشــته اســت، اف
بی.آر.تــی خیابــان جــی در دســتور کار معاونــت عمــران 
شــهری قــرار گرفتــه اســت. معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایســتگاه های خــط 
ــته  ــرفت داش ــد پیش ــون 20 درص ــز تاکن ــی نی ــوم بی.آر.ت س
اســت، عنــوان کــرد: خــط ســوم بی.آر.تــی از خیابــان قــدس 
ــت  ــر در دس ــول 4 کیلومت ــه ط ــز ب ــوری نی ــدان جمه ــا می ت
اجراســت. صلواتــی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای خــط ســوم 
ــار  ــه شــده، اظه ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم ــی 17 میلی بی.آر.ت
کــرد: ایــن پــروژه تــا زمســتان ســال جــاری تکمیــل 
می شــود. صلواتــی تاکیــد کــرد: فــاز اول خــط دوم بی.آر.تــی 
از خیابــان ارغوانیــه تــا میــدان امــام علــی)ع( و خــط ســوم 
بی.آر.تــی از خیابــان قــدس تــا میــدان جمهــوری نیــز ظــرف 

2 ماه آینده تکمیل می شود.

ابتالی ۷2۱ اصفهانی به بیماری ایدز

در سال جاری
مســئول بیماری هــای واگیــردار معاونــت بهداشــتی اصفهــان 
گفــت: تــا چهــار ســال دیگــر بایــد بتوانیــم 90 درصــد بیمــاران 
مبتــا بــه ایــدز را شناســایی کنیــم؛ در حالــی کــه امــروز فقــط 
30 درصــد را یافته ایــم کــه در اصفهــان 721 مــورد در 6 ماهــه 

امســال شناســایی شــده اند.
ــر در  ــون نف ــون 78 میلی ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــی ب  رضــا فدای
ــرد: از  ــح ک ــده اند، تصری ــا ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــان ب جه
ایــن تعــداد 39 میلیــون فــوت کرده انــد و اکنــون 37 میلیــون 
ــن  ــد. ای ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــاری دس ــن بیم ــا ای ــر ب نف
 متخصــص بیماری هــای عفونــی و گرمســیری، جوانــان 
ــه  ــا ب ــر ابت ــرض خط ــراد در مع ــترین اف ــان را بیش و نوجوان
ایــدز دانســت و گفــت: در ایــن میــان دختــران جــوان، بیشــتر 
در معــرض ابتــا بــه ایــن بیمــاری هســتند و بــا وجــود اینکــه 
ــی  ــه کاهــش اســت، ول ــان رو ب ــدز در جه ــه ای ــا ب ــد ابت رون

ــزارش می شــود. ــش گ ــه افزای ــان رو ب ــه همچن در خاورمیان

اخبار کوتاه

 سازمان ثبت اسناد 

الگوی توسعه خدمات الکترونیک
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
تحــوالت صورت گرفتــه در زمینــه 
ــی، از ادارات  ــات ثبت ــه خدم ارائ
ثبــت اســناد و امــاک بــه عنــوان 
الگوی توســعه خدمات الکترونیک 
بــرای ســایر دســتگاه ها نــام بــرد. 
رضــا طالبــی زاده در جلســه شــورای اداری شهرســتان ســیرجان 
ــه  ــه در زمین ــان پیشــرفت ها و تحــوالت صورت گرفت ــن بی ضم
ارائــه خدمــات ثبتــی بــه مــردم گفــت: مجمــوع ایــن تحــوالت 
ــناد  ــت اس ــازمان ثب ــر س ــال حاض ــه در ح ــده ک ــب ش  موج
و امــاک بــه عنــوان الگــوی توســعه خدمــات الکترونیــک در 
جامعــه مطــرح باشــد. وی ادامــه داد: تحــوالت صورت گرفتــه 
حــول محــور ســه هــدف کاهــش زمــان، صرفه جویــی در 
ــم در حــوزه  ــات و جرائ ــوع تخلف ــا و پیشــگیری از وق هزینه ه
زمیــن و مســکن در ســازمان ثبــت انجــام شــده اســت. مدیــر 
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان از حــذف دست نویســی 
دفاتــر امــاک در دفاتــر اســناد رســمی و ادارات ثبت و اســتقرار 
دســتگاه های اخــذ اثــر انگشــت متعامــان بــه عنــوان آخریــن 
ــه  ــی ب ــات ثبت ــه خدم ــوزه ارائ ــه در ح ــوالت صورت گرفت تح
ــر در  ــاد کــرد و ادامــه داد: حــذف دست نویســی دفات مــردم ی
ــک  ــر الکترونی ــتقرار دفات ــمی و اس ــناد رس ــای اس دفترخانه ه
ضمــن تســریع کار مراجعــان، زمینــه بــروز تخلفــات را در ایــن 

بخش از میان برده است.

تمام زباله های یزد فروش می رود
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه 
تمــام 300 تــن زبالــه  جمع آوری شــده  روزانه  شــهر یــزد پس از 
تفکیــک فروختــه می شــود، ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا ســه 
ســال آینــده موضوعــی بــه عنــوان دفــن زبالــه در یزد نداشــته 
باشــیم. جعفــر امین مقــدم بــا بیــان اینکــه متاســفانه یــزد از 
جملــه شــهرهایی اســت کــه بــه شــدت درخصــوص مســائل 
زیســت محیطی دچــار مشــکل اســت، یکــی از ملموس تریــن 
موضوعــات محیــط زیســت به ویــژه در رابطــه بــا محیط هــای 
ــن  ــد کــه شــهرداری ها در ای شــهری را مســئله زباله هــا خوان
ــد. امین مقــدم ادامــه  رابطــه نقشــی اساســی را ایفــا می کنن
داد: از طرفــی امــروزه موضــوع مدیریت پســماندهای شــهری 
بــه یــک فرآینــد علمــی و پیچیــده تبدیــل شــده کــه از تولیــد 
تــا عرضــه و مصــرف مــواد و ســپس تولیــد زبالــه بــر اســاس 
ــک  ــل و تفکی ــع آوری، حم ــهروندان، جم ــی ش ــبک زندگ  س
و نهایتــا بازیافــت زباله هــا را شــامل می شــود؛ لــذا معاونــت 
خدمــات شــهری شــهرداری یــزد تــاش کــرده تــا بــا نگاهــی 

علمی تــر بــه ایــن مقولــه بپــردازد.

اخبار کوتاه

ــه  ــاز اســتان ب ــه نم ــان از ســوی ســتاد اقام شــهردار اصفه
عنــوان شــهردار نمونــه نمــازی انتخــاب و در بیســت وپنجمین 
ــه  ــوه قضائی ــاز در حضــور رئیــس ق اجــاس سراســری نم
ــاز  ــه نم ــتاد اقام ــس س ــور، رئی ــر کش ــاد، وزی ــر ارش وزی
ــوزش  ــز آم ــوری در مرک ــئوالن کش ــی از مس ــور و جمع کش

محمدشــهر  خمینــی)ره(  امــام  عالــی 
قــرار  تقدیــر  و  تجلیــل  مــورد  کــرج 
ــس  ــم، رئی ــن مراس ــه ای ــت. در ادام گرف
ســخنانی  ایــراد  ضمــن  قضائیــه  قــوه 
فرهنــگ  ترویــج  اهمیــت  درخصــوص 
نمــاز، دنیــای امــروز را تشــنه معنویــت 
ــوی در  ــوم معن ــل عل ــر تحصی دانســت و ب

کشــور تاکیــد کــرد. آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی نمــاز را 
یکــی از مســّلم ترین ابــزار بــرای ترقــی و ســعادت انســانی 
و بــرای بهبــود وضعیــت جامعــه دانســت و گفــت:  در قــرآن 
ــر ایــن موضــوع تصریــح، تاکیــد شــده اســت.  و روایــات ب
چــه مقــدار »أقم  الّصلــوة« در آیــات قرآنــی داریــم. در 

ــاز هــم می بینیــم  ــی ب ــات ایــن همــه تاکیــد شــده ول روای
ــوت  ــردن دع ــته ک ــاز و برجس ــه نم ــاره اقام ــه درب در جامع
ــا  ــود؛ ام ــاد می ش ــری زی ــای نظ ــاز، بحث ه ــرای نم و اج
مســئوالن بایــد بــرای اجرایــی شــدن ایــن فریضــه همــت 
قرائتــی  محســن  المســلمین  و  کننــد. حجت االســام 
طــی ســخنانی اظهــار داشــت: در یــک جامعــه 
ــگ  ــا فرهن اســامی همــه مســئول هســتیم ت
اقامــه نمــاز را در جامعــه ترویــج کــرده کنیــم و 
گســترش دهیــم. وی افــزود: متاســفانه برخــی 
 از مســئوالن مــا در ایــن زمینــه خــواب هســتند 
و وظائــف خــود را بــه درســتی انجــام نمی دهند. 
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور تصریــح 
ــد  ــاش کن ــه ت ــن زمین ــتگاهی در ای ــر دس ــد ه ــرد: بای  ک
و بودجه هــا و اعتبــارات وزارتخانه هــا در حــوزه نمــاز تقویــت 
شــود. قرائتــی گفــت: بســیاری از مفاســد و تفرقه هــا 
ــای  ــزاب و گروه ه ــف و اح ــای مختل ــوام و لهجه ه ــن اق بی

ــود. ــرف می ش ــت برط ــاز جماع ــط نم ــی توس سیاس

شهردار اصفهان، شهردار نمونه نمازی کشور شد
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از اجــرای برنامه 
ــه  ــالم ب ــل آب س ــدف تحوی ــا ه ــامیدنی ب ــی آب آش ایمن
بــه اهــداف  مصرف کننــدگان و در راســتای دســتیابی 
ــت آب شــرب در شهرســتان های  ــود کیفی ــی بهب ســند مل

ــر داد. شــهرکرد و ســپس بروجــن خب
 مرتضــی هاشــم زاده در کارگــروه ســامت و 
امنیــت غذایــی اســتان اظهــار کــرد: برنامــه 
در   86 ســال  از  آشــامیدنی  آب  ایمنــی 
کشــور آغــاز شــده و در حــال حاضــر ایــن 

ــود.  ــرا می ش ــهر اج ــه در 15 ش برنام
وی افــزود: برنامــه ایمنــی آب آشــامیدنی بــا 
هــدف تحویــل آب ســالم بــه مصرف کننــدگان 

و در راســتای اهــداف ســند ملــی بهبــود کیفیــت آب شــرب 
در شهرســتان شــهرکرد و در الویــت دوم در شهرســتان 

ــود.  ــرا می ش ــن اج بروج
ــکاری  ــا هم ــه ب ــن برنام ــرد: ای ــان ک ــم زاده خاطرنش هاش
ــاب  ــاورزی، آب و فاض ــاد کش ــد جه ــف مانن ادارات مختل

شــهری و روســتایی، آب منطقــه ای و محیــط زیســت اجــرا 
می شــود. 

وی توجــه بــه موضــوع حفاظــت خــاک و پوشــش گیاهــی 
 در برنامــه ایمنــی آب آشــامیدنی را ضــروری دانســت 
و گفــت: در ایــن برنامــه بیشــتر دربــاره اقدامات پیشــگیرانه 
ــال آب  ــیر انتق ــود و کل مس ــت می ش صحب
ــر  ــه در نظ ــن برنام ــد در ای ــا مقص ــدأ ت از مب
ــزاری  ــه شــده اســت. هاشــم زاده از برگ گرفت
آنفلوآنــزا  بیمــاری  بــا  مقابلــه  همایــش 
 در شــهرکرد خبــر داد و گفــت: بــا توجــه 
بــه تغییــرات اقلیمــی و شــروع فصــل ســرما 
بــه منظــور مقابلــه بــا بیمــاری آنفلوآنــزا 
ــتاران در  ــکان و پرس ــان، پزش ــور معلم ــا حض ــی ب همایش

شــهرکرد در تاریــخ 30 آذرمــاه برگــزار می شــود.
ــه  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی شــهرکرد ب  رئیــس دانشــگاه عل
ــح  ــتان تصری ــرد در اس ــگ های ولگ ــع آوری س ــرح جم ط

ــده ایــن طــرح را اجرایــی شــود. ــا یــک مــاه آین کــرد: ت

در شهر

دادنامه
کاسه پرونده : 94/240 شماره دادنامه : 52-95/02/12 مرجع رسیدگی شعبه 6  شورای حل اختاف 

برخوار خواهان : محمدمولوی خوانده : محمدرضا اسدی ارجنگی به نشانی مجهول المکان خواسته 

مطالبه

دادنامه

در خصوص دعوی آقای محمدمولوی بطرفیت محمد رضا اسدی ارجنگی بخواسته مطالبه مبلغ 8000000 

ریال وجه یک فقره چک به شماره 122/889629 عهدا بانک صادرات  با احتساب هزینه دادرسی و 

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

خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم 

اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده 

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

به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

بابت هزینه  ریال   170000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال   8000000 مبلغ  پرداخت  به  را  نظام خوانده 

دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ 

تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 

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

همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان برخوار میباشد. 

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/850/م الف به تاریخ 15 /95/08

آگهی حصر وراثت
آقای علی دهقانی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کاسه 618/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    1395/06/12 تاریخ  در  بشناسنامه 7414  آبادی   حیدر دهقانی حبیب 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی دهقانی حبیب آبادی فرزند حیدر  

متوفی(   )مادر   104 عباس ش.ش  فرزند  آبادی  حبیب  مهوری  زهرا   )2( متوفی(  )پدر   18 ش.ش 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/863/م الف به تاریخ 95/09/18

آگهی حصر وراثت
خانم درخشنده اشرفی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کاسه 623/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زهرا پور اشرفی  بشناسنامه 6127 در تاریخ 1395/08/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- درخشنده اشرفی حبیب آبادی فرزند غامعلی  ش.ش 

5 )خواهر متوفی(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/864/م الف به تاریخ 95/09/18

آگهی حصر وراثت
 1 به کاسه 626/95 ش ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 98  قاسمیان  منیژه  خانم 

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

قاسمیان دستجردی بشناسنامه 341 در تاریخ 1395/07/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- گوهر احمدی فرزند علی اکبر ش.ش 3578 )همسر 

متوفی( )2( قدرت اله ش.ش 28)3( مهدی ش.ملی 6609832366 )4( احمد ش.ش 86 )5( 

 )8( 101 اله ش.ش 4315 )6( منیژه ش.ش 98 )7( فاطمه قاسمی دستجردی ش.ش  رحمت 

مریم ش.ش 70  همگی  قاسمیان دستجردی فرزند اکبر  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/865/م الف به تاریخ 95/09/18

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه شکرخند دارای شناسنامه شماره 248 به شرح دادخواست به کاسه 624/95 ش ح 1 

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

زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    1395/8/18 تاریخ  در   468 بشناسنامه  حسین شکرخند 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی ش.ش 75 )2( حیدر ش.ش 491 )3( مهدی 

ش.ش  صدیقه   )6(  194 ش.ش  محبوبه   )5(  5100074361 ش.ش  مرضیه   )4(  6156 ش.ش 

20293 )7( فاطمه ش.ش 248 )8( زهرا ش.ش 50 )9( فرح ش.ش 117 )10( فریده ش.ش 

102339  همگی  شکرخند فرزند محمد حسین  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/866/م الف به تاریخ 95/09/18

آگهی حصر وراثت
آقای مسعود باصری دارای شناسنامه شماره 31873 به شرح دادخواست به کاسه 619/95 ش ح 

1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 

باصری بشناسنامه 4306 در تاریخ 1395/8/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مسعود باصری فرزند امیر ش.ش 31873 )پدرمتوفی(  )2( 

آبادی فرزند حسین ش.ش 1031 )مادر متوفی( )3( صدیقه فرهادی فرزند  نریمانی زمان  فاطمه 

)فرزند  فرزند علی ش.ش 6600307390  باصری  محمد ش.ش 658 )همسر متوفی( )4( عسل 

متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/867/م الف به تاریخ 95/09/18

آگهی حصر وراثت
آقای محمد علی کثیری دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کاسه 620/95 ش ح 1 

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

بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    1394/12/19 تاریخ  در   1271905612 بشناسنامه  آبادی   دولت  کثیری 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-محمد علی کثیری دولت آبادی فرزند  زندگی گفته ورثه حین 

)مادر   1048 ش.ش  یار  علی  فرزند  مختاری کرچگانی  عفت   )2( متوفی(  )پدر   11 ش.ش  حسن 

متوفی(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/868/م الف به تاریخ 95/09/18

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 139560302018003366 کاسه پرونده 1391114402018000187 آقای غامرضا قربانی 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 863 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

97.22 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28  اصلی واقع در  شهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حبیب اله طالبی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/05

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/851/الف/م به تاریخ 95/09/14

آگهی تحدید حدود اختصاصی پال ک 1فرعی از 56 اصلی
نظر به اینکه حدود ششدانگ قطعه زمین مشجر به مساحت 1822/37متر مربع پاک شماره یک 

فرعی از 56 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق سوابق و  پرونده ثبتی به نام سید 

جمال و سید کمال هردو ادیبی قمصری و غیره در جریان ثبت است  و عملیات تحدید حدود قانونی 

آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبردگان 

تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/11/02ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده20قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:  1395/09/20

رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اما ک قمصر

م الف 1556

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش های  3  و4حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور 

مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین 

ذیل، تحدید حدود اختصاصی اماک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و 

انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

اماک بخش 3   حوزه ثبتی آران بیدگل

شماره های فرعی  از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد  
به  محمد سعد آبادی بیدگلی-، ششدانگ  یکبابخانه  از شماره441 فرعی -آقای  2956 فرعی مجزا 

مساحت56.01 مترمربع 

شماره های فرعی  از پالکهای اصلی واقع در اماکن
ماشااله  فرعی مجزا از شماره1فرعی و قسمتی از مشاعات و73اصلی از پاک 73 اصلی- آقای   3
پنجی بیدگلی  و خانم زهرا دشتبان پور بیدگلی وفاطمه پنجی بیدگلی  )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 234 مترمربع 

206 فرعی مجزا از شماره3 فرعی از پاک 112 اصلی -آقای حمزه بافنده  ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 140.4 مترمربع 

