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مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی  اســــتان اصفهــان بــه 
مناســبت ســالروز تاســیس شــرکت های آب و فاضــالب کــه قانــون آن در روز 
ــگاران آمــد و از مهم تریــن اتفاقــات  ــه جمــع خبرن ۱۱دی مــاه مصــوب شــد، ب
و برنامه هــای انجام شــده در ایــن شــرکت در طــول ۹ مــاه گذشــته خبــر داد.

ــث از  ــالی را باع ــرایط خشکس ــتمرار ش ــی اس ــین قرائت ــدس محمدحس  مهن
بیــن رفتــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد از منابــع تأمیــن آب روســتایی اســتان دانســت 
و افــزود: امســال  بــا شــرایط  ســخت تری بــرای تامیــن آب روبــه رو هســتیم؛ 
ــی و درســت  ــرای صرفه جوی ــردم ب ــه م ــت ضــروری اســت ک ــن جه ــه همی ب

مصــرف کــردن اقدامــات شایســته تری انجــام دهنــد.
ــن آب روســتایی در اســتان وجــود دارد  ــع تأمی ــه ۹۵۰ منب ــان اینک ــا بی وی ب
کــه از ایــن تعــداد ۵۶۰ حلقــه چــاه و مابقــی چشــمه ها هســتند، افــزود: در 
حــال حاضــر ۴۰ تــا ۴۵ درصــد شــبکه  آب و فاضــالب روســتایی اســتان دچــار 
ــن  ــه، اصــالح ای ــدی صورت گرفت ــه اولویت بن ــا توجــه ب فرســودگی اســت  و ب

ــرار دارد. ــتور کار ق ــبکه ها در دس ش
    فرسودگی سیستم آبرسانی روستایی

ــتایی را از  ــانی روس ــتم آبرس ــودگی سیس ــی از فرس ــت آب ناش وی  هدررف
جملــه معضــالت شــرکت آبفــار اســتان برشــمرد و افــزود: بــه دنبــال تحقیقــات 
کمیتــه هدررفــت شــرکت آبفــار اســتان مبنــی بــر شناســایی روســتاهایی کــه 
ــه  ــد، ۳۰ روســتا در سراســر اســتان ب ــت آب را دارن ــزان هدررف بیشــترین می
ــال اصــالح  ــا کام ــا سیســتم آبرســانی آن ه ــوت انتخــاب شــده ت صــورت پایل

و نوسازی شود.
  قرائتــی تصریــح کــرد: در طــی یــک ســال گذشــته بــا صــرف اعتبــاری بالــغ 
بــر ۵۰۰ میلیــارد ریــال و اصــالح شــبکه و اجــرای پروژه هــای جدیــد، پــرت آب 
در شــبکه آبرســانی روســتایی اســتان ۳۱  درصــد بــود کــه امســال بــا اقدامــات 

انجام شــده ایــن میــزان بــه ۲۹  درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ــرای ایجــاد شــبکه های فاضــالب در  ــن شــرکت ب ــت ای ــه داد: اولوی وی ادام
ــتا  ــه ۲۰ روس ــن زمین ــه در ای ــت ک ــمان اس ــم آس ــد چ ــاالی س ــتا های ب روس
در اولویــت ایــن طــرح هســتند؛ امــا نیــاز بــه اعتبــارات ملــی اســت تــا ایــن 

ــود. ــی ش ــا اجرای طرح ه
    اعتبارات ناچیز بخش فاضالب روستائی

وی تاکیــد کــرد: متاســفانه امســال تنهــا یــک میلیــارد تومــان اعتبــارات بخــش 
فاضــالب بــه شــرکت آبفــار اســتان تخصیــص داده شــد و مــا اکنــون بــرای اتمــام 

پروژه هــای خــود بــا مشــکل روبــه رو هســتیم.
قرائتــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۳۳۶ روســتای اســتان اصفهــان بــا تانکــر 
آبرســانی ســیار می شــوند و ایــن در حالــی اســت کــه تــا پایان آبــان به ۴۰۰روســتا 
ــان  ــتان اصفه ــتا در اس ــزود: ۹۵۰ روس ــت، اف ــورت می گرف ــیار ص ــانی س آبرس
بــه صــورت مســتقیم تحــت پوشــش شــرکت آب 

و فاضالب روستایی قرار دارند.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســــتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه وجــود ۱۳۳۹ روســتا در اســتان 
اظهــار کــرد: از محــل اعتبــارات صندوق توســعه ملی ۴۸ 
میلیــارد و ۲۰۰میلیــون تومــان اعتبــار بــرای تامیــن آب 
و اجــرای خطــوط اصلــی بــه اســتان اصفهــان اختصاص 

ــده است. داده ش
ــون رأس دام  ــه ۲ میلی ــانی ب ــه آبرس ــاره ب ــا اش وی ب
روســتایی در اســتان توســط شــرکت آبفــار تصریــح کرد: 
ــالی  ــرایط خشکس ــتمرار ش ــل اس ــه دلی ــدام ب ــن اق ای

و برای رفاه حال روستائیان انجام می شود.
    پروژه های باقیمانده

ــان  ــا بی ــان ب ــار اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت آبف مدی
ــروژه  ــع آبرســانی روســتایی و ۴۷ پ ــه  ۳۳ مجتم اینک
تک روســتایی در دســت اجراســت، افــزود: از ایــن 
تعــداد  ۱۶ پــروژه تک روســتایی و ۱۸ مجتمــع آبرســانی 
ــن  ــی تامی ــدوق توســعه مل ــارات صن ــه از محــل اعتب ک
ــود.   ــرداری می ش ــال بهره ب ــان س ــا پای ــده ت ــار ش اعتب

ــز در دهــه فجــر  ــروژه  مجتمع هــای روســتایی نی ــز اهمیــت اســت کــه ۷ پ حائ
ــال  ــان س ــا پای ــز ت ــتایی نی ــای تک روس ــی پروژه ه ــود و مابق ــرداری می ش بهره ب

ــوند. ــی می ش اجرای
 مهنــدس قرائتــی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت منابــع آبــی در کشــور 
و اصفهــان بســیار ســخت اســت، افــزود: جمعیــت کل روســتاهای اســتان 
ــرب   ــدی آب ش ــاخص بهره من ــه ش ــت ک ــر اس ــزار نف ــر ۶۵۰ ه ــغ ب ــان بال اصفه
روســتائیان ایــن اســتان بیــش از۶۹ درصــد اســت؛ البتــه ایــن شــاخص 
بــوده  روبــه رو  بــا کاهــش  اخیــر  در ســال های  دلیــل خشکســالی ها  بــه 

است.
 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان 
ــر ۳۸۰  ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
روســتا تحــت پوشــش خدمــات ایــن شــرکت نیســتند