11 فرعی مجزا از شماره 5فرعی وقسمتی از مشاعات  از پاک118 اصلی -آقای رمضانعلی عبدالهی 
بیدگلی  -  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102.75مترمربع 

95/10/13

1 فرعی از پاک842 اصلی -آقای محمدرضا مرشدی بیدگلی و خانم زهراچتری بیدگلی   )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153.5 مترمربع

1001 اصلی -آقای محمد میرزازاده  آرانی و خانم زهرا رامی )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، 

ششدانگ قسمتی از  یکباب ساختمان  به مساحت 147.23مترمربع 

6 فرعی از پاک 1032 و 1010 اصلی -آقای امیرحسین شاطریان بیدگلی و خانم سمیه بیدگلی بیدگلی 
)بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/33 مترمربع 

فهیمه  و خانم  بیدگلی   جواد مشتاقیان  -آقای  اصلی  پاک1070  از  فرعی  از شماره1  فرعی مجزا   4
پهلوانی  بیدگلی )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت246 مترمربع

95/10/14

پاک  8 فرعی از 1395 اصلی–  اصغر حیدرزاده  آرانی فرزند حسن– 42.75 سهم مشاع از 91 سهم 

سه دانگ  مفروز از قسمت شرقی ششدانگ محل یکباب   اطاق وتحتانی 

14فرعی از و1 الی 8و10 الی 13 فرعی ومشاعات از پاک1827 اصلی و پاک7فرعی از 1826اصلی 

-آقای مصطفی عمو زاده آرانی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت773.75 مترمربع 

1فرعی از پاک2216 اصلی -آقای  مسلم مرنجابیان  ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت44.75 
مترمربع 

93فرعی مجزا از شماره4 فرعی از پاک 2257 اصلی -آقای علی محمد یوسفیان آرانی ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 226.98 مترمربع 

95/10/15

شماره های فرعی  از پالک2637 اصلی واقع درمسعود آباد  
 8411فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی- آقای احمد مشرقیان آرانی ، ششدانگ قسمتی از  یکباب 

انباری به مساحت29.1 مترمربع 

شماره  حسن  فرزند  بیدگلی   خادم  حسن  محمد  -آقای  فرعی   1251 شماره  از  مجزا  8414فرعی 
شناسنامه 8562، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت90 مترمربع 

آرانی  غیاث  کبری  وخانم   پور  نصیری  ماشااله  -آقای  1229فرعی  شماره  از  مجزا  8418فرعی 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت145.8 مترمربع 

95/10/16

شماره های فرعی  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد
2792 فرعی -خانم فاطمه فخر آبادی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت186 مترمربع

2794 فرعی -آقای علی اصغر قندیانی - ششدانگ  یکباب انباری به مساحت148.25 مترمربع 
2793فرعی -آقای محسن اخباری پور - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175.62مترمربع 
2795فرعی -آقای زینب مرنجابیان آرانی ششدانگ  یکبابخانه به مساحت145.2 مترمربع 

95/10/18

2796 فرعی -خانم زهره طالب پور آرانی، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 103.7 مترمربع
به  انباری  یکباب  ششدانگ    - آرانی  بصره  اله  روح  -آقای  فرعی  شماره35  از  مجزا  فرعی   2797

مساحت 190.33 مترمربع 

2814فرعی -آقای مجتبی صفاجو ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت174.24 مترمربع 
2815 فرعی -آقای علی اصغر قندیانی و خانم زهراداداشی آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 287.8 مترمربع 

95/10/19

شماره های فرعی  از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت 
آرانی  عمرانیان  اقدس  خانم  و  نورانی  اکبر  علی  آقای  235فرعی-  شماره  از  مجزا  فرعی   1785

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 324.35مترمربع 

1787 فرعی مجزا از شماره376 فرعی -آقای محمد حامد افتخاری پور  نسبت به دو دانگ مشاع  

به استثناء بها ی ثمن اعیانی و عرصه آن وخانم زهرا افتخاری پور  نسبت به یک  دانگ مشاع  به 

استثناء بها ی ثمن اعیانی و عرصه آن و خانم طیبه وجهی نوش آبادی  نسبت به 3دانگ مشاع  به 

انضمام بها ی ثمن اعیانی و عرصه سه دانگ بقیه  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 119.25مترمربع 

ناصری  لیال  خانم  و  آرانی  زاده  میرزا  جواد  محمد  -آقای  فرعی   235 شماره  از  مجزا  فرعی   1789
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت94.55 مترمربع

95/10/20

به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  - آرانی  آقاپور  ماشااله  -آقای  235فرعی  شماره  از  مجزا  1788فرعی 

مساحت81.43 مترمربع -

به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   پور  مهدی  آقای صادق  فرعی  از شماره235  مجزا  فرعی   1790  
205 مترمربع –

شماره های فرعی  از پالک2645 اصلی واقع در وشاد 
1105 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی -آقای امیر نورانی و خانم فاطمه ستاری آرانی )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت117 مترمربع 

95/10/21

اماک بخش 4حوزه ثبتی آران بیدگل

شماره های فرعی  از پالک 14  اصلی واقع در علی  آباد
مزروعی  زمین  قطعه  موسوی-ششدانگ  پور  حسین  سید  922فرعی-   از  فرعی   1576

بمساحت3657.46متر مربع
شماره های فرعی  از پالک 40  اصلی واقع درنوش آباد

3832 فرعی مجزا از شماره2626 فرعی -آقای حسام متولی نوش آبادی  و خانم بمانی بقالی نوش 

آبادی   )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144.5 مترمربع 
شماره های فرعی  از پالک41  اصلی واقع درنوش آباد

856 فرعی مجزا از شماره121 فرعی قای حسن زوار نوش آبادی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت195 
مترمربع 

95/10/22

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  20/ 1395/9 

رئیس اداره ثبت اسنادآران و بیدگل 
 عباس عباس زادگان

5/22/95/478/م الف

به مناسبت هفته وحدت، رئیس بیمارستان صدوقی اصفهان خبر داد:

برپایی بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور 
در زابل

اجرای طرح ایمنی آب آشامیدنی در شهرستان های شهرکرد و بروجن
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حتما بخوانید!
همکاری پویا سرایی و محمد معتمدی...

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس فرهنگ

نرگــس  ســاخته  ســومین  »نفــس«  ســینمایی  فیلــم 
ــه  ــران از جمل ــا در بســیاری از شــهرهای ای ــن روزه ــار، ای آبی
اصفهــان در حــال اکــران اســت. نرگــس آبیــار پیــش از 
ــه  ــه در آیین ــیا از آنچ ــیار 143« و »اش ــای »ش ــن، فیلم ه ای
می بینیــد بــه شــما نزدیک ترنــد« را کارگردانــی کــرده اســت. 

فیلــم »نفــس« در بخــش مســابقه ســی وچهارمین جشــنواره 
فیلــم فجــر حضــور داشــت و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم 
از نــگاه ملــی و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن نقــش مکمــل زن 

ــرد. ــت ک ــم فجــر را دریاف جشــنواره فیل
    داستان

ــار ــای به ــا نام ه ــودک ب ــار ک ــی چه ــی از زندگ ــس، روایت  نف
ــور  ــه همــراه پدرشــان غف ــه ب ــم اســت ک ــادر، کمــال و مری  ن

ــد.  ــی می کنن ــیدی زندگ ــه ۵۰ خورش ــان در ده و مادربزرگش
دنیــای ایــن کــودکان، دنیایــی اســت پــر از رؤیاهــای زیبــای 

کودکانــه کــه قــرار اســت رنــگ حقیقــت بــه خــود بگیــرد.
    تحلیل

ــات را از  ــطح توقع ــیار 143« س ــم »ش ــا فیل ــار ب ــس آبی نرگ
خــود بــه گونــه ای بــاال بــرده اســت کــه فیلمــی ماننــد نفــس 
ــد در  ــه عقــب محســوب می شــود. هــر چن ــرای او گامــی ب ب
ــی  ــت، فیلم ــم خیان ــا ت ــی ب ــای آپارتمان ــوه فیلم ه ــن انب می
ماننــد نفــس بــا مناظــری زیبــا از روســتا و قصــه ای کودکانــه 
یــک غنیمــت بــه حســاب می آیــد، امــا ریتــم کنــد و کشــدار 
فیلــم و صحنه هــای اضافــه زیــاد، باعــث شــده آخریــن 
ــم  ــدان دلچســب نباشــد. »شــیار 143«، فیل ــار چن ــم آبی فیل
قبلــی آبیــار، شــخصیت محور بــود؛ بــا ایــن حــال داســتان از 
ــی خــود را طــی می کــرد.  ــاد و خــط ســیر اصل رمــق نمی افت
فیلــم جدیــد او، »نفــس« نیــز، شــخصیت محور اســت؛ امــا 
متأســفانه درام در قصه گویــی بــه شــدت ناتــوان اســت. شــاید 
ــول  ــل قب ــی، قاب ــه تنهای ــم را ب ــکانس از فیل ــر س ــوان ه بت
دانســت؛ زیــرا کار بــه لحــاظ پرداخــت، کارگردانــی و بازیگــری 
بی عیــب و نقــص اســت؛ امــا هنگامــی کــه ایــن ســکانس ها 
 گــرد هــم می آینــد تــا فیلــم واحــدی را تشــکیل دهــد
آنــگاه مخاطــب بــا ایــن پرســش مواجــه می شــود کــه 
ــاط  ــرودش، نق ــاط اوج و ف ــت؟ نق ــی درام چیس ــره  اصل گ
پیامــش  چگونــه  فیلــم  بحرانــش کجاینــد؟  و   عطــف 
ــن  ــاید اصلی تری ــت و ش ــوب اس ــا  خ ــاند؟ بازی ه را می رس

ــه آ  ــازی درخشــاِن پانت ــن باشــد. ب ــم، همی ــده  فیل ــرگ برن ب
پناهی هــا در قالــب نقشــی بســیار دشــوار از مثبت تریــن 
بخش هــای فیلــم اســت و البتــه انتخــاب بازیگــری در 
ــال از  ــت کم 3۰ س ــه دس ــی ک ــرای نقش ــال او ب ــن و س س
ــار  ــرای آبی ــه ب ــوده ک ــی ب ــک بزرگ ــت، ریس ــر اس او بزرگ ت
ــل  ــدی مث ــران احم ــت. مه ــده اس ــام ش ــت تم ــا موفقی ب
بســیاری  بــازی  و  فرورفتــه  نقــش  قالــب  در  همیشــه 
 درخشــانی دارد. امــا بــار اصلــی فیلــم را بازیگــر نقــش بهــار

بــر دوش می کشــد. نمی تــوان منکــر ســختی کار آبیــار شــد. 
ــار  ــه ای در اختی ــر حرف ــد بازیگ ــیار 143« چن ــر او در »ش اگ
داشــت، حــاال بــار اصلــی فیلــم او بــر دوش یــک دختربچــه 
 7-8 ســاله اســت کــه بایــد در قالــب نقشــی دشــوار فــرورود

و عــاوه بــر کنش هــای بیرونــی، بحران هــای درونــی دختــرک 
را نیــز بــه تصویــر درآورد و ســاره موســوی از پــس ایــن امــر 

خطیــر بــه خوبــی برآمــده اســت.
    عوامل فیلم:

ابــوذر  تهیه کننــده:  آبیــار،  نرگــس  نویســنده:  کارگــردان، 
نورتابــان  شــرکت  قاســمی،  محمدحســین   پورمحمــدی، 
ــرداری:  ــر صداب ــک ذات، مدی ــاعد نی ــرداری: س ــر فیلمب مدی
عبــاس رســتگارپور، طــراح چهره پــردازی: مهــرداد میرکیانــی 
پانتــه آ  احمــدی،  مهــران  نورموســوی،  ســاره  بازیگــران: 
 پناهی هــا، گاره عباســی، ســیامک صفــری، شــبنم مقدمــی
 ســاقی زینتــی، محمدرضــا شــیرخانلو، علــی خانبابایــی

جمشید هاشم پور.

ــرایط  ــل ش ــه دلی ــه ب ــرد ک ــار ک ــی اظه ــر وال ــر جعف - دخت
ــر  ــینما، تئات ــابقه س ــا س ــر ب ــن بازیگ ــمانی ای ــف جس  ضعی
و تلویزیــون، انتظــار رســیدگی بیشــتری از ســوی تیم پزشــک 

معالــج قبلی داشــته اســت.
- ســروش جمشــیدی، بازیگــر نقــش » قیمــت« در مجموعه 
ــم ســینمایی  ــه در فیل ــر ک ــن خب ــا اعــام ای »دور همــی«، ب
ــتاگرام  ــه اینس ــدارد، صفح ــور ن ــر« حض ــج عص ــاعت پن »س

ــرد. ــانی ک ــود را به روزرس خ
ــال  ــی کم ــه کارگردان ــا« ب ــکان مین ــینمایی »ام ــم س - فیل
تبریــزی و تهیه کنندگــی منوچهــر محمــدی در شــبکه نمایــش 

خانگــی توزیــع شــد.
- بــا حکــم رســول صــدر عاملــی، دبیــر جشــنواره ملــی فیلــم 
کوتــاه »حســنات« اصفهــان، اعضــای هیئــت انتخــاب بخــش 
ــدند.  ــی ش ــنواره معرف ــن جش ــمین دوره ای ــی شش پویانمای
ســعادت رحیــم زاده، محمدعلــی صفــورا، ناصــر گل محمــدی 
ــوان اعضــای  ــه عن ــور ب ــان و ابوالقاســم نظرپ هــادی محمدی
هیئــت انتخــاب بخــش پویانمایــی ششــمین جشــنواره ملــی 
فیلــم کوتــاه حســنات اصفهــان از رســول صــدر عاملــی حکــم 

گرفتنــد.
ــت  ــا دریاف ــی، ب ــر آمریکای ــون، بازیگ ــاموئل آل جکس - س
ــم  ــی فیل ــک عمــر دســتاورد در جشــنواره بین الملل ــزه ی جای

ــل شــد. ــرای مشــارکتش در ســینما تجلی ــی ب دوب
ــم ســینمایی »محمــد  ــی از فیل - عکس هــای محمــد فوقان
رســول هللا )ص(« ســاخته مجیــد مجیــدی، در گالــری بهــار 
ــا  ــش »1۰ روز ب ــن همای ــران، در پنجمی ــدان ای ــه هنرمن خان

ــود. ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــان« ب عکاس
- مــل گیبســون بــا فیلــم جدیــدش »ســتیغ اره ای« موفــق 

ــد. ــز آکادمــی اســترالیا را جــارو کن شــد مهم تریــن جوای
بــا  ایرانــی،  موســیقی  خواننــده  علیشــاپور،  - حســین 
ــیقی  ــنواره موس ــش در جش ــاره اجرای ــی درب ــان توضیحات بی
ــنواره  ــورش در جش ــرای حض ــه ب ــت ک ــی گف ــیک ایران کاس

ــت. ــرده اس ــی ک ــئوالن مذاکرات ــا مس ــر ب ــیقی فج موس
- تدویــن فیلــم ســینمایی »ماجــرای نیمــروز« بــه کارگردانی 
ــط  ــرداری توس ــا فیلمب ــان ب ــان همزم ــین مهدوی محمدحس

ــود. ــام می ش ــوان زاده انج ــجاد پهل س
ــور از  ــاپ، عب ــیقی پ ــده موس ــر، خوانن ــا صنعتگ - غامرض
ــت:  ــت و گف ــی اش دانس ــرد زندگ ــن ُب ــاری را بزرگ تری بیم
در حــال حاضــر از بــودن در کنــار مردمــی کــه همــواره برایــم 
ــذت  ــد، ل ــراز لطفشــان شــرمنده ام کرده ان ــا اب ــرده و ب ــا ک دع

می بــرم.
ــاب  ــی کت ــگاه بین الملل ــن نمایش ــران در چهل وچهارمی - ای

ــد. ــرکت می کن ــتان ش بلغارس
- دومیــن جلــد از کتــاب راز کتیبــه نوشــته امیــد هاشــمی که 
ــارات  ــوی انتش ــزد، از س ــم می آمی ــال را در ه ــت و خی واقعی

آریــا نیــک بــرای نوجوانــان منتشــر شــد.

اعالم نامزدهای دو بخش «سینما حقیقت»
اســامی فیلم هــای نامــزد دریافت 
جایــزه از دهمیــن دوره جشــنواره 
بین المللــی فیلــم مســتند ایــران 
ــش  ــینماحقیقت« در ۲ بخ »س
و »جایــزه  ملــی«  »مســابقه 
شــهید آوینــی« اعــام شــد. 
ــش  ــت داوران بخ ــای هیئ اعض
ــی ــی جشــنواره متشــکل از محمدرضــا اصان  مســابقه مل

منوچهــر شاهســواری، ارد زنــد، فرشــاد فرشــته حکمت 
ــری ــدی منی ــدم و مه ــد مق ــفندیاری، محم ــهاب اس  ش

ــه بخــش  ــه ب ــم مســتند راه یافت ــی 74 فیل پــس از بازبین
مســابقه ملــی، اســامی نامزدهــای دریافــت جایــزه از ایــن 

بخش را اعام کردند. 
ــاژ«  ــوان و »آوانت ــا ۶ عن ــکو« ب ــا س ــر ت ــای »صف  فیلم ه
و »ننــا« بــا ۵ عنــوان نامــزدی، در صــدر فهرســت نامزدهای 
دریافــت جایــزه از دهمیــن جشــنواره »ســینما حقیقــت« 
ــی«  ــه قال ــزم رزم«، »جمع ــد. مســتندهای »ب ــرار گرفتن ق
ــوان  ــا 3 عن ــور« ب ــگ«، »راه بی عب ــی کم رن »آن دو«، »آب
 نامــزدی و »رئیس الــوزرا«، »متهمیــن دایــره بیســتم« 
ــوان، رتبه هــای بعــدی را از آن  ــا ۲ عن ــو« هــم ب و »کوپریت

خــود کردنــد.
 گفتنــی اســت هیئــت داوران در بخــش جایــزه ویــژه 

هیئــت داوران، هیــچ نامــزدی را معرفــی نکــرد. 
بین المللــی  جشــنواره  دهمیــن  برگزیــدگان  اســامی 
»ســینما حقیقــت«، طــی مراســمی کــه عصــر ۲1 آذرمــاه 
 13۹۵ در تــاالر اندیشــه حــوزه هنــری برگــزار می شــود

اعام خواهد شد.

سریال مهران غفوریان 

کی پخش می شود؟
 مجموعــه طنز »همســایه ها« بــه کارگردانی مهــران غفوریان
ــمی  ــان رس ــه زم ــبت ب ــر نس ــه تأخی ــک هفت ــس از ی پ
آنتــن مــی رود.  روی  آذر  از شــنبه ۲۰  اعــام پخــش، 
مدتــی  را  »همســایه ها«  ســریال  غفوریــان  مهــران 
اســت کارگردانــی می کنــد تــا آن را بــرای شــب های 
بلنــد پاییــز آمــاده کنــد. مجموعــه »همســایه ها« در 
می شــود.  پخــش  آمــاده  دقیقــه ای  قســمت 4۵   4۰
میــاد  آمــده:  مجموعــه  ایــن  داســتان  خاصــه   در 
و مــادرش بــه تهــران آمده انــد و قــرار اســت در ســاختمان 
ــان  ــوالت تولیدی ش ــش محص ــرای پخ ــری ب ــاس دفت ی
ــون در  ــاختمان چ ــینان س ــر اجاره نش ــد. دیگ ــاره کنن اج
ابتــدا فکــر می کننــد مســتاجران جدیــد قــرار اســت 
جایگزیــن آن هــا شــوند، تــاش می کننــد بــه نوعــی خــود 

ــا... . ــد؛ ام ــظ کنن ــاختمان حف را در س

اخبار کوتاه

آهنگســاز، مــدرس و رهبــر ارکســتر مطــرح موســیقی 
کشــور اعــام کــرد یــک آلبــوم موســیقایی بــه خوانندگــی 
پویــا  می شــود.  منتشــر  و  تولیــد  معتمــدی  محمــد 
ســرایی آهنگســاز و رهبــر ارکســتر بــا اشــاره بــه تازه تریــن 
فعالیت هــای خــود در عرصــه موســیقی بیــان کــرد: اخیــرا 

کار جدیــدی را بــه اتمــام رســاندیم کــه 
مشــتمل بــر یــک ارکســتر زهــی مجلســی با 
محوریــت تنبــور اســت کــه محمــد معتمــدی 
بــه عنــوان خواننــده و نوازندگانــی چــون 
علــی جعفــری پویــان، میثــم مروســتی 
ــم  ــفی و ابراهی ــا یوس ــتیاقی، زکری ــا اش آتن

تهرانی پــور در آن حضــور دارنــد. 
ــن در  ــاد م ــه اعتق ــه ب ــف دارد ک ــد تصنی ــوم چن ــن آلب ای
بهتریــن و دلنشــین ترین شــرایط ممکــن روی صــدای 
ــتقبال  ــا اس ــم ب ــر می کن ــته و فک ــدی نشس ــد معتم محم
ــه داد:  ــان مواجــه شــود. وی ادام ــی از ســوی مخاطب خوب
ــون  ــی تاکن ــه علیرضــا قربان ــدگان از جمل تعــدادی از خوانن

ــا محوریــت تنبــور خوانــده و اجــرا کرده انــد کــه  آثــاری را ب
تجربــه جالــب توجهــی اســت؛ بــه همیــن جهــت و بــا توجه 
ــا ایــن شــکل  ــه اینکــه محمــد معتمــدی چنیــن کاری ب ب
و شــمایل نداشــت، تصــور می کنــم می توانــد تجربــه 
دلنشــینی بــه حســاب آیــد و او در مقــام خواننــده بســیار 
خــوب عمــل کــرده اســت. ضمــن اینکــه بــا 
توجــه بــه حــال و هــوای موســیقیایی آثــار که 
بر اســاس شــعر شــاعران عــارف دوره معاصر 
ــه  ــت ک ــم هس ــار ه ــرای اولین ب ــته و ب داش
 تنبــور درآمیختگــی بــا ارکســتر مجلســی دارد
ــا آلبــوم  حتــم دارم عاقه منــدان موســیقی ب
ــه  ــد ک ــد ش ــه رو خواهن ــی روب ــب توجه جال
می توانــد دربرگیرنــده فضــای متفاوتــی بــرای آن هــا باشــد. 
ــوم  ــن آلب ــه، ای ــای انجام گرفت ــق برنامه ریزی ه ــه طب البت
ــکاری  ــا هم ــه ب ــدی ک ــد معتم ــر محم ــوم دیگ ــل از آلب قب
ــه  ــده، روان ــد ش ــزاده تولی ــار علی ــری و مهی ــن خلعتب فردی

ــنا ــود. ایس ــیقی می ش ــازار موس ب

همکاری پویا سرایی و محمد معتمدی در یک آلبوم
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد: از نظــارت بــر 
ــاد  ــت ی ــوان محدودی ــه عن ــد ب ــی نبای شــبکه های اجتماع
کــرد؛ طــاق، تهمــت، فســاد و ... محصــول فضایــی اســت 
ــدارد. وی  ــر آن نظــارت و امنیــت فرهنگــی وجــود ن ــه ب ک
ترویــج فرهنــگ نمــاز را راهــی بــرای کاهــش آســیب های 

اجتماعــی دانســت و گفــت: نمــاز نقطــه اوج 
ــت فرهنگــی انســان اســت. ســیدرضا  امنی
بیســت وپنجمین  در  امیــری،  صالحــی 
ــور  ــا حض ــه ب ــاز ک ــری نم ــاس سراس اج
ــع  ــتانی در مجتم ــوری و اس ــئوالن کش مس
ــزار  ــی)ره( برگ ــام خمین ــی ام ــوزش عال آم
شــد، اظهــار کــرد: در فرآینــد حرکــت انقاب 

ــه  ــه اول، ده ــم؛ ده ــپری کردی ــه را س ــار ده ــامی چه اس
حاکمیــت ارزش هــای انقــاب اســامی و ناظــر بــر فضــای 
خــون و جهــاد بــود و در آن فضــا یــک ارتبــاط محکــم بیــن 
مســئوالن و مــردم وجــود داشــت. وی افــزود: مختصــات 
دهــه اول انقــاب اســامی بایــد احیــا شــود؛ روح فرهنــگ 

ــد  ــی بای ــی، همنوای ــامل اخاق گرای ــاب ش ــه اول انق ده
ــرد: در دهــه  ــان ک ــن مســئول فرهنگــی بی ــا شــود. ای احی
ــه  ــه ب ــود ک ــان هایی ب ــو از انس ــاجد ممل ــاب، مس اول انق
ــارم  ــا امــروز در دهــه چه ــد و م ــدان کمــک می کردن نیازمن
انقــاب بایــد مــرور کنیــم کــه چگونــه می تــوان آن فرهنــگ 

را احیــا کــرد. 
 وی گفــت: پدیــده اعتیــاد، طــاق، فســاد 
و شــکاف طبقاتــی محصــول فرآینــد توســعه 
ــد  ــه 8۰، 17 درص ــاق در ده ــار ط ــت. آم اس
افزایــش  درصــد   ۲7 بــه   ۹۰ دهــه  در  و 
یافتــه اســت کــه ایــن مهــم بیانگــر آن 
ــا چالش هــای  ــه ب ــه توســعه جامع اســت ک
ــد  ــری تاکی ــی امی ــت. صالح ــوده اس ــراه ب ــی هم فرهنگ
کــرد: اگــر فکــر می کنیــم می تــوان جامعــه ای بــدون 
آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی داشــته باشــیم، تفکــری 
ــعه  ــن توس ــب بی ــاد تناس ــا ایج ــت؛ ام ــه اس  آرمان گرایان

و میزان آسیب های اجتماعی کاری عملی است. مهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فالورجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹۵۶۰3۰۲۰۰7۰۰4۲۰4 هیات دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فاورجان تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای اسداله جعفری دینانی فرزند مرتضی 

بشماره شناسنامه ۲۰ صادره از فاورجان در یک باب خانه نیمه تمام به مساحت ۲۰۰/7۶ متر مربع 

پاک ۹ اصلی واقع در جولرستان خریداری از مالک رسمی آقای صفر علی رضائی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 سند مالکیت صادر خواهد شد

.تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۰۹/۰4 

تاریخ انتشار نوبت  دوم :۹۵/۰۹/۲۰ 

شماره: ۶۵۰/ م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای یحیی میخان آبادی دارای شناسنامه شماره 3۵7۲۰ به شرح دادخواست به کاسه 473۲/۹۵ 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کشور عزیزی 

دوچقائی بشناسنامه 1 در تاریخ ۹۵/8/13اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۲ پسر و 3 دختر 1- آذر میخان آبادی - ش 34۶۹۶ – فرزند دختر 

۲- یحیی میخان آبادی - ش 3۵7۲۰ – فرزند پسر 3- سمیه میخان آبادی - ش 14۹۶  – فرزند 

ملی  آبادی - ش  میخان  علی  فرزند دختر ۵-   – آبادی - ش 3۶۹7  میخان  اسماء  دختر 4- 

3۲4۰73۰34۰  – فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵4۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید شمسائی فر دارای شناسنامه شماره ۵۲۶ به شرح دادخواست به کاسه 47۵۹/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرتضی شمسائی 

فر بشناسنامه 3۶۹84 در تاریخ ۹۵/8/1۰اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک همسر 1- زهرا باجغلی - ش ۵8۵ – همسر متوفی ۲- علیرضا 

شمسائی فر - ش ۵1۹ – فرزند پسر 3- احمد شمسائی فر - ش ۶۲۲  – فرزند پسر 4- حمید 

شمسائی فر - ش ۵۲۶ – فرزند پسر ۵- وحید شمسائی فر - ش 87۰3  – فرزند پسر و ال غیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

شماره : ۲7۵71/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جاوید کاظم زاده دارای شناسنامه شماره ۲71۶ به شرح دادخواست به کاسه 4۰/۹4 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  احمد علی کاظم زاده  

عطوفی بشناسنامه 833 در تاریخ ۹3/1۲/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و حسب اعام 

خواهان و با عنایت به اعتراض مطروحه خانم نازیا طیار اسدیان بشرح درخواست تقدیمی موضوع 

پرونده کاسه ۹4-۶۶۲ ح 1۰ ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۲ همسر و ۲ دختر و یک 

پسر  1- جاوید کاظم زاده  عطوفی - ش ش ۲71۶ – فرزند پسر ۲- راحیل کاظم زاده  عطوفی 

- ش 1۶33 – فرزند دختر 3- کوثر کاظم زاده  عطوفی - ش ملی 1۲7۲3۰۵۰74– فرزند دختر 

4- مهرانگیز عشقی - ش 77 – همسر متوفی ۵- نازیا طیار اسدیان - ش 41۰۵  – همسر متوفی 

و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵7۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   1۰1۲ شماره  شناسنامه  دارای  شهرضائی  زاده  جعفر  حسین  آقای 

داده که شادروان   توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از   4777/۹۵

محمد علی جعفر زاده شهرضائی  بشناسنامه ۲78 در تاریخ ۹۵/8/1۶اقامتگاه دائمی خود بدرود 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 4 دختر و  دو همسر به نام  زندگی گفته ورثه حین 

ذیل 1- رحیم جعفر زاده - ش ش 8۲۰1 – فرزند  ۲- حسین جعفر زاده شهرضائی - ش ش 

1۰1۲ – فرزند 3- غامرضا جعفر زاده شهرضائی - ش ش 1۶۹3۰  – فرزند 4- حمید رضا جعفر 

فرزند   – زاده شهرضائی - ش 1۶۹۲۹   فاطمه جعفر  فرزند ۵-   – زاده شهرضائی - ش ۲۰317 

۶- زهرا  جعفر زاده شهرضائی - ش ش ۹8۰۰ – فرزند 7- نگار جعفر زاده شهرضائی - ش ش 

۲۹۲1 – فرزند 8- ندا  جعفر زاده شهرضائی - ش ش ۲۰۲۶ – فرزند ۹- اشرف  سلمان پور - ش 

ش 1381 – همسر متوفی 1۰- تاج الملوک احمدی - ش ش ۶۹۲ – همسر متوفی و ال غیر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵7۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   ۲13 شماره  شناسنامه  دارای  سامانی  کبیری  بیگم  راضیه  خانم 

47۹۰/۹۵ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سرور 

سلطان رنجبر سامانی بشناسنامه 3۶84 در تاریخ ۹3/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۵ فرزند به نام ذیل 1- قاسم کبیری سامانی - ش ش 

177 – فرزند ۲- قیصر علی کبیری سامانی - ش ش 18 – فرزند 3- غامعلی کبیری سامانی - 

ش ۵۰  – فرزند 4- ماه بیگم کبیری سامانی - ش 141 – فرزند ۵- راضیه بیگم کبیری سامانی 

- ش ۲13– فرزند و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۲7۵۵۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا هارونی دارای شناسنامه شماره 74۰  به شرح دادخواست به کاسه 47۰8/۹۵ از این 

هارونی  شادروان جمشید  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه 

بشناسنامه 1۵۰34 در تاریخ ۹4/1/۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به پدر و مادر و همسر و ۲ پسر و یک دختر 1- فریبا هارونی - ش 74۰ –

دختر متوفی ۲- حسین هارونی - ش ملی 113۰۲۲48۲1 – فرزند پسر 3- حسن هارونی - ش 

113۰34۶374  – فرزند پسر 4- زهرا فرهنگ سهلوانی - ش 18 – همسر متوفی ۵- جمعه هارونی 

- ش 1۹ –پدر ۶- دختر بس سواد کوهی - ش 17- مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۲7۵۶1/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  امیدواری قهجاورستانی دارای شناسنامه شماره ۵8  به شرح دادخواست  آقای محمود 

4۶4۲/۹۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

امیدواری قهجاورستانی بشناسنامه ۲۰1۲ در تاریخ ۹۵/4/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر 1- محمود امیدواری قهجاورستانی - ش ۵8 

–پدر ۲- اشرف اصحاب جادرانی - ش ۲۰ –مادر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۰1۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود قهرائی دارای شناسنامه شماره 43۶۵۰ به شرح دادخواست به کاسه 4۶۵3/۹۵ ح 

1۰ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ملک خانم 

قهرائی بشناسنامه 87۵ در تاریخ ۹4/11/۹اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر 1- محمد علی قهرائی - ش ش 1۲۹1 – فرزند پسر 

۲- مسعود قهرائی - ش ش 43۶۵۰ – فرزند پسر 3- محسن قهرائی - ش ش ۶4374  – فرزند 

پسر 4- ملیح قهرائی - ش ش 38۶18 – فرزند دختر ۵- فروغ قهرائی - ش ش 43۶4۹  – 

فرزند دختر  ۶- مهناز  قهرائی - ش ش ۶4373 – فرزند دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵۵7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امید آخوندی نیسیانی دارای شناسنامه شماره ۲181 به شرح دادخواست به کاسه 4۶8۹/۹۵ 

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علیرضا آخوندی 

نیسیانی بشناسنامه ۲۰ در تاریخ ۹۵/8/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند و همسر و مادر به نام ذیل 1- امید آخوندی نیسیانی - ش 

ش ۲181 – فرزند ۲- بهاره آخوندی نیسیانی - ش ش 1۲7۰1۵۶741 – فرزند 3- بهناز آخوندی 

نیسیانی - ش ش ۲33۰  بدری ملکوتی خواه  نیسیانی - ش ش 1۲71817381  – فرزند 4- 

– همسر ۵- صدیقه ملکوتی خواه - ش ش 1۰3– مادر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : ۲7۵8۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای یداله رفیعی نسب دارای شناسنامه شماره 1۵4۵ به شرح دادخواست به کاسه 4۶۹4/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رفیعی 

نسب بشناسنامه ۲1۲4 در تاریخ ۹۵/4/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر و همسر و ۲ فرزند 1- یداله رفیعی نسب - ش 1۵4۵ – پدر 

متوفی ۲- عصمت برفیان پور - ش ۲۵3 – مادر 3- آیدا رفیعی نسب - ش ملی 3۲4۲۹3۲۹۶1  

– فرزند دختر 4- ویدا رفیعی نسب - ش ملی 3۲43۵1۵۰۹۲ – فرزند دختر ۵- سهیا جاهدی پور 

- ش ش 741۰– همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵74/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   1۶1۵۵ شماره  شناسنامه  دارای  دنبه  دهقان  علی  محمد  آقای 

434۵/۹۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

نرگس خاتون دهقان دنبه بشناسنامه ۶4۵8 در تاریخ 78/1۰/1۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر 1- رمضان دهقان نیا- ش 

۲7 – پسر متوفی ۲- مرتضی دهقان - ش 1۶1۵۶ – پسر متوفی 3- محمد علی دهقان دنبه - ش 

فاطمه صغری دهقان  دنبه - ش 3–دختر متوفی ۵-  احترام دهقان  1۶1۵۵ – پسر متوفی 4- 

دنبه - ش ش 17– دختر متوفی ۶- ایران دهقان دنبه - ش 744–دختر متوفی و ال غیر اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵۵۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پریسا رهنما فاورجانی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کاسه 4۶71/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم رهنما 

فاورجانی بشناسنامه 733۲ در تاریخ ۹۵/۵/۲4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و  ۲ پسر و 3 دختر 1- عزت شمائی- ش 71 – زوجه 

۲- پریسا رهنما فاورجانی - ش 7 – فرزند دختر 3- فریبا رهنما فاورجانی - ش 1۰84 – فرزند 

دختر 4- فریما رهنما فاورجانی - ش ۹7– فرزند دختر ۵- محمد رضا رهنما فاورجانی - ش 

ش ۲4۵– فرزند پسر ۶- امیر پویا رهنما فاورجانی - ش 8– فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام 

تا  نماید  آگهی می  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵4۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ایرج هاشمیان طالخونچه دارای شناسنامه شماره 1۵3 به شرح دادخواست به کاسه 4۶8۰/۹۵ 

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین هاشمیان 

طالخونچه بشناسنامه 1۲87 در تاریخ ۹۵/7/1۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۵ پسر و ۵ دختر و همسر 1- هدایت هللا هاشمیان - ش ش ۲3 

–۲- نعمت هللا هاشمیان طالخونچه - ش ش  ۶۰ –3- هدایت هللا هاشمیان - ش  4۲41 4- 

ایرج هاشمیان طالخونچه - ش 1۵3–۵- کریم هاشمیان طالخونچه - ش ش ۲۵3۲–۶- عصمت 

هاشمیان - ش ش 48– 7-نصرت هاشمیان - ش ش 47- 8- میترا  هاشمیان طالخونچه - ش 

ش ۵۵7– ۹- زینت  هاشمیان طالخونچه - ش ش ۲4–1۰- زهرا هاشمیان طالخونچه - ش ش 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  ایمانی جمطاقی - ش ش 1- همسر  1۰- اشرف   –34۶

مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 

شماره : ۲7۵8۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  قپانچی  ناصر  خواهان   1۵8۹/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 

روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  بری  ضیا  حاجتی  نوید  طرفیت  به  چک 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با   . است  گردیده  تعیین   11 ۹۵/1۰/۲۵ساعت  مورخ 

منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

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

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  وکا  راه  چهار  شمالی 

اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

 می شود.