افــزود: علی رغــم اینکــه بــر اســاس قانــون، شــرکت های 
آب و فاضــالب روســتایی موظــف هســتند روســتاهای 
بــا جمعیــت بیــش از ۲۰ خانــوار را تحــت پوشــش قــرار 
و بــه آن هــا خدمــات ارائــه دهنــد، ایــن شــرکت بــرای  
ــت  ــت و بهداش ــر کیفی ــتائیان، ب ــالمت روس ــن س تامی
ــارت دارد.  ــز نظ ــش نی ــت پوش ــتاهای غیرتح آب روس
ضمنــا ایــن شــرکت آمادگــی دارد ایــن روســتاها را نیــز 

تحــت پوشــش کامــل خدمــات خــود قــرار دهــد.
     بازسازی شبکه های آب 

 مهنــدس قرائتــی اصــالح و بازســازی شــبکه های 
ــش از  ــت آب بی ــه هدررف ــی ک ــت مناطق ــا اولوی آب ب
ــرکت  ــن ش ــم ای ــای مه ــد را از پروژه ه ــد دارن ۴۰ درص
ــوط  ــت مرب ــن اولوی ــت: ای ــان داش ــرد و بی ــوان ک عن
ــانی  ــه آبرس ــط لول ــه از خ ــود ک ــبکه هایی می ش ــه ش ب
اصفهــان بــزرگ اســتفاده می کننــد. هم اکنــون ۲۱۸ 

روســتا از ایــن امــکان اســتفاده می کننــد کــه عمدتــا در شــرق اســتان 
ــد. ــرار دارن ــان ق اصفه

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان اعتبــار ســال 
ــال اعــالم کــرد  ــارد ری جــاری آبرســانی ســیار در اســتان اصفهــان را ۳۵ میلی
ــت  ــر ثاب ــر ســیار و ۵۲۳ تانک ــدام ۳۸ دســتگاه تانک ــن اق ــرای ای ــزود: ب و اف

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــرد: در  ــح ک ــه تصری ــان در ادام ــتان اصفه ــار اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام  مدی
ــاز  ــعاب غیرمج ــزار انش ــش از ۲ ه ــان بی ــتان اصفه ــته در شهرس ــال گذش س
شناســایی شــده و برخوردهــای قانونــی نیــز بــا آن هــا صــورت گرفتــه اســت. 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــز در دس ــی نی ــای بازرس ــت اکیپ ه ــر آن تقوی ــالوه ب ع

است.
    روستائیان، الگوی مصرف خوبی هستند

ــب  ــک جال ــی ۱۵۲۳ را کم ــاط مردم ــی ارتب ــامانه تلفن ــدازی س ــی راه ان قرائت
توجهــی در راســتای افزایــش ســرعت عمــل در رفــع حــوادث و اطالع رســانی 
درخصــوص مســائل آب و فاضــالب در روســتاها دانســت و افــزود: ایــن 
ســامانه بــرای نخســتین بــار در ســطح شــرکت های آب و فاضــالب روســتایی 

کشــور  در اســتان اصفهــان فعــال شــده اســت.
ــوی  ــدگان روســتائی الگ ــش از ۶۰ درصــد مصرف کنن ــه  بی ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــرکت آبف ــترکان ش ــون مش ــم اکن ــت: ه ــد، گف ــت می کنن ــرف را رعای مص
ــی ۲۷  ــترکان غیرخانگ ــد و مش ــی۷۳ درص ــش خانگ ــان در بخ ــتان اصفه اس

درصــد مصرف کننــدگان را شــامل می شــوند.
ــارد و ۱۷۳  ــاه ۳۴ میلی ــان آذر م ــا پای ــه ت ــا اینک ــه ب ــن در رابط وی همچنی
ــزود:  ــت، اف ــه اس ــص یافت ــرکت تخصی ــن ش ــارات ای ــان اعتب ــون توم میلی
ــن  ــود؛ از ای ــرو ب ــده وزارت نی ــر عه ــی ب ــاد مقاومت ــروژه اقتص ــال ۱۸ پ امس
ــرای شــرکت های آب  ــه تامیــن آب ب ــروژه ب ــرق و ۵ پ ــه ب ــروژه ب ــان ۱۳ پ می

و فاضالب روستایی مربوط می شد.
وی متوســط هزینــه بــرای تولیــد یــک لیتــر آب را معــادل ۲۵۰ میلیــون تومــان 
اعــالم کــرد و گفــت: در حــال حاضــر بــه دلیــل محدویــت منابــع آب زیرزمینــی 
ــهری  ــع آب ش ــتا ها از مناب ــد از روس ــود دارد، ۴۰ د رص ــتا ها وج ــر روس ــه ب ک

ــد. ــتفاده می کنن اس

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی اسـتان اصفهان:

 امسال  با شرایط  سخت تری برای تامین آب روبه رو هستیم



یادداشت سردبیرسرمقاله  

امــام جمعــه یــزد گفــت: : اگــر امــروز همــه مــا در 
مســیر شناســاندن اهــداف انقــاب قــدم برنداریــم 
ــا  ــد در دنی ــا بای ــاب م ــرا انق ــم؛ زی ــت کرده ای خیان

شــناخته شــود.
آیــت هللا  یــزد،  از  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز 
جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه یکــی از راه هــای تثبیت 
انقــاب ایــن اســت کــه مــردم هــم انقــاب و هــم 
ــا توجــه  ــار داشــت: ب اهــداف آن را بشناســند، اظه
بــه اینکــه نســل جدیــد شــناخت کمــی از انقــاب 
بــرای معرفــی  اقدامــات جــدی  بایــد  دارنــد، 
انقــاب، دســتاوردها و اهــداف آن بــه نســل جــوان 

انجــام شــود.
وی عنــوان کــرد: هنــوز بســیاری از مــردم عظمــت 
انقــاب و کار بزرگــی را کــه بــرای حاکمیــت نظــام 
اســامی در کشــور انجــام شــد، نمی داننــد و عــاوه 
بــر ایــن، در فضاهــای مجــازی برخــی افــراد معانــد 
ــد. ــوه می دهن ــه جل ــاب را وارون دســتاوردهای انق

ناصــری بیــان کــرد: متأســفانه مســئوالن فرهنگــی 
خــارج از کشــور مــا معتــرف هســتند کــه نســبت به 
ــای  ــا و فرهنگ ه ــه دنی ــاب ب ــن و انق ــی دی معرف
ــه  ــد و ایــن کار را ب دیگــر کشــورها، کوتاهــی کرده ان

ــد. درســتی انجــام نداده  ان

 وی یــادآور شــد: ایــن در حالــی اســت کــه رادیوهــا 
و روزنامه هــا و رســانه های صهیونیســتی و آمریکایــی 
مســائل  و  می کننــد  فرهنگ ســازی  مــا   علیــه 
ــائل  ــم و مس ــا فیل ــد و ب ــوه می دهن ــه جل را وارون
ــام  ــه اس ــبت ب ــا را نس ــردم دنی ــد م ــف، دی  مختل