شماره: ۲78۹۹/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1۵۹1/۹۵ خواهان ناصر قپانچی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 

ساجده قدیمی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹۵/1۰/۲۵ساعت 11/3۰ تعیین 

گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: ۲7۹۰1/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰7۰4 خواهان سید احمد میر معصومی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  خانکهدانی  حاصلی  محمد حسن  طرفیت  به 

مورخ ۹۵/1۰/۲۶ساعت 11/3۰ تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا شورای 

حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲7۹۰۰/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه:  ۹۵1۰1۰۰3۵37۰۶۶۲8 شماره پرونده:  ۹4۰۹۹8۰3۵83۰۰17۹ شماره بایگانی شعبه:  

به  سرطاوی  ایوب  متهم  طرفیت  به  جعفری  صادق  شاکی   13۹۵/۰۹/13 تنظیم:  تاریخ   ۹411۵۲

خواسته معاونت در جعل و مباشرت در جعل و کاهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  سابق( 

ثبت گردیده که    ۹4۰۹۹8۰3۵83۰۰17۹ به کاسه   و  ارجاع   343 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 

بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  تعیین شده   ۰۹:1۵ و ساعت  آن13۹۵/1۰/۲۵  رسیدگی  وقت 

متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

نشانی  اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  متهم پس  تا  می شود 

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

گردد.

شماره: ۲7۹۵4/م الف 

رییس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق(- مسعود بهرامی راد

نگاهی به فیلم »نفس« ،آخرین ساخته نرگس آبیار

داستان بی نفس

نظارت بر شبکه های اجتماعی، محدودیت نیست



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بازی دوستانه تیم ملی، کار دست ... شنبه  20  آذرماه   61395
ـــمـــاره  315 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

ساعی، راهی باکو شد
ــن  ــاعی، پرافتخارتری ــادی س ه
ورزشــکار المپیکــی ایــران صبــح 
ــرای حضــور  ــه( ب ــروز )جمع دی
ــری  ــال مســابقات گرندپ در فین
ــو، راهــی کشــور آذربایجــان  باک

شد. 
ســاعی میهمــان ویژه فدراســیون 
ــئوالن  ــوی مس ــمی از س ــوت رس ــا دع ــه ب ــت ک ــی اس جهان
ــده  ــا ش ــن رقابت ه ــی ای ــدو، راه ــی تکوان ــیون جهان فدراس
ــی  ــای ســال 2016 در حال ــی بهترین ه اســت. مراســم معرف
در حاشــیه برگــزاری ایــن رقابت هــا برگــزار خواهــد شــد کــه 

ســاعی نیــز در ایــن مراســم حضــور خواهــد داشــت.
 مســابقات گرندپــری باکــو و جــام جهانــی تــا روز دوشــنبه در 
کشــور آذربایجــان برگــزار خواهــد شــد کــه تیــم ملــی ایــران 

نیــز در هــر دو رویــداد بــا ترکیــب کامــل حضــور دارد.

تأیید دوپینگ رقیب کیانوش رستمی
دادگاه عالــی ورزش دوپینگــی بــودن یــک وزنه بــردار و یــک 

بوکســور را در المپیــک ریــو تأییــد کــرد. 
ــک  ــه در المپی ــی و روس ک ــل رومان ــکار اه ــت دو ورزش تس
 )CAS( ریــو مثبــت شــده بــود، توســط دادگاه عالــی ورزش
نیــز تأییــد شــد. گابریــل ســینکریانا، وزنه بــردار اهــل رومانــی 
ــس از  ــو، پ ــک ری ــرم المپی ــته 85 کیلوگ ــای دس در رقابت ه
ــه کســب  ــق ب ــن موف ــو از چی ــان تائ ــوش رســتمی و تی کیان
مــدال برنــز شــده بــود. اکنــون بــا تأییــد دوپینــگ او، دنیــس 
اوالنــف قــزاق بــه مــدال برنــز المپیــک ریــو می رســد. 
ســینکریانا بــه جشــن مــدال آوران رومانــی هــم دعــوت 
ــز  ــا 2015 نی ــی از ســال 2013 ت ــردار رومان ــود. وزنه ب نشــده ب
ــود. میشــا الویــان، بوکســور  از حضــور در میادیــن محــروم ب
ــز  ــدال برن ــان و م ــی جه ــوان قهرمان ــده دو عن روس )دارن
المپیــک 2012(، نیــز در وزن 52-کیلوگــرم المپیــک ریــو 
مــدال نقــره گرفتــه بــود. او نخســتین ورزشــکار روســیه اســت 
کــه بــه دلیــل دوپینــگ نامــش از فهرســت نتایــج المپیــک 

ــود. ــذف می ش ــو ح ری

نیما باز هم، نوشاد را شکست داد
ــی  ــور ایران ــان ت ــرادرش قهرم ــت ب ــا شکس ــان ب ــا عالمی نیم

ــد.  ــان ش ــز اصفه ــس روی می تنی
نوشــاد و نیمــا عالمیــان ایــن بــار در فینــال تــور ایرانــی تنیس 
روی میــز اصفهــان روبــه روی یکدیگــر قــرار گرفتنــد کــه نیمــا 
ــابقات  ــی مس ــوان قهرمان ــاد، عن ــت نوش ــا شکس ــت ب  توانس

را به دست آورد.
 نیمــا بــا نتیجــه 4 بــر 1 )11-8، 8-11، 10-12، 3-11 و 11-5( 

نوشــاد را مغلــوب کــرد.

 قهرمانی بانوان سازمان تامین اجتماعی 

اصفهان در والیبال

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

رقابت هــای والیبــال یازدهمیــن 
دوره المپیــاد ورزشــی بانــوان 
ســازمان تامین اجتماعی کشــور 
بــا قهرمانــی بانوان والیبالیســت 
ــه  ــان ب ــی اصفه ــن اجتماع تامی
ــزار شــد  ــه در بابلســر برگ ــا ک ــن رقابت ه ــان رســید. در ای پای
ــروه  ــه در 5 گ ــتند ک ــرکت داش ــور ش ــر کش ــم از سراس 20 تی
ــت  ــی را  پش ــه مقدمات ــورت دوره ای مرحل ــه ص ــی ب 4 تیم
سرگذاشــتند. 4 تیــم برتــر این مســابقات در مراحــل ضربدری 
رده بنــدی و فینــال بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه در نهایــت تیــم 
اصفهــان متشــکل از خانم هــا: معصومــه ســورانی، الهــام 
 جعفــری، طاهــره زهــری، ســرور کاویان پــور، ســمیه قاســمی

ــا  ــه مرتضــی کشــکی، ســعیده ریاضی نی ــوروزی، طیب زهــرا ن
ــم ملیحــه نوربخــش و  ــه سرپرســتی خان ــادی ب ــام ه و اله
مربیگــری خانــم راحلــه آرا، مربــی بادانــش بین المللــی بــرای 
ــان خــود را شکســت داد  ــام حریف ــدار تم ــا اقت ــار ب ــن ب  اولی
و جــام قهرمانــی را بــاالی ســر بــرد. تیم هــای تامیــن 
اجتماعــی خراســان رضــوی و فــارس بــه عناوین دوم و ســوم 

ــد. ــدا کردن دســت پی

در رقابت های فوتبال دستی کارگران:

انرژی هسته ای الف قهرمان شد

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

مســابقات انتخابــی فوتبــال دســتی کارگــران اســتان اصفهــان 
بــا قهرمانــی تیــم انــرژی هســته ای الــف بــه پایــان رســید.

در ایــن مســابقات کــه بــا حضــور جمــع زیــادی از ورزشــکاران 
ــاه در  ــنبه 17  آذرم ــتان روز چهارش ــتی اس ــال دس ــته فوتب رش
ســرای ورزشــکاران کارگــری اصفهــان برگــزار شــد، تیــم انــرژی 
هســته ای الــف اول، تیــم انــرژی هســته ای ب دوم و ذوب آهــن 
اصفهــان ســوم شــدند. تیــم انــرژی هســته ای الــف، قهرمــان 
ــل صالحــی ــی  جلی ــا را محمدرضــا طالب ــن دوره  از رقابت ه  ای
 ابراهیــم مردانــی و مهــدی احمدی پــور تشــکیل می دادنــد 
و سرپرســت تیــم ایمــان صادقــی بــود. در پایــان با حضــور جواد 
ــران اســتان  ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام شــیرانی، رئیــس هیئ
ــتان  ــتی اس ــال دس ــن فوتب ــئول  انجم ــدی مس ــان، زی  اصفه
ــال دســتی کشــور و مســابقات  ــزی قهرمــان فوتب و عمــاد عزی
 جهانــی فوتبــال دســتی در کشــور مالــزی، از برتریــن هــا 
ــوح ســپاس  ــا اهــدای ل ــدگان تیــم منتخــب اســتان ب  و برگزی

و جوایز نقدی تقدیر به عمل  آمد.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزشی

تیــم فوتبــال ســپاهان در دیــداری تماشــایی موفــق شــد بــا 
ــای  ــد و روزه ــم را درهــم بکوب ــای ق ــال صب ــم فوتب 4 گل، تی
تلــخ هفته هــای اخیــر را بــه فراموشــی بســپارد. ویســی 
 بــرای ایــن دیــدار از ترکیــب لــی اولیویــرا، موســی کولیبالــی

شــجاع خلیــل زاده، عــارف غالمــی، محمــود قائدرحمتــی 

ــی )56-  ــب ریکان ــی، طال ــان حاج صف ــرلک، احس ــالد س می
ــزادی   ــد به ــدی، فری ــن علی محم ــی(، جالل الدی ــین پاپ حس
ــوی  ــرد. در آن س ــتفاده ک ــدی اس ــرداد محم ــی و مه کریم
ــی هاشــمی، هاشــم  ــک، می رهان ــد ل ــاوی، حام ــدان مرف می
پویــا  دهنــوی،  قاســم  علی آبــادی،  وحیــد  بیــک زاده، 
ــی( ــد بائوج رضای ــی )46- محم ــالد ابطح ــیف پناهی، می  س

مهــران امیــری، کیــوان امرایــی، احمــد حســن زاده )80- امیــد 

ــدان  ــه می ــا ب ــرای صب ــالمی را ب ــم اس ــی( و کری جهانبخش
فرســتاد.

    نیمه اول
تاکتیــک 5 مدافــع صبــا موجــب شــده بــود ایــن تیــم مثــل 
بــازی اخیــر بــا اســتقالل تهــران در میانــه زمیــن توپ نداشــته 
ــان  ــال بازیکن ــن ح ــا ای ــی ب ــد؛ ول ــینی کن ــد و عقب نش باش
 ســپاهان هــم کار خاصــی تــا دقیقــه 20 انجــام ندادنــد 
ــن  ــد؛ در ای ــور کنن ــا عب ــی صب ــای دفاع و نتوانســتند از الیه ه
بیــن البتــه صبــا یــک حملــه داشــت کــه مشــکوک بــه َهنــد 
بــود؛ ولــی داور دســتور بــه ادامــه بــازی داد؛ شــاگردان ویســی 
از دقیقــه 25 شــکل هجومی تــری گرفتنــد و 4 دقیقــه پــس از 
آن توانســتند بــا بــازی مســتقیم از ســرعت محمدی اســتفاده 
ــه  ــم ریخت ــه ه ــا ب ــس از آن صب ــد؛ پ ــد و گل اول را بزنن کنن
کار خــود را دنبــال می کــرد کــه همیــن مســئله موجــب شــد 
علی محمــدی، بازیکــن فصــل گذشــته صبــا، تعــداد گل هــای 
ــن  ــری ســپاهان در زمی ــد؛ برت ــش ده ــان را افزای ــم اصفه تی
 تــا پایــان ادامــه داشــت و آن هــا بــا دفــع ضربــات آزاد 
و ســانترهای بازیکنــان صبــا توانســتند نتیجــه 2 بــر 0 را حفــظ 

کننــد و برنــده بــه رختکــن برونــد.
    نیمه دوم

نیمــه دوم هــم بــا بــازی هجومــی ســپاهان دنبــال شــد. در 
دقیقــه 63 ضــد حملــه ســپاهان بــه فریــد کریمــی رســید. او 
ــه  ــه محوطــه جریمــه شــوت زنی کــرد و ضرب پــس از ورود ب

ریبانــد شــده او را محمــدی تبدیــل بــه گل کــرد تــا هــم خــود 
ــدازد.  ــش بین ــر 0 پی ــپاهان را 3 ب ــم س ــد و ه ــه کن را دو گل
ــد دســت  ــه کار را تمام شــده می دی ــا ک ــن گل، صب ــس از ای پ
بــه بــازی بی محابایــی زد تــا بتوانــد از تلخــی ایــن شکســت 
ــن  ــا در دقیقــه 91 نتیجــه داد و ای ــد. تالش هــای صب کــم کن
تیــم توانســت توســط قاســم دهنــوی از روی نقطــه پنالتــی 
ــد حســین  ــه بع ــا 2 دقیق ــد؛ ام ــران کن ــا را جب ــی از گل ه یک
پاپــی گل چهــارم ســپاهان را بــه ثمــر رســاند تــا ایــن گل آب 
ســردی باشــد بــر پیکــره تیــم صبــا. ســپاهان بــا پیــروزی در 
ایــن دیــدار 18 امتیــازی شــد و خــود را بــه نیمه هــای بــاالی 
جــدول رســاند. صبــای قــم نیــز بــا ایــن شکســت در امتیــاز 9 

مانــد تــا بــه شــدت خطــر ســقوط را احســاس کنــد.
    حواشی

- در نبــود حق جــو و عنایتــی، دو کاپیتــان صبــا، حامــد لــک 
بازوبنــد کاپیتانــی صبــا را بــر بــازو بســت.

- حاج صفــی پــس از ورود پاپــی بــه زمیــن بازوبنــد کاپیتانــی 
را بــه او داد.

ــم دو فصــل  ــا، تی ــر صب ــی براب - علی محمــدی پــس از گلزن
اخیــرش خوشــحالی زیــادی کــرد.

- محمــدی برخــالف گل اول، در دومیــن گل خــود خوشــحالی 
ــی نکرد. خاص

- تماشــاگران ســپاهان پــس از گل ســوم ویســی را تشــویق 
کردنــد.

سپاهان، صبا را درهم کوبید

بازگشت طالیی پوشان به دوران اوج

ســتاره فوتســال ایرانــی »غیــرت« قزاقزســتان بــه 
ــم  ــازی تی ــک ب ــل آســیب دیدگی، دســت کم ی دلی

باشــگاهی اش را از دســت داد. 
 2016 جهانــی  جــام  از  پــس  طیبــی  حســین 
فوتســال و حــدود یــک مــاه قبــل بــه تیــم 

»غیــرت« قزاقســتان و در ســه بــازی 
لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه میــدان 
رفــت کــه یــک گل زد و دو پــاس 
بازیکــن  ایــن  همچنیــن  داد؛  گل 
اول  هفتــه  در  ایرانــی  ملی پــوش 
جریــان  در  و  قزاقزســتان  لیــگ 
پیــروزی 12 بــر 1 تیمــش مقابــل ازدو 

داد.  پــاس گل  و  هت تریــک کــرد  شــور 
طیبــی در هفتــه اخیــر بــرای همراهــی تیــم ملــی 
روســیه  مقابــل  تدارکاتــی  بــازی  دو  در  ایــران 
ــدار  ــد و در دی ــران آم ــه ته ــان ب ــان جه نائب قهرم
بــر 4 رســید،  پیــروزی 6  بــه  ایــران  اول کــه 

هت تریــک کــرد؛ ولــی در دومیــن مســابقه بــا 
روس هــا پــس از آنکــه یــک گل زد، مصــدوم 
 شــد و نتوانســت در نیمــه دوم بــه کار خــود ادامــه 

دهد. 
ــب  ــا موج ــاله پ ــه کش ــیب دیدگی از ناحی ــن آس ای
اخیــر  روزهــای  در  طیبــی   شــده 
و بازگشــت بــه قزاقزســتان، در دو نوبت 
فیزیوتراپــی و لیزردرمانــی کنــد تــا 
ــن برگــردد؛  ــه میادی ــر ب هــر چــه زودت
ــوش  ــن ملی پ ــال ای ــن ح ــا ای ــی ب ول
ــی در مســابقه هفتــه دوم غیــرت  ایران
فــردا   18 ســاعت  قزاقزســتان کــه 
ــازی  ــد ب ــود؛ نمی توان ــزار می ش ــو برگ ــر جیتس براب
ــرت« در  ــم »غی ــاری تی ــه ج ــنبه هفت ــد. سه ش کن
نیمه نهایــی جــام حذفــی فوتســال قزاقزســتان 
ــدوار اســت  ــی امی ــه طیب ــازی خواهــد داشــت ک ب
بــا رفــع مصدومیــت بــه ایــن دیــدار برســد.ورزش3

بازی دوستانه تیم ملی، کار دست طیبی داد
ــایت های  ــه س ــه ب ــا هم ــن روزه ــه ای ــی ک در حال
هواشناســی دسترســی دارنــد ســازمان لیــگ بــرای 
جابه جایــی مســابقه پدیــده و پرســپولیس بــه ورود 
ــی  ــه کشــور توجــه نکــرد. در حال ســامانه بارشــی ب
ــنبه  ــور از روز سه ش ــی کش ــازمان هواشناس ــه س ک

بــود  کــرده  پیش بینــی  آذرمــاه   16
ــران  ــه ته ــی ب ــامانه بارش ــک س ــه ی ک
و مناطــق شــمالی شــرق کشــورمان 
وارد می شــود و احتمــاال روز جمعــه 
بــارش بــرف در ایــن مناطــق خواهیــم 
داشــت؛ امــا ســازمان لیــگ در اقدامــی 
عجیــب و بــدون توجــه بــه پیش بینــی 

ــرای  ــپولیس را ب ــده و پرس ــدار پدی ــی دی هواشناس
ــن  ــر از ای ــتقبال بهت ــاگران و اس ــال تماش ــاه ح رف
دیــدار از روز پنجشــنبه بــه روز جمعــه موکــول کــرد. 
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده کــه لغــو ایــن دیــدار 
بــه دلیــل بــارش بــرف ســنگین در روز جمعــه 

ــه روز شــنبه ای موکــول کــرد کــه از  ــدار را ب ایــن دی
منظــر اســتقبال مردمــی از روز پنجشــنبه هــم کمتــر 
تماشــاگر خواهــد داشــت یــا اینکــه هــواداران هــر دو 
تیــم بــرای آمــدن بــه ورزشــگاه مشــکالت بیشــتری 
را تجربــه خواهنــد کــرد. پرســش از ســازمان لیــگ 
ایــن اســت کــه آیــا بــرای تعویــق 
دیــداری کــه روز پنجشــنبه می توانســت 
خــوب  هوایــی  در  و  ســاده  خیلــی 
ــه  ــم ب ــی ه ــد نگاه ــود، نبای ــزار ش برگ
ــت؟  ــی می انداخ ــی هواشناس پیش بین
ایــن کار ایــن روزهــا بــا توجــه بــه 
ــی های  ــمند گوش ــن های هوش اپلیکیش
همــراه بســیار ســاده اســت و گاه تــا دو هفتــه آینــده 
ــد؛  ــی می کنن ــایت ها پیش بین ــی از س ــم بعض را ه
امــا ســازمان لیــگ همچنــان توجهــی بــه وضعیــت 
زمــان  جابه جایــی  یــا  برگــزاری  بــرای  جــوی 

ــنا ــدارد! ایس ــا ن بازی ه

آگهی ابالغ
شعبه:   بایگانی  شماره   9509980359900135 پرونده:  شماره   9510100353706608 ابالغیه:   شماره 

قاسمی  حیدر  متهم  طرفیت  به  فالورجانی  قاسمی  زهرا  شاکی   1395/09/13 تنظیم:  تاریخ   950805

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چاقو  با  تهدید  و  افتراء  خواسته  به  اسماعیل  فرزند  فالورجانی 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 

اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه  9509980359900135 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/10/25 

و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی و به تجویز 

ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 

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

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

جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 27955/م الف 

رییس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق(- مسعود بهرامی راد

دادنامه
شعبه  بایگانی  شماره   9309983654701413: پرونده  شماره   9509973654001545: دادنامه  شماره 

:950827 تاریخ تنظیم :1395/06/31 پرونده کالسه 9309983654701413شعبه 102دادگاه کیفری دو 

شهرستان فالورجان )102 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509973654001545 شاکی : آقای سعید 

امینی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان اتوبان ذوب آهن ک ش منتظری کوی استادان بن بست بهار 

متهم : آقای مهدی خندانی فرزند سیف اله به نشانی شهرستان فالورجان کرسگان گاراژ حاج رضا صبحانی 

اتهام : صدور چک بال محل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای مهدی خندانی فرزند سیف اله دائر بر 

صدور چک بال محل به شماره 321477-1393/7/25 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی با توجه 

به شکایت شاکی سعید امینی فرزند علی اکبر فتوکپی مصدق چک گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال 

علیه و عدم حضور متهم و عدم ایراد و دفاع بزه منتسب به وی محرز است دادگاه با استناد به مواد 3 و 

7 قانون اصالح چک مصوب 1382 متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رای صادر شده 

غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و سپس ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان – غالمحسین ابراهیمی 

ابالغ وقت رسیدگی به خانم فریده علی قمی فرزند احمد 
نظر به این که خانم خاور توانگر ریزی فرزند رضا دادخواستی به طرفیت خانم فریده علی قمی فرزند احمد  

مبنی بر صدور حکم بر الزام خوانده )خریدار ( به حضور در اداره راهنمایی رانندگی )دایره شماره گذاری ( 

جهت فک و توقیف پالک های انتظامی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره شهربانی 514 ه 16 

سری ایران 43 و احتساب هزینه های دادرسی – را نموده که پرونده طی شماره 950931-ح 3 به ثبت 

این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 

95/10/20- ساعت 8 صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب 

فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن 

اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه 

رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می 

گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از رسیدگی نیست . مدیر دفتر دادگاه حوقی شعبه سوم دادگاه عمومی 

)حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان – اکبر توکلی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  6251/1واقع  پالک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

طبق پرونده ثبتی بنام نادعلی مهتری خوراسگانی   فرزند عباس   در جریان ثبت است و رای شماره 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از  و  139560302027004743مورخه95/4/19 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 

نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 

تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/14 روزسه شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 

حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28145/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  با ستثناء بهای ثمنیه اعیانی   شماره پالک167  فرعی مفروز شده 

ازپالک 11518 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد علی عباسی 

هستیانی فرزند حسن    در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027005425مورخه1395/05/02 

از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 

توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 

ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/21 

روزسه شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

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

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28147/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 12  فرعی از 13048 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام علیرضا ترابی فرزند کریم و عذری علیخانی فرزند محمد علی بالسویه   

در جریان ثبت است و رای شماره 139460302027030358 و 139460302027030361مورخه94/12/17 

از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/13 

روز دو شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

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

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28146/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  واقع    15190/49471 پالک  شماره  خانه   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام بهمن بنائی و غیر و فرزند عباس  در جریان ثبت است و رای شماره 

اختالف  حل  هیات  طرف  از  و  139560302027007894مورخه95/6/23  و   139560302027007893

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

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

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/21 روز سه شنبه   ساعت 9 صبح 

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

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

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28148/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب انبار  پالک شماره 270 فرعی از 22  اصلی  واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام شادی طالیی نجف ابادی فرزند محمد علی   در جریان ثبت است و رای 

شماره 139560302027007739مورخ95/6/18 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 

نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 

تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/20 روزدوشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 

حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

ادامه خواهد  با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس   تسلیم 

داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28012/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 7235/4 واقع در  بخش 5 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام علیرضا کریمی خوراسگانی و غیره و فرزند علی    در جریان ثبت است و رای 

شماره 139560302027003241 و 139560302027003244مورخه95/3/11 و از طرف هیات حل اختالف 

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

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

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/14 روزسه شنبه   ساعت 9 صبح 

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

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

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20

 شماره :28013/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 10393/3477واقع در  بخش 5 ثبت اصفهان 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  یدهللا      فرزند  شریفی   هللا  رحمت  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

3657مورخ1395/03/22 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ 1395/10/15 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به 

کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 

و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 

خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

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

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28014/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 15191/16959 مجزی شده از 782 فرعی واقع 

داد  در  بنام محمد علی مطلبی جونقانی فرزند علی  ثبتی  پرونده  ثبت اصفهان که طبق  در  بخش 5 

از طرف هیات حل اختالف  جریان ثبت است و رای شماره 139560302027006867مورخه95/06/2 و 

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

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

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تاریخ 95/10/14 روزسه شنبه  ساعت 9 صبح  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  تقاضای 

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

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

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/9/20 

شماره :28015/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت  در  بخش 5  واقع  یکبابخانه   شماره پالک 15192/1895  چون تحدید حدود ششدانگ 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  جهانگیر   فرزند  نقیب  رضا  محمد  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

7542مورخ1395/06/16 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

به ملک  نسبت  اصفهان  منطقه شرق  امالک  و  اسناد  ثبت  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای 

نبوده است  قانونی  اولیه پالک اصلی فوق  اینکه تحدید حدود  به  توجه  با  و  مرقوم صادر گردیده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/15 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این 

تنظیم صورتمجلس تحدید  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 امالک مطابق ماده  اعتراضات مجاورین و صاحبان 

باید ظرف مدت  نامه قانون ثبت معترض  آئین  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  حدود 

اقدام و  به مراجع ذیصالح قضایی  تقدیم دادخواست  با  اداره  این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

نماینده  یا  اینصورت متقاضی ثبت و  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  گواهی طرح دعوی خود 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

ادامه خواهد  با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس   تسلیم 

داد. تاریخ انتشار: 95/9/20 شماره :28016/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری )نوبت سوم(
شماره  به  کردستان  البرز  فرش  صنایع  شرکت  برداری  بهره  پروانه 

104/22875/1317005 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی برگ سبز و سند 
برگ سبز و سند سواری پژو تیپ glxi 405 به رنگ نقرای میتالیک مدل :1390 به شماره 
موتور :12490029716 شماره شاسی : naam11ca9be080136 به شماره پالک :43 126 س 

33 نام مالک :علی تدبیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی برگ سبز 
شماره  به   1379 مدل  روغنی  سفید–  رنگ  به  دولوکس  تیپ  پیکان  سواری  سبز  برگ 
موتور:91127903384 شماره شاسی :in00799507927 به شماره پالک:23 582 ب 56 نام 

مالک:عباس امینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بی توجهی به هشدار هواشناسی در دیدار پرسپولیس- پدیده
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H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

کشــور  جمعیــت  ســوم  یــک  آمارهــا،  اســاس   بــر 
ــر  ــه دیگ ــی ک ــد؛ بچه های ــکیل می دهن ــا تش را تک فرزنده
ــا  ــت. ب ــی اس ــان بی معن ــرادر برایش ــر و ب ــای خواه واژه ه
ــادی دارد و هــم  ــان زی ــدی هــم موافق ــن حــال تک فرزن ای

ــه  ــتند ک ــده هس ــن عقی ــر ای ــیاری ب ــیار. بس ــان بس مخالف
ــرورش  ــر از پ ــده آل بهت ــد در شــرایط ای ــک فرزن ــرورش ی پ
چنــد فرزنــد در وضعیــت نامناســب اســت. امــا ایــن 

ــی دارد؟ ــه معیارهای ــت چ وضعی
    مشکالت اقتصادی

 آنچــه مســلم اســت مهم تریــن مشــکل خانواده هــا بــر ســر 

بچه هــای بعــدی، مشــکالت اقتصــادی اســت. وضعیــت کار 
ــه ای اســت کــه اگــر زن  ــه گون  و درآمــد در شــرایط فعلــی ب
ــد از پــس مخــارج  ــا می توانن ــد، تنه ــا هــم کار کنن ــرد ب و م
یــک بچــه آن هــم بــه ســختی بربیاینــد و تصــور هزینــه دو 

بچــه بــرای بســیاری از زوج هــا غیرممکــن اســت.
    مشکالت تربیتی نسل جدید

متفاوتــی  بســیار  خواســته های  بچه هــا  جدیــد  نســل 
ــای  ــد. بچه ه ــش دارن ــه پی ــک ده ــای ی ــه بچه ه نســبت ب
نســل امــروز در دنیایــی از اطالعــات خیلــی زودتــر بــه بلــوغ 
فکــری می رســند و ایــن کار تربیــت را بــرای والدیــن بســیار 
امــروز  بچه هــای  اصطــالح  شــاید  می کنــد.  ســخت تر 
ــای  ــا بچه ه ــا قطع ــد، ام ــت نباش ــتند درس ــر هس باهوش ت
امــروز بــه مــدد تکنولــوژی و دریــای اطالعــات بــا دانش تــر 
از بچه هــای نســل  قبــل هســتند و ایــن دانــش کار را بــرای 

ــد. ــخت می کن ــت س تربی
    دالیل دیگر

دالیــل بســیاری را می تــوان بــرای خواســت خانواده هــا 
ــد بی حوصلگــی  ــرد؛ مانن ــام ب ــد ن ــرای داشــتن یــک فرزن ب
بــرای  خانواده هــا  کمتــر  حمایــت  امــروزی،  جوانــان 
اقتصــادی  مبحــث  دو  امــا  ؛  و...  فرزنــدان   نگهــداری 
و تربیتــی بــا اختــالف نســبت بــه بقیــه در صــدر مشــکالت 

بــرای داشــتن فرزنــدان بیشــتر قــرار دارنــد.
    آسیب های تک فرزندی

محققــان می گوینــد تنهــا فرزنــد خانــواده بــودن را نــه 

ــه   ــه ب ــت و ن ــیب زننده دانس ــی و آس ــال منف ــوان کام می ت
ــود  ــن وج ــا ای ــرد؛ ب ــاد ک ــده از آن ی ــرگ برن ــک ب ــوان ی عن
بعضــی از یافته هــای آن هــا ادعــای مســئوالن را تأییــد 
 می کنــد و نشــان می دهــد کــه تک فرزنــدان مشــکالتی 
ــاع  ــم اجتم ــا ه ــند و بعده ــدک می کش ــان ی  را در زندگی ش

و ساکنانش را درگیر مشکالتی می کنند. 
 محققــان می گوینــد بچــه دار شــدن می توانــد ســالمت مردان 
بــه  اینکــه  بــه شــرط  امــا  تضمیــن کنــد،  را  زنــان  و 
ــه  ــال ب ــر ابت ــا خط ــر آن ه ــد. از نظ ــا نکنن ــدی اکتف تک فرزن
بیماری هایــی کــه جــان افــراد را تهدیــد می کنــد مثــل 
ســرطان و بیماری هــای قلبــی، بــا بــه دنیــا آمــدن فرزنــدان 
کمتــر می شــود؛ بنابرایــن زنــان و مــردان محــروم از فرزنــد 
 یــا تک فرزنــد، بیشــتر در معــرض ابتــال بــه بیماری هــا 

و خطر مرگ قرار می گیرند. 
یــادآوری ایــن نکتــه الزم اســت کــه در آموزه هــای اســالمی 
ــا آن  ــه نشــده اســت بلکــه ب ــدی توصی ــا تــک فرزن ــه تنه ن
مخالفــت گردیــده و بــا رعایــت شــرایطی دعــوت بــه ازدیــاد 
نســل شــده اســت. بــه گونــه ای کــه در قــرآن کریــم تکثیــر 
نســل بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن اهــداف ازدواج معرفــی 

شــده اســت.
ــدی از  ــک فرزن ــی ت ــیب های قطع ــد آس ــه بای ــن آنک ضم
ــری،  ــدم جامعه پذی ــوغ زودرس، ع ــل فرزندســاالری، بل قبی
ــی و  ــبکه ارتباط ــف ش ــواده و تضعی ــجام خان ــش انس کاه

ــت. ــر داش ــز در نظ ــاوندی را نی خویش

کیمیای وطن بررسی کرد:

بحران تک فرزندی

وزیر کشور:

۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین داریم
ــون  ــت: ۱۱ میلی ــور گف ــر کش وزی
نفــر حاشیه نشــین داریــم کــه 
رهبــر معظــم انقــالب در ایــن 
صــادر  ویــژه  دســتور  زمینــه 
فرمودنــد. وقتــی کــه شــرایط 
اجتماعــی  نامطلــوب   زندگــی 
و فرهنگــی بــه وجــود می آیــد 
جمعیتــی در روســتا نمی مانــد و ایــن نشــان می دهــد کــه 
ــوده و نداشــتیم. عبدالرضــا  ــر توســعه نب ــی ب برنامه ریــزی مبتن
ــر  ــور ب ــاس وزارت کش ــن اس ــر ای ــزود: ب ــی اف ــی فضل رحمان
موضــوع آســیب های اجتماعــی متمرکــز شــده اســت. جمــع آوری 
مســائل مربــوط بــه آســیب های اجتماعــی توســط دســتگاه های 
ــم  ــن و تقدی ــب طرحــی تدوی ــه در قال ــود ک ــی ب ــی اقدام اجرای
مقــام معظــم رهبــری شــد. وزیــر کشــور بــا بیــان اینکه ۲۰ ســال 
تأخیــر در توجــه بــه مســائل اجتماعــی کشــور داریــم، گفــت: باید 
ایــن زمــان توســط مســئوالن جبــران شــود و بــر ایــن اســاس 
مقــرر شــد در نشســت های دیگــر دســتگاه ها درخصــوص 
ــت  ــرد: 5 اولوی ــان ک ــد. وی خاطرنش ــح دهن ــا توضی فعالیت ه
ــینی ــدر، حاشیه نش ــواد مخ ــه م ــاد ب ــه اعتی ــد ک ــخص ش  مش

طــالق، مفاســد اخالقــی و مناطــق بحران خیــز، محورهــای 
تعیین شده از سوی رهبری برای این نشست ها بود.