و جمهوری اسامی مسموم می کنند.
ــن  ــی)ره( در همی ــام خمین ــت: ام ــار داش وی اظه
ــرد  ــام ک ــت و اع ــه نوش ــف نام ــه گورباچ ــتا ب راس
بــا مــرام کمونیســتی و مارکسیســتی  جامعــه 
بــه ســرانجام نمی رســد و دیدیــم کــه اتحــاد 
جماهیــر شــوروی بــه عنــوان ابرقــدرت دنیــا دچــار 
ــا  ــان اروپ ــه جوان ــز ب ــری نی فروپاشــی شــد و رهب
نامــه نوشــتند کــه گــول حرف هــای مغرضــان 
بــه اســام و انقــاب و ایــران را نخوریــد؛ امــا 
ــد، کار  ــه بای ــه ک ــه آنگون ــن نام ــفانه روی ای  متأس

نشد.
خطیــب جمعــه یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا گرامیداشــت حماســه 9 دی، از مــردم یــزد 
ــرد  ــر ک ــم 9 دی تقدی ــور در مراس ــل حض ــه دلی  ب
و افــزود: مــردم در جای جــای ایــران اســامی 
ــرت  ــود، بصی ــور خ ــا حض ــزد ب ــتان ی ــه اس  از جمل
و حمایتشــان از والیــت را بــار دیگــر بــه دنیــا نشــان 

دادنــد و فتنه هــا را محکــوم کردنــد.

ــور  ــر رئیس جمه ــؤال اخی ــوص س ــنی اژه ای درخص محس
ــخ داده  ــردم پاس ــواالت م ــه س ــر ب ــه اگ ــه ک ــوه قضائی از ق
ــت:  ــود گف ــه وارد می ش ــی لطم ــاد عموم ــه اعتم ــود، ب نش
ــده  ــا ســؤال مــردم در ایــن ماه هــا، پرون ــم آی ســؤال می کن

ــی نیســت؟  ــوق نجوم حق
ــت؟  ــرده اس ــه دار نک ــردم را جریح ــی م ــوق نجوم ــا حق آی
ــد  ــان بای ــون توم ــه 60 میلی ــت ک ــن اس ــردم ای ــؤال م س
ــاداش و  ــون پ ــد ده میلی ــد، چن ــر باش ــک نف ــی ی دریافت
ــه  ــرد؟وی ادام ــره بگی ــر به ــا صف ــون وام ب ــد صــد میلی چن
داد: آن وقــت یــک جــوان یــا یــک کشــاورز بــرای دریافــت 
یــک وام 5 میلیونــی بایــد هفت خــوان رســتم را طــی و بعــد 
ــد راه  ــر ببن ــاد، بگی ــر دو قســط عقــب افت ــت آن اگ از دریاف
بیندازنــد. حــاال بعــد آمدنــد گفتنــد پرونــده حقــوق نجومــی 
در دولــت بســته شــد.اژه ای اضافــه کــرد: آیــا مــردم ســؤال 
ندارنــد کــه کســی کــه در یــک مــاه در صنــدوق ذخیــره ارزی 

ــدون  ــون هــم وام ب ــد صــد میلی ــوق و چن ــون حق 57 میلی
بهــره گرفتــه، ایــن فــرد قانــون برایــش عــوض  شــده بــود که 

ــی داده  ــن حقوق ــدوق چنی ــان صن ــل از ســال 92 در هم قب
ــد توضیــح  ــون عــوض نشــده؛ بای نمی شــد و بعــد هــم قان

ــر چــه اساســی گرفتــه اســت؟ داده شــود ب
وی تأکیــد کــرد: دولتمــردان توضیــح دهنــد کــه چگونــه ایــن 

ــتند؟ پرونده را بس
 ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه آیــا رســیدگی کردیــد 

و پرونده را بستید؟ 
شــرکت ها  بگوینــد  می خواســتند  کــه  شــنیدم 

ســودده بــوده؛ بــا اســناد صــوری وانمــود کردنــد کــه 
تــرازش مثبــت بــوده اســت. ســؤال ایــن اســت کــه 
 فــردی کــه در طــول ســال 20 جلســه شــرکت کــرده 
و حــق جلســه بگیــرد و اگــر طــرف 5 جلســه حاضــر شــود و 

حــق 20 جلســه را بگیــرد، آیــا قانونــی اســت؟
محســنی اژه ای اضافــه کــرد: ســؤال بعــدی؛ می گوییــد 
جرمــی اتفــاق نیفتــاده و ســوءنیتی در کار نبــوده اســت؛ مــا 

ــوده  ــا نب ــوده ی ــف اداری ب ــا تخل ــم؛ آی ــول می کنی ــم قب ه
ــف اداری  ــه دادگاه تخل ــال ب ــه  ح ــا ب ــر ت ــد نف ــت؟ چن اس

معرفی شــده اند؟ بــه دســتگاه قضــا کســی معرفــی نشــده؛ 
 یعنــی جرمــی اتفــاق نیفتاده. تــا امروز نــه دیوان محاســبات 
ــرده  ــی نک ــه معرف ــوه قضائی ــه ق ــی را ب ــت کس ــه دول و ن

ــت. اس

خطیــب جمعــه شــهرکرد گفــت: در مذاکــرات 
کردنــد  بــزرگ  مــا  بــرای  را  دشــمن   برخــی  
آقایــان  زبــان  از  برجــام  ضایعــات  حتــی  و 
شــنیده نشــد؛ می گوینــد برجــام بــرای نظــام 
مــا خیلــی دســتاورد داشــته اســت و کســانی کــه 
 منکــر آن می شــوند، بایــد نــزد خــدا پاســخگو 

باشند.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
ــای  ــام در خطبه ه ــی نکون ــلمین محمدعل و المس
ــه 103  ــه  آی ــا اشــاره ب ــه ب ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
ســوره توبــه و اهمیــت و ضــرورت زکات اظهــار 
داشــت: بنــا بــر فرمایــش  خداونــد متعــال پرداخت 

زکات بــرای مؤمــن یــک تکلیــف اســت و پیامبــر 
موظــف بــود زکات مؤمنــان را دریافــت کنــد و حتی 
 در برخــی شــرایط بایــد بــرای دریافــت زکات مأمور 

بفرستد.
ــا تشــکر از حضــور پرشــور و گــرم مــردم  ــام ب نکون
ــرد: گرامیداشــت  در حماســه 9 دی خاطرنشــان ک
ــت؛  ــده بس ــای آین ــر فتنه ه ــه 9 دی راه را ب حماس
ــرا  ــیم؛ چ ــب باش ــر مراق ــال حاض ــد در ح ــا بای ام
مختلــف  اشــکال  بــه  جامعــه  در  فتنــه  کــه 
ــب  ــه فری ــه ک ــیم ک ــب باش ــد. مراق ــروز می کن ب