تغییر فرهنگ تقسیم کار در خانه
معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده بــا اشــاره 
مدنظــر  اهــداف  و  سیاســت ها  از  بســیاری  لحــاظ  بــه 
درحــوزه زنــان و خانــواده در برنامــه ششــم توســعه،گفت: 
ــده  ــال آین ــرای 5 س ــس، ب ــه در مجل ــن برنام ــب ای ــا تصوی ب
ــی از  ــه یک ــم ک ــواده داری ــان و خان ــک نقشــه راه در حــوزه زن ی
ــازار کار  ــیتی در ب ــادل جنس ــاد تع ــث ایج ــای آن بح اولویت ه
بــه پیگیری هــا  بــا اشــاره   اســت. شــهیندخت مــوالوردی 
ــی  ــذاری کار خانگ ــرای ارزش گ ــت ب ــن معاون ــای ای و تالش ه
زنــان افــزود: یکــی دیگــر از دغدغه هــای اصلــی مــا بــا 
نقش هــای  و  کشــورمان  در  خانــواده  جایــگاه  بــه  توجــه 
 چندگانــه بــرای زنــان در خانــواده، ایجــاد تــوازن بیــن کار 
و زندگــی بــرای زنــان اســت. وی همچنیــن جزئیــات دیگــری 
را از اقدامــات و تالش هــای ایــن معاونــت بــرای تســهیل 
ــوه  ــاف در نح ــاد انعط ــه ایج ــوان، از جمل ــتغال بان ــرایط اش ش
 اجــرای قانــون مرخصــی ۹ ماهــه زایمــان، ســاعت کار منعطــف 
و شــناور بــرای زنــان و در نظــر گرفتــن تســهیالت دیگــر 
ــرار داد و گفــت:  ــوار مــورد اشــاره ق ــان سرپرســت خان ــرای زن ب
ــگ  ــر فرهن ــم تغیی ــتور کار داری ــه در دس ــی ک ــن اقدام مهم تری
ــن  ــه ای ــه البت ــان اســت ک ــردان و زن ــن م ــه بی تقســیم کار خان

ــادی دارد. ــان زی ــه زم ــاز ب ــا نی ــوع قطع موض

اخبار کوتاه

زنگ خطر افزایش آلزایمر در بین ایرانیان
تحقیقـــات  مرکـــز  رئیـــس 
ســلولی مولکولی دانشــگاه علــوم 
ــران ضمــن هشــدار  پزشــکی ای
دربــاره رونــد افزایشــی جمعیــت 
ــش  ــاال افزای ســالمندان و احتم
آلزایمــر  بــه  مبتالیــان   آمــار 
از ایجــاد کلینیــک حافظــه بــرای 
ــی  ــر محمدتق ــر داد. دکت ــری خب ــالالت یادگی ــی اخت بررس
جغتایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران در زمینــه شــیوع بیمــاری 
آلزایمــر نســبت بــه ســایر کشــورهای دنیــا در وضعیــت 
بهتــری قــرار دارد، افــزود: ایــن امــر شــاید بــه دلیــل کــم بودن 
جمعیــت ســالمند کشــور و همچنیــن حمایت هــای خانوادگــی 
از ســالمندان باشــد. وی در عیــن حال از احتمــال افزایش بیماری 
آلزایمــر در کشــور خبــر داد و دلیــل آن را افزایــش جمعیــت 
ســالمندان کشــور دانســت و ادامــه داد: ایــن زنــگ خطــری 
اســت کــه بایــد از آن پیشــگیری شــود. جغتایــی بــه 
برنامه هــای وزارت بهداشــت بــرای جلوگیــری از آلزایمــر 
اشــاره کــرد و یــادآور شــد: در ایــن راســتا، اقــدام بــه تأســیس 
کلینیک هــای حافظــه کردیــم و بــه دنبــال آن دوره هــای 
پرســتاران  پزشــکان،  روان شناســان،  بــرای   آموزشــی 
و متخصصــان توانبخشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. وی به 
اهمیــت ایــن کلینیک هــا اشــاره و اضافــه کــرد: افــرادی کــه 
ــد  ــرار می گیرن ــری ق ــالالت یادگی ــرض اخت ــاال در مع  احتم
کــه منجــر بــه بــروز آلزایمــر می شــود، از طریــق ایــن 
کلینیک هــا زودهنــگام شناســایی می شــوند تــا مداخلــه الزم 

برای پیشگیری از این بیماری صورت گیرد.

آیا المپ های کم مصرف سرطان زاست؟
ــد:  ــرق، می گوی ــان، عضــو ســندیکای صنعــت ب ــدرام مهدی پ
ــوه استفاده شــده در  ــه خاطــر داشــت کــه میــزان جی ــد ب بای
المپ هــای کم مصــرف ۲.5 تــا ۳ میلی گــرم، یعنــی بــه 
انــدازه یــک نقطــه روی کاغــذ اســت و تــا زمانــی کــه المــپ 
شکســته نشــود، نگرانــی وجــود نــدارد؛ امــا پــس از شکســتن 
توصیــه می شــود کــه بــدون تمــاس دســت جمــع آوری و در 

ــود.  ــع ش ــته دف ــه های سربس کیس
ــن المــپ  ــا بی ــوان لزوم ــه اینکــه نمی ت ــا اشــاره ب ــان ب مهدی
کم مصــرف و LED تفکیــک قائــل شــد و یکــی را بــر دیگــری 
ــزرگ در  ــرد: المــپ LED تحــول ب ــار ک ارجــح دانســت، اظه
ــش  ــث افزای ــه باع ــت؛ از جمل ــوده اس ــنایی ب ــت روش صنع
ــرق  ــک وات ب ــا مصــرف ی ــی ب ــی و بازدهــی شــد؛ یعن کارای

ــم.  ــت می کنی ــور دریاف ــا ۱۲ وات ن ــدود ۱۰ ت ح
از  اســتفاده  رونــق  واســطه  بــه  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــت  ــکه نف ــارد بش ــور ۱.5 میلی ــرف در کش ــای کم مص المپ ه
در مصــرف انــرژی صرفه جویــی شــده کــه ۱5 درصــد مصــرف 

ــت. ــور اس کل کش

اخبار کوتاه

مدیــر کل دفتــر طب ســنتی ایرانی اســالمی وزارت بهداشــت 
در مراســم کلنگ زنــی احــداث نخســتین ســالمتکده طــب 
ســنتی بــا تیــپ اســتاندارد معمــاری ایرانی اســالمی، 
ــر داد.  ــر خب ــنتی دیگ ــب س ــالمتکده ط ــاخت ۲۰ س از س
ــنتی  ــاپ های س ــالمتکده ها کافی ش ــن س ــن در ای همچنی

نیــز احــداث می شــود. محمــود خدادوســت، 
مشــاور وزیــر و مدیــر کل دفتــر طــب ســنتی 
ــم  ــت، در مراس ــالمی وزارت بهداش ایرانی اس
کلنگ زنــی احــداث نخســتین ســالمتکده 
ــاری  ــا معم ــپ اســتاندارد ب طــب ســنتی تی
داشــت:  اظهــار  کشــور  در  ایرانی اســالمی 
امــور زیربنایــی ســاخت ۲۰ ســالمتکده طــب 

ــالمی در  ــاری ایرانی اس ــا معم ــتاندارد ب ــپ اس ــنتی تی س
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــور ب ــکی کش ــوم پزش ــگاه عل ۲۰ دانش
ارتقــای ســالمت بــا آموزه هــای طــب ایرانــی و درمان هــای 
طــب ســنتی فراهــم شــده اســت. مشــاور وزیــر بهداشــت 
ــر  ــاخت ه ــرای س ــاز ب ــورد نی ــار م ــت: اعتب ــه گف در ادام

ســالمتکده تــا ســقف ۳ میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده 
ــود.  ــص داده می ش ــل کار، تخصی ــرفت مراح ــا پیش ــه ب ک
همچنیــن علیرضــا عســکری، رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی فســا، نیــز در ایــن مراســم گفــت: رونــد ســاخت 
ســالمتکده کــه در بیمارســتان دکتــر شــریعتی واقــع 
انجامیــده  بــه طــول  مــاه   می شــود، ۱۲ 
بهره بــرداری  بــه  دیگــر  یک ســال  و 
می رســد. وی بــا بیــان اینکــه نخســتین 
ســالمتکده طــب ســنتی تیــپ اســتاندارد بــا 
معمــاری ایرانی اســالمی در شهرســتان فســا 
ــتان  ــریف شهرس ــردم ش ــه م ــال ۹6 ب  از س
و شــهرهای همجــوار خدمــات ارائــه می کنــد 
ــع ــر مرب ــای ۱5۰۰ مت ــا زیربن ــالمتکده ب ــن س ــزود: ای  اف

در ســه طبقــه احــداث می شــود و شــامل بخش هــای 
ماســاژدرمانی، حجامــت، زالودرمانــی، آزمایشــگاه، داروخانه 
ــاپ  ــه کافی ش ــنتی، از جمل ــب س ــی ط ــای جنب و بخش ه

ســنتی اســت.

ــان  ــت درم ــان دندانپزشــکی معاون ــور درم رئیــس اداره ام
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه 
وجــود حــدود 8۰۰۰ دندانپزشــک غیررســمی )تجربــی( در 

ســطح کشــور، از ســاماندهی ایــن افــراد خبــر داد. 
ــی  ــه آموزش ــن برنام ــیه اولی ــیری در حاش ــح هللا کش ذبی

بیمــاران  درمانــی  مراکــز  دندانپزشــکان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــهد ب ــور در مش ــی کش هموفیل
وجــود حــدود 8۰۰۰ دندانپزشــک غیررســمی 
در ســطح کشــور اظهــار کــرد: متاســفانه 
دندانپزشــکی  این هــا،  از  زیــادی   تعــداد 
و  گرفتــه  یــاد  تجربــی  صــورت  بــه  را 
یــا  آکادمیــک  آمــوزش  هیچ گونــه 

ــوان  ــه عن ــا ب ــا کار آن ه ــر م ــد و از نظ ــگاهی ندیده ان دانش
ــود.  ــی می ش ــکی تلق ــان دندانپزش ــر درم ــه در ام مداخل
 وی بــا بیــان اینکــه در حــال شناســایی ایــن افــراد 
 و افــرادی کــه بــا اســتفاده از قانــون در ســال های 54 
ــد، هســتیم، ادامــه  ــی دریافــت کرده ان و 64 مــدرک تجرب

ــال  ــه در س ــرادی ک ــان اف ــه در می ــه اینک ــه ب ــا توج داد: ب
ــدارک  ــد، م ــت کرده ان ــی دریاف ــدرک تجرب ــا 64 م 54 ی
ــراد  ــن اف ــاماندهی ای ــرای س ــود دارد، ب ــز وج ــی نی جعل
 در مرحلــه اول آنــان را شناســایی کــرده و بــا آمــوزش

قانونمندشان می کنیم. 
کشــیری بــا اشــاره بــه اینکــه دندانپزشــکان 
ــوزش  ــاعت آم ــاالنه 4۰ س ــد س ــی بای تجرب
ایــن  فعالیــت  کــرد:  تصریــح  ببیننــد، 
افــراد بایــد زیــر نظــر وزارت بهــدات یــا 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی باشــد و فقــط 
ــرح  ــدود ش ــدودی در ح ــای مح ــد کاره بای
ــد  ــد و نمی توانن ــام دهن ــود انج ــف خ وظای
فعالیــت دیگــری داشــته باشــند. وی خاطرنشــان کــرد: در 
مرحلــه دوم پــس از شناســایی ایــن افــراد، بــا هماهنگــی 
ــوه  ــی و ق ــزات حکومت ــد تعزی ــی مانن ــازمان های نظارت س
قضائیــه، افــراد خاطــی و افــرادی راکــه بــه صــورت غیرمجاز 

ــم. ــی می کنی ــه معرف ــوه قضائی ــه ق ــد، ب ــت کنن فعالی

دندانپزشکان تجربی ساماندهی می شوندکافی شاپ های سنتی احداث می شود

حتما بخوانید!
11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت  در  بخش ۱8  واقع  یکبابخانه   شماره پالک ۳۹/۱۱7  تحدید حدود ششدانگ  چون 

که طبق پرونده ثبتی بنام حجت هللا عبداللهی فرزند مصطفی   در جریان ثبت است و رای شماره 

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از  45۹7مورخ۱۳۹5/۰4/۱۳ 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۰/۱5 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

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

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۹5/۹/۲۰ 

شماره :۲8۰۱7/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۳۹/۱۱8 واقع در  بخش ۱8 ثبت اصفهان که 

و رای شماره  ثبت است  بنام معصومه حسینی  فرزند سید حسین  در جریان  ثبتی  پرونده  طبق 

4۹۹6مورخ۱۳۹5/۰6/۰6 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای  بنا به دستور قسمت اخیر  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۰/۱5 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

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

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۹5/۹/۲۰ 

شماره :۲8۰۱8/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹8۳7۲۰۳۰۰۳5۹: پرونده  شماره   ۹5۱۰۱۰۳7۲۰۳۱۲۱5۱: ابالغیه  شماره 

:۹5۰۳5۹ تاریخ تنظیم:۹5/۹/7 خواهان داود داودوندی و عباس داودوندی و اصغر داودوندی و حیدر 

علی داودوندی و اکبر داودوندی و علی داودوندی وقیفر علی داودوندی و اکرم داودوندی  دادخواستی 

دادگاه های   تقدیم  )غیرمالی(  تعهد  ایفای  به  الزام  به خواسته  به طرفیت خوانده کبری محمدی  

عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  شهرستان گلپایگان  شهرستان    عمومی 

)حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان  ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹8۳7۲۰۳۰۰۳5۹ 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۱/۱6 و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است . به علت مجهول 

های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 

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

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

 گردد. 

شماره:48۰/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان – معانی 

آگهی المثنی پالک 27/1133 بخش 3
آقای ناصر خانی احدی از ورثه صغری تدبیری تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرثی خود را نموده  

و  با ستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند 

مالکیت تمامی ششدانگ زمین پالک ۲7/۱۱۳۳ در گلپایگان بخش سه که در صفحه 67 دفتر ۳4 

امالک ذیل ثبت 7447 بنام صغری تدبیری فرزند حسین  ثبت و صادر و تسلیم گردید نزد احدی 

از ورثه بنام سید محسن خانی میباشد و نامبرده از ابراز ان به ورثه و اداره ثبت خودداری مینماید 

که مراتب طی یکفقره اخطاریه به اقای سید محسن خانی ابالغ گردیده و با توجه به عدم ارایه سند 

مالکیت و سپری شدن ۱۰ روز از تاریخ ابالغ اخطاریه در اجرای  تبصره ۳ ماده  ۱۲۰ اصالحی قانون 

ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( 

نسبت به آن  یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده  روز به این  

اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند ارائه شده  مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت وراث متوفی با رعایت کلیه مقررات صادر خواهد شد.

 شماره : 48۱/م الف 

تاریخ انتشار:۱۳۹5/۹/۲۰

سرپرست ثبت اسناد و امالک گلپایگان مهدی صادقی وصفی 

آگهی متهم مجهول المکان 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:۹۰۰۹۹8۳7۲۱8۰۰777  شماره   ۹5۱۰۱۱۳7۲۲6۰۱5۰۲: نامه  شماره 

:۹4۰۰۹8 تاریخ تنظیم:۹5/۹/۲ شاکی: اداره برق متهم : مصطفی یاوری فرزند محمد اتهام:سرقت 

نظربه اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول 

دادرسی  آیین  قانون   ۱74 ماده  راستای  در  مراتب  لذا  نمیباشد  مقدور  مشارالیه  بودن  المکان 

خود  اتهام  به  راجع  توضیح  اخذ  جهت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  وی  به  کیفری 

اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر   در شعبه دوم 

 میگردد.

 شماره:46۳/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شعبه  بایگانی  شماره   ۹4۰۹۹8۰۲۱6۹۰۰۱7۳: پرونده  شماره   ۹5۱۰۱۱۳65۳8۰۰۱65: نامه  شماره 

:۹5۰۱58 تاریخ تنظیم:۱۳۹5/۰۹/۰6اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  فالورجان در نظر 

دارد در پرونده شماره ۹5۰۱58 اجرائی موضوع علیه داریوش عربیان حسین ابادی فرزند مصطفی و 

له فهیمه نعمتی منصور فرزند عزت اله   در تاریخ دوشنبه  ۱۳۹5/۱۰/۰6 به منظور فروش ۲/۲۱ حبه 

مشاع از 7۲ حبه ششدانگ پالک ۱۰۰ فرعی از 6 اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان به شماره ثبتی ۱۹584 

ملکی آقای مصطفی عربیان حسین ابادی فرزند حسن واقع در کرسگان  که ملک مذکور مشاعی 

می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فالورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 

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

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

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

 باشند. 

بابائی مدیر اجرای  احکام حقوقی فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹5۰۲۹۹ اجرائی  

به منظور فروش  تاریخ  ۹5/۱۰/4  موضوع علیه شهاب خاشعی  و له صدیقه خرم دستجردی  در 

جلسه  صبح   ۱۱ الی   ۱۰ ساعت  از  لوازم کودکان   و  بازی  اسباب  قلم   ۳۹۰ و  مغازه  لوازم  قلم  سه 

 . نماید  برگزار   ۳۱۳ اطاق  فالورجان   حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده 

ارزیابی  ریال  مبلغ5۲/75۰/۰۰۰  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  موضوع  اموال   

از  اجرا  این  محل  در  حضور  با  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  خرید  متقاضیان   . است  شده 

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

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

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

باشند.

 مدیر اجرای  احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹8۳6۲۰۱۰۰45۳: پرونده  شماره   ۹5۱۰۱۱۳6۲۰۱۰۰7۳۲: نامه  شماره 

بدینوسیله آگهی میگردد در پرونده کالسه ۹5۰57۹/ح۱ خانم  تنظیم:۱۳۹5/۰۹/۰6  تاریخ   ۹5۰57۹:

شاطریان  سروش  آقای  طرفیت  به  طالق  بر  دایر  دادخواستی  اله  ذبیح  فرزند  آرانی  طالبی  اعظم 

فرزند داود در این دادگاه مطرح نموده اند لذا به خوانده )سروش شاطریان( ابالغ میگردد در تاریخ 

۱۳۹5/۱۱/۱8 ساعت ۱۰/۳۰ جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل حاضر 

شود. 

شماره:5/۲۲/۹5/5۳6/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹5۰۹۹8۳6۲۰۲۰۰5۳6شماره  پرونده:  ۹5۱۰۱۰۳6۲۰۲۰8۰۹۳شماره  ابالغیه:  شماره 

۹5۰54۱ تاریخ تنظیم: ۱۳۹5/۰۹/۰۳ خواهان حسین احمدی بیدگلی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  مجارشین   سالمی  و صفیه  مجارشین  قائمی  مجتبی 

دادگاه  دوم   شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  وبیدگل   آران  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 

به کالسه  و  ارجاع  بیدگل  و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  دادگستری شهرستان   )حقوقی(   عمومی 

۱۲:۰۰تعیین شده  و ساعت  آن ۱۳۹5/۱۱/۰۳  ثبت گردیده که وقت رسیدگی   ۹5۰۹۹8۳6۲۰۲۰۰5۳6

است. به علت مجهول المکان بودن مجتبی قائمی مجارشین و صفیه سالمی مجارشین  و درخواست 

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

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

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

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

شماره: 5/۲۲/۹5/5۲7/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
شماره نامه : ۹5۱۰۱۱۳6۲۰۲۰۰۹56شماره پرونده: ۹5۰۹۹8۳6۲۰۲۰۰7۰۰شماره بایگانی شعبه: ۹5۰7۰۹ 

به طرفیت خوانده صفیه  دادخواستی  بیدگلی   ۱۳۹5/۰۹/۰۱ خواهان حسین احمدی  تنظیم:  تاریخ 

سالمی مجارشین  و مجتبی قائمی مجارشین به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان آران وبیدگل  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی(  

دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹8۳6۲۰۲۰۰7۰۰ ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۰/۲6 و ساعت ۱۲:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

الذکر )صفیه سالمی مجارشین فرزند علی و مجتبی قائمی مجارشین فرزند  بودن خواندگان فوق 

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

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

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

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

شماره: 5/۲۲/۹5/5۲8/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
اقامت: مجهول  نام خانوادگی: جاللی قزاانی  نشانی محل  نام: فاطمه    مشخصات محکوم علیه: 

: حسین  نشانی  پدر  نام  نام خانوادگی:جعفری منش   نام:زهره    له:  المکان مشخصات محکوم 

محل اقامت:کاشان – خ امیر کبیر - ک مبل کارگر – نوروز 6 – منزل جعفری محکوم به:به موجب 

رای شماره 6۹۱ تاریخ۹5/7/۱۱ حوزه سوم   شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت 

و هفتاد  مبلغ سی و هشت میلیون و هشتصد  به:پرداخت  علیه محکوم است  یافته است.محکوم 

هزار ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )۹۰/۱/۱8( لغایت یوم 

الوصول و کلیه خسارات دادرسی – ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد. ماده ۳4 قانون 

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

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

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

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعالم نماید.

شماره5/۲۲/۹5/55۰/ م الف

 دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
:قهفرخی    شغل  رضا  سید  پدر:  نام  موسوی   خانوادگی:  نام  امیر    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:زارع   نام 

انقالب – صندوق  امام – میدان  اقامت:فالورجان – خ  آزاد  نشانی محل   : : عبدالرسول شغل  پدر 

دوم  حوزه  5۰۳تاریخ۹5/4/۱۰  شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  الزمان  صاحب  الحسنه  قرض 

حقوقی    شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه 

عملیات اجرایی در حق صندوق دولت/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره6۹4/ م الف دفتر شعبه سوم حقوقی   فالورجان 

ابالغ وقت رسیدگی به آقای زال حیدری فرزند حیاتقلی 
بایگانی  شماره  پرونده:۹5۰۹۹8۳65۳5۰۰578  شماره   ۹5۱۰۱۰۳65۳5۰4۹74: ابالغنامه  شماره 

شعبه:۹5۰6۰7 تاریخ تنظیم:۱۳۹5/۰8/۱۹ نظر به این که آقای نبی اله قاسمی فرزند رضا دادخواستی 

به طرفیت آقای زال حیدری فرزند حیاتقلی مبنی بر الزام خوانده به فک پالک یک دستگاه خودروی 

ایران 4۳ به انضمام مطالبه خسارات قانونی وارده نموده  انتظامی 74۱ ی ۳4 –  سمند به شماره 

که طی شماره ۹5۰6۰7 ح۳ ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعالم 

نموده و اینک پرونده مقید به وقت رسیدگی ۱۳۹5/۱۰/۲۰ ساعت۱۱:۳۰ صبح می باشد لذا این دادگاه 

در راستای اجرای ماده 7۳ ق .آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت 

رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیگی یاد شده فوق حضور بهم 

رساند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع 

از رسیدگی نیست. 

اکبر توکلی مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای عادل جعفری فرزند رمضانعلی دادخواستی به طرفیت آقای ایرج قائد امینی فرزند 

....به خواسته مطالبه دوفقره چک تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به 

کالسه ۱۳۳۹/۹5 ثبت و برای مورخ ۹5/۱۱/۲ساعت ۱5 وقت رسیدگی دستور ریاست شورا و به استناد 

ماده 7۳ ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده 

دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان و اعالم 

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 ابالغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان فالورجان

  آگهی احضار خوانده 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹868۳7۱۰۰7۲۰: پرونده  شماره   ۹5۱۰۱۰68۳7۱۰6۳۰۳: ابالغیه  شماره 

:۹5۰8۱4 تاریخ تنظیم:۱۳۹5/۰۹/۱7 در پرونده کالسه ۹5۰۹۹868۳7۱۰۰7۲۰ این شعبه به خواسته 

طالق به درخواست زوجه خانم غزاله مختاری مبارکه . با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده آقای 

محمد رضا امید زاده فرزند مرتضی به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 7 روز پس از انتشار این 

آگهی جهت معرفی داور که متاهل و دارای ۳۰ سال سن واز بستگان باشد را در این شعبه حاضر 

نمائید... بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

 شماره :۲8۳8۹/م الف 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( – 

سید مصطفی حسینی رزوهء 

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  زارعی    خانوادگی:  نام  مجید  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:حسین   نام خانوادگی:فرزانه خو با وکالت خانمها ۱- فاطمه مظاهری ۲- 

فرزانه طباطبائی  فخار نشانی محل اقامت: سه راه سیمین – مجتمع آرش –طبقه چهارم  واحد 4۰۲

محکوم به:به موجب رای شماره ۲8۳ تاریخ۹5/5/۲5حوزه 5۱  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 

دو فقره سفته به شماره 445۳۰8 )سری / د( 6645۰7 )سری /م( و ۲/۲۲5/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و ۱۲۰/۰۰۰ ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/۳/۱8 

قانون  .ماده ۳4  احکام  اجرای  در حق  عشر  نیم  پرداخت  و  اعالم گردیده  و  خواهان صادر  در حق 

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

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

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

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعالم نماید.

شماره۲7۹4۱/ م الف 

دفتر شعبه ۱۰۱ مجتمع شماره سه   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

3-   ْC

4-   ْC

3-   ْC

2-   ْC

10   ْC

12   ْC

18   ْC

15   ْC

جدول سودوکو - شماره 38پاسخ جدول شماره 32 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

حوادثسالمت

این غذاهای کشنده را نخورید! 
تخممرغخامیانیمپز    

اســت کــه  زیــادی  ســال های 
ســالمونال، یکــی از شــایع ترین 
راه  از  منتقل شــده  بیماری هــای 
غذاســت و بیــش از ده هــا میلیــون 
نفــر را تحــت تاثیــر قــرار داده 
ــری   ــک باکت ــالمونال، ی ــت. س اس
اســت کــه از راه تخمــدان پرنــده آلــوده، وارد تخــم آن هــا می شــود 
ــرغ  ــته تخم م ــه پوس ــده، ب ــذاری پرن ــگام تخم گ ــه هن ــا اینک ی
نفــوذ می کنــد. ســالمونال بــا پختــن غــذا از بیــن مــی رود؛ ولــی 
ــس  ــد س ــام هســتند )مانن ــرغ خ ــاوی تخم م ــه ح ــی ک غذاهای
مایونــز(، مشکل ســاز خواهنــد بود.بنابرایــن بــرای از بیــن بــردن 

ــود. ــه ش ــل پخت ــرغ کام ــد تخم م ــا بای ــالمونال، حتم س
بــرای جلوگیــری از مســمومیت بــا ســالمونال خم مرغ هــای 
در  را  تخم مرغ هــا  نکنیــد،  را مصــرف  و کثیــف  ترک خــورده 
ــا  ــاس ب ــس از تم ــت هایتان را پ ــد، دس ــداری کنی ــال نگه یخچ
ــت  ــوب و باکیفی ــای مرغ ــویید، تخم مرغ ه ــوب بش ــرغ خ تخم م

ــد. بخری
ــود  ــه وج ــد ب ــرایط ب ــا در ش ــداری مرغ ه ــر نگه ــر اث ــالمونال ب س
می آیــد. بنابرایــن بهتریــن راه بــرای دور مانــدن از ســالمونال 

ــت. ــی اس ــرغ خانگ ــتفاده از تخم م اس
موادغذاییبستهبندیشده    

1-ساالدها،میوههاوسبزیجاتبستهبندیشده
میوه هــا و ســبزیجات شســته و بسته بندی شــده بیشــتر از 
ســایر غذاهــا ممکــن اســت بــه باکتــری لیســتریا آلــوده باشــند. 
مهم تریــن روش انتقــال ایــن باکتــری از راه مــواد غذایــی 
اســت. لیســتریا منوســیتوژنز، عامــل بیمــاری لیســتریوز اســت 
ــه  ــد ک ــوان می باش ــان و حی ــترک انس ــای مش ــه از بیماری ه ک
در بزرگســاالن غیربــاردار، مننژیــت اولیــه، انســفالیت، یــا ســپتی 
ســمی ایجــاد می کند.بیمــاران مســن تر یــا افــرادی کــه مســتعد 
هســتند و ایمنــی ســلولی آن هــا پاییــن اســت، ماننــد گیرنــدگان 
پیونــد اعضــا، مبتالیــان بــه لنفــوم و ایــدز، افــرادی هســتند کــه 

مشــخصا مســتعد بیمــاری هســتند.
ــزی  ــی مرک ــتم عصب ــه سیس ــیتوژنز ب ــتریا مونوس ــل لیس  تمای
منجــر بــه بیمــاری حــاد می شــود کــه معمــوال میــزان کشــندگی 
آن زیــاد اســت. لیســتریا در زنــان بــاردار معمــوال باعــث بیمــاری 
ــود ــان نش ــر درم ــه اگ ــود ک ــزا می ش ــابه آنفلوآن ــی مش  باکتریوم

می توانــد بــه التهــاب جفــت یــا پــرده آمنیوتیــک و عفونــت جنین 
و در نهایــت ســقط، بــه دنیــا آمــدن نــوزاد مرده یــا تولــد زودهنگام 
 منجــر می شــود؛ چــرا کــه ایــن باکتــری قــادر بــه عبــور از جفــت 

است!

چالش مانکن در اتاق عمل!
انتشــار یــک فایــل ویدئویــی از اجــرای نمایشــی 
موســوم بــه چالــش مانکــن در یــک بیمارســتان، 
آن هــم در اتــاق عمــل توســط پرســنل جراحــی، 
را در فضــای  تنــد و منفــی  زیــادی  واکنش هــای 

مجــازی بــه دنبــال داشــته اســت. 
وزارت بهداشــت می گویــد هنــگام اجــرای ایــن برنامــه 
بیمــاری در اتــاق عمــل نبــوده اســت؛ بــا ایــن حــال بــا 

آنــان برخــورد خواهــد کــرد.

درس دختر رزمی کار به دو پسر
 مهدیــس میرزایــی علی آبــادی، بانــوی جــوان و رزمــی کار
در برگشــت از باشــگاه ورزشــی در منطقــه ســیدخندان 
تهــران متوجــه حملــه دو پســر جــوان بــه یــک دختــر 

ــود. ــاله می ش ۲۳ س
ایــن دو پســر جــوان کــه ســوار بــر یــک خــودروی ۲۰۶ 
 بوده انــد، ســعی می کننــد دختــر جــوان را بــا زور 
ــر  ــت دخت ــا مقاوم ــه ب ــد ک ــود ببرن ــا خ ــری ب  و درگی
ــا  ــوی رزمــی کار پ ــن بان ــی ای ــارزه دیدن و درنهایــت مب

ــد. ــرار می گذارن ــه ف ب
صحنــه  در  حاضــر  مــردم  ماجــرا،  ایــن  از   پــس 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــه م ــری ک ــن دخت و همچنی
ــین  ــی را تحس ــم میرزای ــه خان ــجاعت دلیران ــود، ش ب
کردنــد. مهدیــس میرزایــی اصالتــا دلفانــی و در حــال 

ــران اســت. جــام جــم حاضــر ســاکن ته

 قاتل نامرئی 

جان راننده کامیون را گرفت
ایســنا در  بــا   ســید جــالل ملکــی در گفت وگــو 
ــه  ــوع حادث ــت: وق ــر گف ــن خب ــات ای ــریح جزئی تش
مشــکوک بــه گازگرفتگــی در ســاعت 14 و ۳9 دقیقــه 
امــروز بــه ســامانه 1۲5 اطــالع داده شــد و در پــی آن 
ــه  ــتگاه 45 را ب ــانان ایس ــی، آتش نش ــتاد فرمانده س
محــل حادثــه واقــع در مســیر غــرب بــه شــرق جــاده 

ــرد. ــزام ک ــاد اع ــان جه ــرج، خیاب مخصــوص ک
وی بــا اشــاره بــه حضــور آتش نشــانان در محــل 
حادثــه افــزود: پــس از حضــور آتش نشــانان در محــل، 
شــهروندانی کــه بــا ســامانه 1۲5 تمــاس گرفتــه بودنــد، 
بــه آنــان مراجعــه و اعــالم کردنــد کــه کامیونتــی از دو 
شــب گذشــته در ایــن خیابــان توقــف کــرده و راننــده 
داخــل آن هــم خــواب اســت کــه بــا توجــه بــه روشــن 
ــت  ــون و وضعی ــن کامی ــک در کابی ــودن گاز پیک نی ب
ــد. ــاس گرفته ان ــانی تم ــا آتش نش ــده ب ــری رانن ظاه

ملکــی بــا اشــاره بــه خــارج کــردن ایــن مــرد از کابیــن 
ــردن در  ــا بازک ــانان ب ــرد: آتش نش ــار ک ــت اظه کامیون
ــد  ــده ۳7 ســاله را خــارج کردن ــت، رانن ــن کامیون کابی
ــان  ــه آن ــد ک ــرار دادن ــس ق ــل اورژان ــار عوام و در اختی
پــس از بررســی عالئــم حیاتــی اعــالم کردنــد کــه ایــن 
مــرد از ســاعت ها قبــل بــه دلیــل مســمومیت شــدید 
ناشــی از استنشــاق گاز ســمی مونوکســیدکربن جــان 
خــود را از دســت داده اســت. ســخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر تهــران بــا بیــان 
اینکــه آتش نشــانان پــس از تحویــل محــل بــه عوامــل 
ــت:  ــد، گف ــه دادن ــود خاتم ــات خ ــه عملی ــی ب انتظام
ــژه  ــراد، به وی ــی از اف ــرما برخ ــل س ــفانه در فص متاس
راننــدگان خودروهــای ســنگین از گازهــای پیک نیکــی 
در کابیــن خــودرو اســتفاده می کننــد کــه ایــن عامــل 
بســیار خطرنــاک اســت و پیامدهایــی همچــون ایــن 
ــدگان  ــت. وی از رانن ــد داش ــال خواه ــه دنب ــه ب حادث
ــود  ــودروی خ ــردن خ ــد گرم ک ــر قص ــه اگ ــت ک خواس
را دارنــد حتمــا از سیســتم بخــاری آن اســتفاده کننــد.

 بر اثر بی توجهی کارگر بیمارستان  

یک نوزاد آسیب دید
ــل  ــکی باب ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش ــمی، س هاش
گفــت: کارگــر بیمارســتان شــهید یحیی نــژاد بابــل 
ملحفــه روی تختــی را کــه نــوزاد روی آن خوابیــده بــود 
جمــع کــرد و تــکان داد. وی افــزود: نــوزاد روی تخــت 
ــه  ــود و در آن لحظ ــده ب ــده ش ــه پیچی ــل ملحف داخ

ــود. ــاق نب مــادرش داخــل ات
 هاشــمی گفــت: کارگــر زمانــی کــه نــوزاد همــراه 
تکانــدن ملحفــه روی زمیــن پــرت شــد، بــه وجــودش 

ــرد.  ــی ب پ
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل افــزود: ایــن 
ــه دارای ۲7 ســال ســابقه کار اســت، در  ــه زن ک خدم

حــال حاضــر از کار تعلیــق شــده اســت. 
ــوزاد  ــادر ن ــه م ــی ک ــول زمان ــه طــور معم ــت: ب وی گف
بــه هــر دلیلــی اتــاق را تــرک می کنــد، یــک نفــر بایــد 
مراقــت نــوزاد باشــد کــه هنــگام بــروز حادثــه نــه مــادر 

در اتــاق بــود و نــه مراقبــی حضــور داشــت. 
ــاب  ــوزاد یــک روزه بعــد از پرت هاشــمی افــزود: ایــن ن
شــدن از تخــت بیمارســتان ســرش دچــار خونریــزی 
شــد کــه فــوری بــه بخــش مراقبت هــای ویــژه انتقــال 

یافــت. 
ــه  ــوزاد 95 درصــد ســالمتی اش را ب وی گفــت: ایــن ن
ــد  ــه می کن ــادر تغذی ــیر م ــون از ش ــت آورد و اکن  دس

و دیگر خطر جدی وی را تهدید نمی کند.
وی افــزود: ایــن اتفاقــات بــه طــور معمــول ناخواســته 
و غیــر قابــل پیش بینــی اســت و بــه طــور قطــع چنیــن 
پزشــکان  ارزشــمند  خدمــات  نمی توانــد   حوادثــی 

و پرستاران را تحت تاثیر قرار دهد.
ــا  ــت: ب ــل گف ــوم پزشــکی باب ســخنگوی دانشــگاه عل
ــی  ــوزاد، پیش بین ــال ن ــودن ح ــاعد ب ــه مس ــه ب توج
ــص  ــتان مرخ ــد از بیمارس ــه بع ــل هفت ــود اوای می ش

شــود.
هاشــمی افــزود: در مراکــز مهــم درمانــی جهــان هــم 
بــر اثــر خطــای انســانی چنیــن اتفاقاتــی رخ می دهــد.

ــک  ــنال جئوگرافي ــس روز نش ــروز، عك دي

بــه  بــازان ايــرا�� كــه در مجــاورت گنبــد 

ــوزش  ــن و آم ــک مســجد در حــال تمري ي

نظامــى هســتند ،اختصــاص يافــت.