ــود. ــاز نش ــمن کارس ــای دش کاری ه
ــرت  ــمن، بصی ــب دش ــخیص فری ــت: تش وی گف
ــور  ــل کش ــی  در داخ ــد. برخ ــه می خواه 9 دی گون
می گوینــد آمریــکا آن طــور هــم کــه می گوینــد 
ــا  ــردم الق ــه م ــا را ب ــن حرف ه ــت و ای ــد نیس ب

. می کننــد
در  کــرد:  تصریــح  شــهرکرد  جمعــه  خطیــب 
مذاکــرات برخــی  دشــمن را بــرای مــا بــزرگ 
ــان  ــان آقای ــد و حتــی ضایعــات برجــام از زب کردن
شــنیده نشــد؛ می گوینــد برجــام بــرای نظــام 
مــا خیلــی دســتاورد داشــته اســت و کســانی کــه 
منکــر آن می شــوند بایــد نــزد خــدا پاســخگو 

ــنیم ــند. تس باش

امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا قدردانــی از مــردم 
بــرای حضــور گســترده در آییــن گرامیداشــت 9 دی 
 گفــت: حضــور مــردم در صحنــه بــرای تقویــت نظام 
و انقــاب و حمایــت بی دریــغ از رهبــر معظــم 

انقــاب اســامی اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام محمــد 
صباحــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه کرمــان در 
ــردم در  ــت: حضــور م ــی)ع( گف ــام عل مصــای ام
گرامیداشــت روز بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیــت 
هــر ســال پرشــورتر از ســال قبــل برگــزار می شــود.
وی  آغــاز ســال نــو میــادی را بــه مســیحیان 
ــه  ــل ب ــام راح ــه ام ــزود: نام ــت و اف ــک گف تبری

گورباچــف یکــی از اســناد مهــم و مانــدگار تاریخــی 
ــت. اس

حجت االســام صباحــی بیــان کــرد: گورباچــف 
ــام  ــگویی های ام ــا پیش ــر م ــه اگ ــت ک ــا گف بعده
خمینــی)ره( را در آن زمــان جــدی می گرفتیــم 

ــم. ــا نبودی ــن قضای ــاهد ای ــروز ش ام
ــت:  ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ارتبــاط بــا خداونــد، یکــی از مســائل مهــم تربیتــی 

اســت.
ــه  ــر ب ــا و ذک ــتغفار، دع ــه، اس ــادت، توب وی از عب
 عنــوان راه هــای ارتبــاط بــا خداونــد یــاد کــرد 
ــد  ــا بای ــاره دع ــه درب ــزود: یکــی از ســواالتی ک و اف
ذکــر و مطــرح شــود ایــن اســت کــه دعــا می کنیــم 
امــا مســتجاب نمی شــود و چــرا بایــد اینگونــه 

باشــد. 
امــام جمعــه موقــت کرمــان اظهــار کــرد: در روایــات 
ــا  ــرای مســتجاب نشــدن دع ــل ب ــر 10 عام ــغ ب بال
مطــرح شــده اســت و بــرای اســتجابت دعــا بایــد 
ــأت  ــزکاری نش ــب پرهی ــاک و قل ــیره پ ــا از س دع
 گیــرد. وی حمــد خداونــد و ذکــر گفتــن قبــل از دعا 
را از پیش نیازهــای اســتجابت آن دانســت و گفــت: 
اعتــراف بــه گنــاه در درگاه خداونــد نیــز بــرای 

ــت. ــا الزم اس ــتجابت دع اس

امام جمعه یزد:

باید دستاوردها و اهداف انقالب برای جوانان گفته شود

خطیب جمعه شهرکرد:

برخی  دشمن را در مذاکرات برای ما بزرگ کردند

امام جمعه موقت کرمان:

حضور مردم در صحنه برای تقویت نظام و حمایت از رهبری است

معاون اول قوه قضائیه: 

دولتمردان بگویند چگونه پرونده حقوق های نجومی را بستند

حتما بخوانید!
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استفاده از ظرفیت مراکز فرهنگی                                                                                                            

ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی

ــده  ــی اســام در آین ــال نهضــت جهان  از مســؤلیتی کــه در قب
ــر دوش  ــامی ب ــدن اس ــای تم ــه در احی ــی ک ــم و نقش داری

ورزیده ایــم. غفلــت  گرفته ایــم، 
 مــردم مــا در تاریــخ نشــان داده انــد کــه از هویــت، اســتقال 
و حریــم خــود و خانــواده، غیورانــه دفــاع کــرده و هرگز تســلیم 
دشــمن نمی شــوند. در دفــاع مقــدس هشــت ســاله، جانانــه 
جنگیدنــد، صحنه هــای بی نظیــر آفریدنــد و از امــام و انقــاب 
ــد؛ امــا چــه شــده کــه امــروز در  و نامــوس خــود دفــاع کردن
 پوشــش و گویــش و کوشــش، بســیاری از جوانــان مــا جــان 

و دل را به دشمن باخته و از خود بیگانه شده اند؟ 
ــه کــرده، قرارگاه هــا را خالــی  ــه نظــر می رســد دشــمن  رخن ب
 کرده ایــم  و گاه مراکــز تصمیم گیــری بــه دســت نااهــان 
و نامحرمــان افتــاده اســت. مســئولیت های اجرایی را به دســت 
ــود  ــاق وج ــا از اعم ــیاری از آن ه ــه بس ــپرده ایم ک ــانی س کس
ــامی ایرانی  ــی اس ــبک زندگ ــام و س ــدن اس ــی ش ــه اجرای  ب

و قدرت تمدن سازی مردم، معتقد نیستند. 
ــده  ــال ش ــارج، فع ــل و خ ــل در داخ ــه باط ــای جبه  قرارگاه ه
و گاه در قرارگاه هــای جبهــه حــق نفــوذ کــرده و بــرای نابــودی 
ــه اهــل بیــت علیهم الســام  نســل ایــن کشــور کــه متعلــق ب

ــد. ــزی می کنن ــت، برنامه ری اس
مــا می توانیــم بــا اســتمداد از خداونــد متعــال و رهنمودهــای 
ــاره  ــه ای، در ب ــام خامن ــاب، ام ــه انق ــر فرزان ــه رهب حکیمان
فعال ســازی مســاجد و منشــور پاســداری از هســته خانــواده 
مراکــز  و  مفیــد  مجموعه هــای  همــه  خانواده محــوری،  و 

ــم. ــاماندهی کنی ــد را س ــی کارآم فرهنگ
می توانیــم ایــن مجموعه هــا را بــا دو ویژگــی بــه قرارگاه هــای 

مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمن تبدیــل کنیم.
  اول اینکــه در راســتای تقویــت جبهــه خدامحــوری،  عدالت خواهی
حق مــداری، پایــداری، خودبــاوری و نظــام والیــی و رفع مشــکات 
 معــاد و معــاش مــردم در ایــن مجموعه هــا برنامه ریــزی 

کنیم. 
دوم اینکــه تاش هــا و برنامه هــای ایــن مجموعه هــا را در 
ــی دشــمن،  ــای فرهنگ ــز و قرارگاه ه راســتای  شــناخت مراک
ــم  ــا تنظی ــا آن ه ــه ب ــه شــیاطین و مقابل ــه باطــل و جبه جبه
کنیــم. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه »مســجد، ]هــم [ 
ــای  ــد فعالیت ه ــگاه [ رش ــم ]پای ــت، ه ــت اس ــگاه مقاوم پای

فرهنگــی و هدایــت فرهنگــی و بصیــرت فرهنگــی.«  
»مســجد می توانــد پایــگاه همــه  کارهــای نیــک باشــد؛ پایــگاه 
خودســازی، انسان ســازی، تعمیــر دل و تعمیــر دنیــا و مقابلــه  
 بــا دشــمن و زمینه ســازی بــرای ایجــاد تمــدن اســامی 
ــی  ــن جایگاه ــک چنی ــجد ی ــراد؛ ... مس ــِی اف و بصیرت افزای

اســت.«  

انسجام خانواده                                 
    خانواده و تعریف آن                                                                                
شــده مــا  جامعــه  دامنگیــر  امــروزه  کــه  مشــکاتی   از 
مخــدوش شــدن انســجام خانــواده اســت. متاســفانه عواملــی 
شــده گسســتگی  ...باعــث  و  تلگــرام  ماهــواره،  همچــون 
دارد  دیــن  در  علی رغــم کراهتــی کــه  طــاق،  و   خانــواده 
و فرهنــگ دینــی مــردم مــا هــم آن را منــع  می کنــد، بــه 
ــائل  ــه مس ــماره ب ــد ش ــذا در چن ــد. ل ــی برس ــرایط نامطلوب ش
ــت.  ــم پرداخ ــجام آن خواهی ــر در انس ــل موث ــواده و عوام خان
ــه بشــرى  ــم جامع ــای مه ــى از نهاده ــواده یک ــه خان ــا ک از آنج
ــى رود  ــمار م ــه ش ــاع ب ــاد اجتم ــن نه ــن و اولی و زیربنایى تری
ــه جهــت نقــش مهــم آن در اخــاق و معنویــت  ــان الهــى ب ادی
ــد.  ــه کرده ان ــه ارائ ــن زمین ــى در ای ــاى مهم ــان ها، آموزه ه انس
در همیــن راســتا آخریــن دیــن الهــى، یعنــى اســام، در ابعــاد 
ــدی  ــای مفی ــتورها و آموزه ه ــی، دس ــى خانوادگ ــف زندگ مختل
 ارائــه کــرده کــه رعایــت آن هــا باعــث تقویــت و انســجام 
و رعایــت نکردنشــان باعــث انحطــاط و فروپاشــی خانــواده 
ازدواج و خانــواده، محبوب تریــن  ایــن دیــن،   می شــود. در 
و عزیزتریــن نهــاد بشــرى نــزد خداونــد اعــام شــده اســت. در 
 حدیثــى از پیامبــر گرامــى اســام آمــده اســت: درهــاى آســمان
ــورد از  ــه دو م ــود ک ــوده مى ش ــده گش ــار پدی ــروز چه ــگام ب هن
ــزار  ــد ازدواج برگ ــى عق ــواده اســت: وقت ــه خان ــوط ب ــا مرب آن ه
مى شــود و هنگامــى کــه فرزنــد بــه چهــره والدیــن خــود نــگاه 
ــواده و  ــى خان ــف و بررس ــه تعری ــه، ب ــن مقدم ــا ای ــد. ب می کن
عوامــل انســجام و فروپاشــی آن از دیــدگاه اســام می پردازیــم. 

 الف- تعریف خانواده
ــه  ــرد و جامع ــن ف ــل بی ــد فاص ــى ح ــروه کوچک ــواده، گ خان
ــه  ــواده ارائ ــددى از خان ــای متع ــران تعریف ه اســت. صاحب نظ
کرده انــد؛ ولــى هــر تعریــف بــه ُبعــدى از ابعــاد خانــواده توجــه 
 داشــته اســت؛ از ایــن رو شــاید مناســب تر باشــد کــه خانــواده 

را با توجه به ویژگى های اساسى آن تعریف کنیم: 
ــر  ــه ب ــن ســازمان های اجتماعــى اســت ک ــف- از عمومى تری ال
ــکل  ــک زن ش ــت کم ی ــرد و دس ــک م ــن ی ــاس ازدواج بی اس

مى گیــرد. 
ب- در آن مناســبات خونــى یــا اســنادیافته پذیــرش فرزنــد بــه 

ــورد. ــم مى خ چش
ج- معموال داراى نوعى اشتراک مکانى است.

د- معمــوال کارکردهــاى گوناگــون فرهنگــی، اقتصــادى، تربیتــى 
ــده دارد. ــر عه و جــز این هــا را ب

تعالیــم اســام نیــز بــر ویژگى هــاى یادشــده در خانــواده تأکیــد 
ــه اى  ــواده مجموع ــامى، خان ــم اس ــاس تعالی ــر اس ــد. ب مى کن
ــبى  ــد ازدواج( و نس ــببى )عق ــاى س ــا رابطه ه ــراد ب ــت از اف اس
)والدینــى  – فرزنــدی و خواهــر و بــرادرى(. ایــن افــراد نســبت 
بــه یکدیگــر متناســب بــا نــوع نســبت و ارتبــاط، مســئولیت هاى 
اجتماعــى، حقوقــى، تربیتــى، رفتــارى، اقتصــادى و دینــى 
دارنــد. بــر اســاس ایــن تعریــف، از نظــر تعالیــم اســام خانــواده 
شــامل خانواده هــاى هســته ای و گســترده مى شــود. بــا وجــود 
ــادى  ــوق اقتص ــئولیت ها و حق ــزان مس ــه می ــه ب ــا توج ــن، ب ای
ــه  ــم، س ــه ه ــبت ب ــواده نس ــاى خان ــاری اعض ــى و رفت اجتماع

ــده مى شــود: ــواده در اســام دی ــه خان مرتب
خانواده مرتبه اول: زن و شوهر و فرزندان بدون واسطه

ــا  ــن زن ی ــدان، والدی ــوهر، فرزن ــه دوم: زن و ش ــواده مرتب خان
ــدان( ــوهر)اجداد فرزن ش