در ايــن عكــس كــه محمــد عــ� نجيــب آن 

ــال  ــرا�� در ح ــازان اي ــرده،  ب ــت ك را ثب

تمريــن آمــوز�� نظامــى راپــل در مجاورت 

گنبــد يــک مســجد و «ماننــد گنجشــک بــر 

ــتند. ــرق» هس ــيم های ب روی س

ايــن  بــازان دانــش آمــوزان دانشــگاه 

ــران  ــوری اســ¦مى اي ــش جمه افــ¨ی ارت

ــتند. هس

باتریلپتاپچگونهکارمیکند؟ 
اســتفاده  لپ تاپ هــا  در  امــروزه  کــه  باتری هایــی 
می شــوند از نــوع لیتیوم-یــون اســت. ایــن نــوع از 
ــوند ــتفاده می ش ــه اس ــی ک ــی، هنگام ــای لیتیوم  باتری ه
ــمت  ــه س ــی ب ــمت منف ــا س ــود ی ــمت آن ــا از س یون ه
کاتــود یــا مثبــت می رونــد؛ ایــن اتفــاق باعــث بــه جریــان 
نیــز در  انــرژی می شــود و در واقــع شــارژر  افتــادن 
ــری  ــه ای دارد کــه هنگامــی کــه بات ــاپ چنیــن وظیف لپ ت
خالــی در دســتگاه قــرار دارد، ایــن انتقــال انــرژی از قطــب 

ــد. ــت می کن ــت حرک ــب مثب ــمت قط ــه س ــی ب منف
عمرباتریلیتیومیچقدراست؟ 

ــی  ــی داد، ول ــن ســؤال پاســخ دقیق ــه ای ــوان ب شــاید نت
ــی  ــد معمول ــر از ح ــتگاه کمت ــری دس ــه بات ــی ک هنگام
شــارژ را نــگاه دارد، در واقــع عمــر باتــری بــه پایــان خــود 
ــالم  ــری س ــر بات ــال اگ ــوان مث ــه عن ــود؛ ب ــک می ش نزدی
ــگاه می داشــت و حــاال  ــاپ شــما 5 ســاعت شــارژ ن لپ ت
ــه  ــد ب ــه ۲ ســاعت رســیده اســت، پــس بای ــدد ب ــن ع ای
ــه اتمــام  ــری شــما رو ب ــه عمــر بات ــن نتیجــه رســید ک  ای

است.
چــراعمــربعضــیازباتریهــایلیتیومــیزودتــراز 

حــدمعمــولتمــاممیشــود؟
1- اســتفاده از ولتــاژ بــرق بــاال و شــارژ شــدن بیــش از حد: 
ــل شــارژر ها زود  ــه دلی ــاپ ب ــای لپ ت بســیاری از باتری ه
 از بیــن می رونــد. اســتفاده از ولتــاژ بــرق بســیار بــاال 
ــه صــورت مــداوم  ــری ب و بیــش از حــد شــارژ کــردن بات

ــد. ــیب بزن ــری آس ــه بات ــد ب می توان
۲- حــرارت: باتــری همیشــه بایــد در دمــای اتــاق، یعنــی 
۲1 درجــه ســانتیگراد یــا 7۰ درجــه فارنهایــت باشــد؛ دمــای 
بــاال می توانــد باعــث فعل وانفعــاالت شــیمیایی در باتــری 

شــود و همیــن اتفــاق باعــث اختــالل در رونــد کار باتــری 
می شــود.

۳- دمــای پاییــن: دمــای زیــر صفــر درجــه می توانــد بــه 
شــدت بــه لپ تــاپ و باتــری آســیب بزنــد.

4- ذخیــره انــرژی طوالنی مــدت: منظــور از ذخیره ســازی 
بیــش از حــد انــرژی ایــن اســت کــه در مدت زمــان 
بــه  انــرژی  و  بی اســتفاده  لپ تــاپ  باتــری  طوالنــی 
صــورت ذخیره شــده در باتــری دســتگاه بمانــد؛ ایــن 
ــر از  ــتگاه زودت ــری دس ــا بات ــود ت ــث می ش ــوع باع موض

ــل رود. ــول تحلی ــان معم زم
ــدن  ــده ش ــدن، کوبی ــاب ش ــی: پرت ــوک های فیزیک 5- ش
 و تمــام شــوک های فیزیکــی می تواننــد عمــر باتــری 

را کاهش دهند.
باتریراازلپتاپجداکنیمیانکنیم؟ 

ــده  ــات ارائه ش ــام اطالع ــه تم ــه ب ــا توج ــم ب ــر بخواهی اگ
یــک جــواب نســبی بدهیــم، بایــد بگوییــم کــه بلــه، جــدا 
ــری  ــر بات ــش عم ــث افزای ــتگاه باع ــری از دس ــردن بات ک

می شــود.
بــرای توجیــه ایــن جــواب بایــد بگوییــم هنگامــی که شــما 
ــیاری از  ــری از بس ــد، بات ــدا می کنی ــه ج ــری را از بدن بات
ــی  ــاال یک ــاژ ب ــد؛ ولت ــات و آســیب ها مصــون می مان اتفاق
ــد  از خطرهــای بســیار مهمــی اســت کــه دســتگاه را تهدی
ــد  ــد دقــت کنی ــری اســتفاده می کنی ــر از بات ــد و اگ می کن
کــه از ولتاژ هــای بســیار بــاال و بســیار پاییــن بــرای شــارژ 

دســتگاه خــود اســتفاده نکنیــد.
ــیار  ــد بس ــز بای ــتگاه نی ــری از دس ــردن بات ــدا ک ــرای ج ب
 دقــت کنیــد کــه حتمــا دســتگاه را خامــوش، باتــری 
را جــدا، بعــد از آن شــارژر را بــه دســتگاه متصــل و دســتگاه 

ــن کنید. را روش

»بســه دیگــه! نمی خــوای پاشــی؟ از صبــح کــه بیدار شــدی، 
نشســتی پــای کامپیوتــر و انــگار دســته بــازی چســبیده بــه 
ــن نذاشــتی! خــب من چــی کار  ــو روی زمی ــه اون دســتت ک
کنــم از دســت تــو؟ دیــروز هــم کــه نشســتی پــای تلویزیــون 
دیــدی.  رو  تلویزیــون  برنامه  هــای  هــم  پشــت ســر  و 
چشــماتم کــه کاســه خونــه، دیگــه چیــزی نمونــده تــا کامــال 
کــور بشــی! خــب بلنــد شــو دیگــه!« دلیــل مطــرح شــدن 
ایــن جمــالت کــه هــم بــرای بعضــی والدیــن و هــم بــرای 
کــودکان آشناســت، نداشــتن قوانیــن تماشــای تلویزیــون و 
اســتفاده از کامپیوتــر در خانه  هاســت. حســین ســلیمان پور، 
ــه تماشــای  ــه ک ــن جمل ــن ای ــا گفت ــی ب روان شــناس تربیت
بیــش از حــد تلویزیــون یــا بــازی بــا کامپیوتــر و گوشــی  های 
هوشــمند همــراه یکــی از موضوعاتــی اســت کــه بــرای 
بعضــی پــدر و مادر هــای امــروزی دردسرســاز شــده، نکاتــی 
 را بــه والدیــن گوشــزد می کنــد تــا بتواننــد چنیــن مشــکالتی 

را حل کنند.
اوقاتفراغتشراپرکنید 

ایــن مشــکل بیشــتر در کودکانــی دیــده می شــود کــه بــرای 
پرکــردن اوقــات فراغتشــان برنامــه ای ندارنــد. آن  هــا مــدام 
ــم  ــت، خســته شــده ام، تنهای ــه ام ســر رف ــد حوصل می گوین
و... . بنابرایــن ایــن کــودکان بــا مشــکل تماشــای بیــش از 
ــوند.  ــه رو می ش ــر روب ــتفاده از کامپیوت ــون و اس ــد تلویزی ح
در چنیــن شــرایطی بــه والدیــن توصیــه می شــود کــه 
ــادی  ــری و اعتق ــی، هن ــای ورزش ــان را در کالس  ه کودکش
ثبت نــام کننــد و حتمــا ســاعتی از روز را بــا او بــازی کننــد تــا 

بــه بهتریــن شــکل، اوقــات فراغتــش را پــر کنــد.
محدودهزمانیبرایبازیتعیینکنید 

ــر، پلی استیشــن  ــا کامپیوت ــد ب ــودک می خواه ــت ک ــر وق ه
یــا گوشــی همــراه بــازی کنــد یــا تلویزیــون تماشــا کنــد یــک 

محــدوده زمانــی برایــش تعییــن کنیــد؛ مثــال بگوییــد »تــو 
فقــط می توانــی یــک ســاعت بــازی کنــی« و قبــل از اینکــه 
زمانــش بــه پایــان برســد، بــه او تذکــر بدهیــد کــه وقتــش 
ــت  ــر را نپذیرف ــن تذک ــر ای ــام شــدن اســت. اگ در حــال تم
خیلــی آرام و بــدون تحقیــر یــا بحــث کــردن، دســتگاه بــازی 
ــد.  ــزای آن را برداری ــا اج ــا ی ــی از ابزار  ه ــا یک ــوش ی را خام
ــا او بــه  روز  هــای بعــد هــم بــه همیــن روش عمــل کنیــد ت
ــا ســر و صــدا، گریــه و...  مــرور یــاد بگیــرد کــه نمی توانــد ب
بــه خواســته اش برســد و بهتــر اســت در زمــان مقــرر، بــازی 
را تمــام کنــد. ســعی کنیــد در اجــرای ایــن روش مداومــت 
داشــته باشــید و خســته نشــوید. نکتــه بســیار مهــم دیگــر 
اینکــه حتمــا در اجــرای ایــن روش بــا همســرتان هماهنــگ 
ــود  ــن آب گل آل ــودک از ای ــورت، ک ــن ص ــر ای ــید؛ در غی باش
ــد  ــش نخواه ــوب پی ــرایط خ ــت و ش ــد گرف ــی خواه ماه

رفــت.
الگویمناسبیباشید 

ــودک باشــید و درســت  ــرای ک ــوی مناســبی ب ــان الگ خودت
و بــه موقــع از تلویزیــون و کامپیوتــر اســتفاده کنیــد. وقتــی 
تلویزیــون در طــول شــبانه روز و بــدون هــدف در خانــه شــما 
روشــن اســت، بــه کــودک نیــز حــق بدهیــد کــه بــه ســمت 
ــه او  ــوط ب ــی مرب ــه حت ــی ک ــود و برنامه  های ــیده ش آن کش

نیســت را ببینــد.
ــان دوره  ــا پای ــراه ت ــی هم ــد گوش ــود از خری ــه می ش توصی
ابتدایــی بــرای کــودکان پرهیــز کنیــد. همچنیــن اگــر 
ــودک  ــود و ک ــاب ش ــت انتخ ــری درس ــای کامپیوت بازی  ه
ــد در  ــد، می توان ــازی کن ــا آن  ب ــده ب ــای تعیین ش در زمان  ه
ــدرت  ــش ق ــودک، افزای ــت ک ــز و دق ــش تمرک ــت افزای جه
حــل مســئله و خالقیــت وی موثــر باشــد؛ بنابرایــن کال 

ــد. ــروم نکنی ــر مح ــا کامپیوت ــودک را از کار ب ک

آیا جدا کردن باتری از لپ تاپ باعث افزایش عمر باتری می شود؟

شنبه  20  آذرماه  1395 ـــمـــاره 315 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام رضا ؟ع؟ می فرمایند:

ِق َرِضَی اهَّلُل ِمْنُه  ْز  َمْن َرِضَی َعِن اهَّلِل َتَعاَلی ِباْلَقِلیِل ِمن  الّرِ

ِباْلَقِلیِل ِمَن اْلَعَمِل.

هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضی باشد، خداوند از 

عمل کم او راضی خواهد بود.

بحـاراالنـوار)ط-بیروت(، ج 75، ص 356 و 357، ح 12

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         ۳00057۳4۳۳
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رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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خواندنی

خاطره شیرین از زندگی امام
1- عقــد را در حــرم حضــرت عبدالعظیــم خواندنــد و مــاه 
ــم  ــه خان ــد. همــان اول ب ــارک یــک عروســی ســاده گرفتن مب
ــن.« ــاه نک ــط گن ــن، فق ــی بک ــر کاری می خواه ــت: »ه گف

ــان  ــم درس عرف ــا هــم می رفتی ــود. داشــتیم ب ۲- زمســتان ب
آیــت هللا شــاه آبادی. ســر راه زنــی نشســته بــود لــب رودخانــه. 
 داشــت لبــاس و کهنــه می شســت. یخ هــا را می شکســت
ــرم  ــش گ ــای بدن ــا دم ــتش را ب ــت، دس ــا را می شس لباس ه
می کــرد و بــاز … . آقــا روح هللا ایســتاد. لباس هــا را دو نفــری 
شســتند. آدرســش را هــم گرفــت. بعــد هــم گفــت: »از ایــن به 

بعــد بیاییــد منــزل مــا. می گویــم آب را برایتــان گــرم کننــد.«
۳- شــب را تقســیم کــرده بودنــد. دو ســاعت آقــا می خوابیــد 
و خانــم حواســش بــه بچه هــا بــود؛ دو ســاعت خانــم 
 می خوابیــد و آقــا بچــه داری می کــرد. روزهــا هــم بعــد درس

یک ساعت مخصوص بازی با بچه ها بود.
4- اول تبعیــد کــه رفــت ترکیــه، بردنــش تــوی یــک منطقــه 
ــل  ــر چه ــا قب ــانندش. اینج ــد و بترس ــم بگیرن ــر چش ــه زه ک
نفــر از علمــای ترکیــه اســت کــه بــا حکومــت مخالفــت کردنــد 
ــن  ــم چنی ــا ه ــب! ای کاش م ــت: »عج ــدند. گف ــته ش و کش
چیــزی داشــتیم تــا ایــن جــور از علمــای ترکیــه عقب نباشــیم.«
5- ســعدون شــاکر، رئیــس ســازمان امنیــت عــراق آمــده بــود 
بــه خــط و نشــان  کشــیدن: حضرتعالــی در صورتــی می توانیــد 
در عــراق بــه زندگــی عــادی خــود ادامــه دهیــد کــه از کارهــای 
سیاســی کــه روابــط مــا بــا ایــران را تیــره می کنــد، خــودداری 
کنیــد. در صــورت ادامــه  کارهــای سیاســی بایــد عــراق را تــرک 
کنیــد. آقــا اشــاره ای کــرد بــه زیلــوی اتــاق و گفــت: »هــر جــا 
ــود  ــا می ش ــان ج ــم، هم ــن کن ــرش را په ــن ف ــر ای ــروم، اگ ب
منــزل مــن. مــن از آن روحانیانــی نیســتم کــه بــه خاطــر عالقه 

بــه زیــارت از مبــارزه دســت بکشــم.«

راهکارهایی برای جلوگیری از تماشای بیش از حد تلویزیون

 Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــت هللا  ــت آی ــره بزرگداش ــزاری کنگ ــه برگ ــه ب ــا توج ب
مظاهــری کــه در ۲5 آذر در اصفهــان برگــزار می شــود 

بــه ســراغ یکــی از شــاگردان ایشــان رفتیــم تــا دربــاره 
ابعــاد شــخصیت رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان 

گفت وگــو کنیــم.
حجت االســالم و المســلمین حســین خادمــی، امــام 
جمعــه مســجد نوربــاران کــه 5۰ ســال اســت امامــت 
ــده دارد، در تبییــن شــخصیت  ــر عه ــن مســجد را ب ای
آیــت هللا العظمــی مظاهــری بــه ایــن موضــوع اشــاره 
ــخصیتی  ــته و ش ــدی وارس ــان مجته ــه ایش ــرد ک ک
ــالق  ــث و اخ ــول، حدی ــه، اص ــه در فق ــت ک ــم اس عال

ــت هســتند. ــوی و دارای منزل بســیار ق

وی کــه بــه مــدت 1۰ ســال از شــاگردان آیــت هللا العظمــی 
 مظاهــری بــوده و فقــه و اصــول و درس اخــالق 
را نــزد ایشــان آموختــه کــرده اســت، درباره شــخصیت 
ــزود:  ــدر اف ــد عالیق ــن مجته ــی ای ــردی و اجتماع ف
ــه  ــزار ب ــدار و خدمتگ ــیار مردم ــری بس ــت هللا مظاه آی
ــه  ــرکاری ک ــون ه ــا کن ــم  ت ــتند و از قدی ــردم هس م
ــردم و طــالب  ــه م ــرای کمــک ب ــوده، ب در توانشــان ب

انجــام داده و می دهنــد.
وی بیــان داشــت: قبــل از ریاســت آیــت هللا مظاهــری 
بــه ریاســت حــوزه علمیــه، اوضــاع آن نابســامان بــود؛ 

ــوزه  ــه ح ــته ب ــخصیت وارس ــن ش ــدن ای ــا آم ــی ب ول
علمیــه اصفهــان، آنجــا فضــای آرامــش و یکپارچگــی 

بــه خــود گرفــت.
وی ادامــه داد: آیــت هللا مظاهــری بــه لحــاظ سیاســی 
ــد  ــه ای دارن ــیار فرهیخت ــخصیت بس ــی، ش  و اجتماع

و از همه جهات بسیار توانا هستند.
ــه  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادم، ب ــالم خ حجت االس
قبــول  را  مظاهــری  آیــت هللا  اصفهــان   علمــای 
ــت  ــه جه ــت: ایشــان ب ــد، گف ــه ایشــان نظــر دارن و ب
فراگیــری علــوم در نــزد آیــت هللا بروجــردی و حضــرت 
امــام خمینــی)ره( در زمینه هــای مختلفــی چــون 
 فقــه، اصــول، حدیــث و اخــالق، بســیار وارســته 

و دارای جایگاه هستند.

در آستانه کنگره بزرگداشت آیت هللا العظمی مظاهری مطرح شد:

با حضور آیت هللا مظاهری، حوزه علمیه اصفهان یکپارچه شد