خانــواده مرتبــه ســوم: زن و شــوهر، فرزنــدان بــه عــاوه 
والدیــن زن یــا شــوهر و دایــی، خالــه، عمــو و عمــه فرزنــدان. 
ــوهر  ــئولیت های زن و ش ــاس مس ــر اس ــدى ب ــن اولویت بن ای
ــدون واســطه  ــدان ب ــه فرزن ــه هــم، والدیــن نســبت ب نســبت ب
ــه ــو، خال ــه، عم ــداد، عم ــه اج ــبت ب ــدان نس ــطه، فرزن  و باواس

ــه، ارث و زکات  ــد نفق ــام مانن ــادى اس ــن اقتص ــا، و قوانی مام
ــه  ــدری و دی ــد پ ــت ج ــد والی ــى مانن ــن حقوق ــب و قوانی واج
عاقلــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. بیشــتر آیــات قــرآن کــه بــه 
روابــط اعضــاى خانــواده مربــوط مى شــود، بــه مســائل خانــواده 
ــه دوم  ــواده مرتب ــه خان ــرى ب ــات کمت ــه و آی ــه اول پرداخت  مرتب
و آیــات محــدودی ماننــد آیــات ارث بــه مســائل خانــواده مرتبــه 

ســوم پرداختــه اســت. 
ایــن تعریــف از خانــواده مبتنــى بــر مســئولیت هاى افــراد 
نســبت بــه اعضــاى خانــواده و خویشــان و نیــز اهدافــى اســت 
کــه تعالیــم اســام بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده در نظــر دارد. 
ــروى  ــوى و اخ ــامت دنی ــعادت و س ــراى س ــام ب ــم اس تعالی
انســان ها، برنامه هایــى را قــرار داده کــه از جملــه آن هــا تشــکیل 
ــان  ــى انس ــاى طبیع ــا نیازه ــن برنامه ه ــت. در ای ــواده اس  خان
و شــرایط اجتماعــى او در همــه عصرهــاى تاریــخ در نظــر گرفتــه 
شــده اســت؛ از ایــن رو تحــوالت اجتماعــى بشــر، به ویــژه 
ــاى  ــار دگرگونى ه ــواده را دچ ــه خان ــر ک ــر حاض ــوالت عص تح
اساســى کــرده و گاه موجبــات دورى از اهــداف تشــکیل خانــواده 
را فراهــم آورده اســت، نبایــد مــا را از تعریــف مناســب خانــواده 
دور کنــد و بــه جهتــى ســوق دهــد کــه نتوانیــم اهــداف تشــکیل 
خانــواده را تحقــق بخشــیم؛ بــه همیــن جهــت بایــد تــاش کــرد 
تحــوالت اجتماعــى در جهــت تشــکیل و اســتمرار خانواده هایــى 
کــه ســعادت و ســامت بشــر را تضمیــن مى کننــد، ســوق داده 
شــود. البتــه تحقــق ایــن امــر در بیشــتر جوامــع دشــوار اســت. 
ــگ  ــه فرهن ــه زمین ــى ک ــوان در جوامع ــن، مى ت ــود ای ــا وج ب
اســامى در آن هــا وجــود و رســوخ دارد، در ایــن راســتا گام هایــى 

برداشــت.
 افــزون بــر ایــن، ماننــد نظریــه سیســتمى، خانــواده در 
اســام بــه عنــوان یــک واحــد اجتماعــى در نظــر گرفتــه 
 شــده و چیــزى بیــش از مجموعــه افــرادى اســت کــه آن 
ــئولیت  ــر، مس ــن ام ــواهد ای ــى از ش ــد. یک ــکیل مى دهن را تش
افــراد در قبــال خانــواده در جنبه هــاى اقتصــادی و تربیتــى 
ــواده  ــار خان ــرد در کن ــروى ف ــعادت اخ ــه س ــرآن ب ــت. در ق اس
او توجــه شــده و خداونــد از انســان ها مى خواهــد نه تنهــا 
خویــش، بلکــه خانــواده خــود را از گرفتــارى و عــذاب اخــروى 
محافظــت کننــد. همچنیــن خداونــد بــه پیامبــر خطــاب مى کنــد 
کــه خانــواده خــود را بــه نمــاز دعــوت کــن. آیاتــى کــه بــه تأثیــر 
ــز  ــرده نی ــاره ک ــن اش ــوى والدی ــى معن ــدان در تعال ــار فرزن رفت
 دلیلــى بــر شــدت وابســتگى اعضــاى خانــواده در امــور دنیــوى 

و اخروى به یکدیگر است. 
حساســیت پیامبــران نســبت بــه خانــواده خــود و هدایــت آن هــا 
نیــز از جملــه دالیلــى اســت کــه ارتبــاط و تأثیــر متقابــل اعضــاى 
خانــواده را نشــان مى دهــد. شــدت ایــن ارتبــاط بــه حــدی بــوده 
کــه گاه پیامبــران بــرای اعضــاى خانــواده خــود طلــب آمــرزش 
ــر گمراهــى خــود اصــرار  ــن اعضــا ب ــرده و چــون ای و نجــات ک
مى کردنــد، خداونــد ایــن پیامبــران را بــه دلیــل طلــب آمــرزش 

بــراى آنــان مــورد نکوهــش قــرار داده اســت.

اخبار سیاسی 

استیضاح دانش آشتیانی کلید خورد
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس ــی، عض ــدهللا عباس اس
مجلــس شــورای اســامی، درخصــوص موضــوع اســتیضاح 
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: برخــی همــکاران اســتیضاح 
امضــا  را  پــرورش،  و  آمــوزش  وزیــر  دانش آشــتیانی، 

کرده انــد.
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــی ک ــزود: جابه جایی های وی اف
ــه  ــی ک ــتر نیروهای ــت و بیش ــی اس ــد، سیاس ــام می ده انج
وارد آمــوزش و پــرورش می شــوند، از خــارج ایــن وزارتخانــه 

هســتند.
ــردی  ــک ف ــون ی ــه اکن ــوان نمون ــه عن ــه داد: ب ــی ادام  عباس
را از دانشــگاه شــهید بهشــتی آورده انــد کــه همــکار خودشــان 
ــن  ــان و همچنی ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــت. در صن ــوده اس ب
ــرات  ــن تغیی ــر ای ــای دیگ ــی جاه ــی و خیل ــت عمران معاون

انجــام شــده اســت.
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن عــزل و نصب هــا از دیــد 
همکارانــم در مجلــس سیاســی هســتند، گفت: اکنــون پیگیر 
ــن اســتیضاح  ــرورش و همچنی ــوزش و پ ــر آم ســوال از وزی
 وی هســتیم تــا وزیــر از ادامــه ایــن کار خــودداری کنــد 
ــا  ــزل و نصب ه ــات و ع ــن اقدام ــن درخصــوص ای و همچنی

پاســخگو باشــد. فــارس

 انتقاد سردار دهقان 

از واگرایی در سیستم های دولتی
در  واگرایــی  نوعــی  وجــود  از  انتقــاد  بــا  دفــاع  وزیــر 
ــا  ــد از م ــور می کنن ــی تص ــت: برخ ــی گف ــتم های دولت سیس
بهتــران )خارجی هــا( از مــا بهتــر کار می کننــد؛ امــا بــا یــاری 
ــئوالن  ــطح مس ــی و در س ــم در کارشناس ــون ه ــد اکن خداون
ــده  ــه وجــود آم ــا ب ــن ظرفیت ه ــاره ای ــزم و اراده درب ــن ع ای

اســت و از آن هــا اســتقبال می شــود. 
ســردار ســرتیپ حســین دهقــان در حاشــیه بازدیــد از 
ــا  نمایشــگاه »اقتــدار ســپاه در عرصــه ســازندگی« افــزود: ت
ــذار در  ــرح تأثیرگ ــش از 50 ط ــئولیت بی ــال مس ــان امس پای
اقتصــاد ملــی بــر عهــده قــرارگاه گذاشــته شــده اســت. البتــه 
ــتیم  ــم نتوانس ــه دادی ــی ک ــی از قول های ــه برخ ــت ب در دول

ــد.  ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــم ک ــی اصــرار داری ــم؛ ول عمــل کنی
ــت در  ــی دول ــای اصل ــون طرح ه ــرد: هم اکن ــح ک وی تصری
ــل، ســدها ــل و نق ــت، گاز، پتروشــیمی، حم ــای نف  بخش ه

ــرات و آی تــی در اختیــار  انتقــال آب و حتــی در حــوزه مخاب
قــرارگاه اســت و تــاش مــا بــر ایــن بــوده اســت کــه 
دولتی هــا را از ظرفیت هــای آن قانــع و آگاه کنیــم. در دو 
ــا دولتی هــا ظرفیت هــای  ســه ســال اخیــر تــاش کردیــم ت
ــند، در  ــمیت بشناس ــه رس ــت ب ــه نخس ــرارگاه را در مرحل ق
ــه ســوم از  ــد و در مرحل ــه خــود بدانن ــق ب ــه دوم متعل مرحل

ــد.  ــتفاده کنن ــا اس آن ه
ــاء جــدا از وزارت  ــرارگاه خاتم االنبی ــزود: ق ــان اف ســردار دهق
مجموعــه  در  موجــود  توانمندی هــای  و  نیســت  دفــاع 
ــای  ــای خــود نیروه ــن نیازه ــرای تأمی ــای مســلح، ب نیروه
مســلح بــه کار گرفتــه و هــم در ســطح ملــی اســتفاده شــود. 
ــد آن  ــرارگاه باشــد و بتوانن ــه در حــوزه ق ــزان کاری ک ــر می  ه

را انجــام دهند، در اختیار آن ها قرار می گیرد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس سیاست

 افــرادی کــه در فتنــه 88 حضــور داشــتند و روبــه روی ولــی 
ــس از  ــار انحــراف شــدند. دشــمنان پ ــه ایســتادند، دچ فقی
شکســت در فتنــه 88 دریافتنــد کــه شــجاعت رهبــر معظــم 
ــپاه  ــه و س ــوه قضائی ــان، ق ــه ایش ــردم ب ــاد م ــاب، اعتم انق
توانســت فتنــه را نــاکام کنــد و از ایــن رو از ایــن پــس ایــن 

ــد. ــرار دادن عوامــل را مــورد تهاجــم ق
ــی، معــاون  در مراســم نکوداشــت 9 دی محمدجــواد الریجان
ــه  ــوه قضائی ــر ق ــوق بش ــتاد حق ــر س ــل و دبی ــور بین المل  ام
در دادگســتری اصفهــان، مهمــان ویــژه ایــن برنامــه بــود که در 
صحبت هــای خــود بــه مطالــب حائــز اهمیتــی چــون زاویــه 
پیــدا کــردن  هاشــمی  رفســنجانی از چارچــوب والیــی، بــای 
ــه توســط  ــت، ناکامــی فتن ــا والی ــن اصولگراهــا ب ــه گرفت زاوی
ــاره  ــر اش ــب دیگ ــیاری از مطال ــپاه و بس ــه و س ــوه قضائی ق

داشــت.
ــی  ــت و دشمن شناس ــدگاری مل ــتحکام و مان ــی اس  الریجان
آنــان را از جملــه درس هــای فتنــه 88 برشــمرد و گفــت: 
نقــش ولــی امــر شــجاع، اعتمــاد مــردم بــه او و نقــش ویــژه 
قــوه قضائیــه و ســپاه در ایــن مــورد عیــان اســت و تمامــی 
ایــن مــوارد عواملــی اســت کــه ســرکوبی فتنــه را بــه همــراه 

داشــت.
    کاسبان دروغ

وی بــا بیــان اینکــه دشــمن یــک توهــم نیســت، یــک 
حقیقــت اســت و اتهامــات بــه قــوه قضائیــه، نیــروی 
انتظامــی و اینکــه بعضی هــا ارکان نظــام را مــورد تهاجــم قــرار 
می دهنــد اتفاقــی نیســت، افــزود: دروغ هــا و افتراهایــی کــه 
ــده ای  ــت و ع ــی نیس ــد، اتفاق ــه وارد می کنن ــوه قضائی ــه ق ب

ــد.  ــا دروغ بگوین ــد ت ــول می گیرن ــتند؛ پ ــبان دروغ هس کاس
ــر وجــود داشــته و امــروز  ــن کاســبان دروغ از زمــان پیامب ای
ــف  ــبکه های مختل ــایت ها و ش ــه در س ــر از همیش ــم داغ ت ه
حضــور دارنــد. دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه ادامــه 
ــام  ــا اس ــتند ب ــاد داش ــه اعتق ــران فتن ــیاری از س داد: بس
ــکا  ــون آمری ــورهایی همچ ــرد و کش ــرفت ک ــود پیش  نمی ش
ــد.  ــرفت کرده ان ــدازه پیش ــن ان ــا ای ــام ت ــدون اس ــن ب و ژاپ
ایــن تفکــرات ریشــه والیــت و اســام را هــدف قــرار داده انــد.

      هاشمی رفسنجانی از والیت فاصله گرفته است
ــا  ــاب فتنه ه ــل از کت ــک فص ــه 88 ی ــت: فتن ــی گف الریجان
علیــه کشــور اســامی اســت. بایــد فتنــه را درســت فهمیــد نــه 
بــرای مقابلــه و مبــارزه، بلکــه بایــد بدانیــم چگونــه کســانی که 

از ابتــدای انقــاب بــا هــم دوســت بودیــم و انــس پیــدا کــرده 
ــد و حتــی در  ــه گرفته ان ــم، حــاال از مســیر والیــت فاصل بودی

مقابــل اصــل والیــت ایســتادند.
ــای  هاشــمی  ــا آق ــروز ب ــال مــن ام ــرای مث ــه داد: ب وی ادام
ــرای مــن ســخت  ــن بســیار ب ــم و ای ــه گرفت رفســنجانی زاوی
ــا  ــاب ت ــدای انق ــش و ابت ــه از پی ــا شــخصی ک ــه ب اســت ک
ایــن انــدازه دوســت و مانــوس بودیــم و حتــی زمانــی هــر روز 
ــرم  ــه بگی ــد فاصل ــروز بای ــم، ام ــا هــم می گذارندی ــه را ب  هفت
 و بــه دلیــل زاویــه ای کــه ایشــان بــا والیــت گرفته انــد 

از ایشان دوری کنم. این برای من بسیار سخت است.
ــای  ــن ب ــزود: ای ــه اف ــوه قضائی ــوق بشــر ق ــر ســتاد حق دبی
ــری و والیــت  ــه گرفتــن از رهب ــط از دیــن و زاوی اســتنباط غل

ــال 88  ــای س ــی از درس ه ــت و یک ــم هس ــا ه در اصولگراه
ایــن بــود کــه هــر لحظــه ممکــن اســت هــر کســی از مســیر 
انقــاب منحــرف شــود؛ اصولگراهــا هــم ممکــن اســت 

ــم. ــم داری ــی ه ــه مثال های ــه البت ــوند ک ــرف ش منح
    فتنه را باید درست فهمید  

وی فتنــه 88 را یــک فصــل از فتنــه مخالفــان انقــاب 
ــه  ــد، ن ــت فهمی ــد درس ــه را بای ــرد: فتن ــه ک ــت و اضاف دانس
ــارکت  ــه مش ــه در فتن ــانی ک ــه کس ــرا ک ــام؛ چ ــاب انتق از ب
داشــتند در طــول انقــاب بــا مــا همــراه بودنــد و مــا ســال ها 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــت بودی ــراد دوس ــن اف ــا ای ب
ــتفاده از  ــا اس ــی و ب ــای خارج ــتفاده از هزینه ه ــا اس ــه ب فتن
ــدازی نظــام مقــدس  ــی، ســعی در بران شــخصیت های داخل
ــد توجــه داشــته باشــیم  ــرد: بای ــه ک اســامی داشــت، اضاف
ــی  ــه روی ول ــه حضــور داشــتند و روب کــه افــرادی کــه در فتن
فقیــه ایســتادند، دچــار انحــراف شــدند و مــا نبایــد فرامــوش 
کنیــم کــه همــه دارای شــیطان درونــی هســتیم. ایــن اتفــاق 
ممکــن اســت بــرای مــا نیــز بیفتــد و مــا نیــز دچــار انحــراف 
شــویم. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از فتنــه 88 درس هــای 
زیــادی بگیریــم، اضافــه کــرد: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
دشــمنان پــس از شکســت خــوردن در ایــن فتنــه دریافتنــد 
 کــه شــجاعت رهبــر معظــم انقــاب، اعتمــاد مــردم به ایشــان

قــوه قضائیــه و ســپاه توانســت فتنــه را نــاکام کنــد و از ایــن 
ــر  ــد. دبی ــورش آورده ان ــه ی ــن فتن ــی ای ــل  ناکام ــه عوام رو ب
حقــوق بشــر اضافــه کــرد: در ایــن راســتا بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه چنانچــه اگــر می بینیــد قــوه قضائیــه و نیروهــای 
نظامــی، اعتمــاد مــردم بــه نظــام و رهبــری مــورد تهاجــم قرار 
ــر اســاس برنامه ریزی هــای  ــد، ایــن اتفاقــی نیســت و ب دارن

ــورد. ــم می خ ــات رق ــن اتفاق ــه ای صورت گرفت

امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه نامه نــگاری 
عــده ای از فتنه گــران بــا آمریــکا دربــاره تمدیــد 
ــه  ــران ب ــدادی از فتنه گ ــوز تع ــت: هن ــا گف تحریم ه

هســتند. آمریکایی هــا  و  غربی هــا  دنبــال 
ــت هللا ســید یوســف  ــای وطــن، آی ــزارش کیمی ــه گ ب
نمــاز  در خطبه هــای  دیــروز  ظهــر  طباطبایی نــژاد 
ــط در  ــرت فق ــت: بصی ــار داش ــان اظه ــه اصفه جمع
مســائل اجتماعــی نیســت و فــرد بایــد ابتــدا عیــب 
خــودش را بدانــد و اگــر عیــب یــا گناهــی در خــودش 
دارد برطــرف کنــد. ابتــدا بایــد بصیــرت را در خودمــان 
ــم. ــان دور کنی ــکاالت را از خودم ــم و اش ــه کار ببری ب

ــمن  ــا دش ــران ب ــی فتنه گ ــه همراه ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــوز تعــدادی از فتنه گــران دســت و پ ادامــه داد: هن

می زننــد و بــا نــگارش نامــه ای بــه آمریکایی هــا 
بــه آن هــا گفته انــد کــه کار خوبــی کرده ایــد کــه 

را تمدیــد کرده ایــد. تحریم هــا 
امــام جمعــه اصفهــان در همیــن ارتبــاط بیــان کــرد: 
ــه  ــوده  اســت کســی ک ــد فرم ــم خداون ــرآن کری در ق
ــود  ــت نمی ش ــد، هدای ــته باش ــت نداش ــت هدای  لیاق

و در واقع قلب او مریض است.
وی در بــاره حماســه مــردم در روز 9 دی گفــت: اینکــه 
داشــته اند  زیــادی  ســهم  روز  آن  در   اصفهانی هــا 
بــه  و در روز 8 دی مــاه، یعنــی یــک روز زودتــر 
ــد  ــوش کردن ــه را خام ــش فتن ــده و آت ــا آم خیابان ه

بســیار خــوب اســت؛ امــا بــرای اینکــه ایــن حماســه 
یکصــدا و هماهنــگ باشــد، بهتــر اســت در ســال های 
آینــده راهپیمایــی یــا تجمــع ایــن روز همانند سراســر 

ــود. ــزار ش ــان روز 9 دی برگ ــور در هم کش
ــی)ع(  ــام عل ــه ســخنان ام ــژاد ب ــت هللا طباطبایی ن آی
دربــاره فتنــه اشــاره کــرد و گفــت: فتنــه از جایــی آغــاز 
ــا  ــده ی ــوس ش ــوا و ه ــار ه ــرد دچ ــه ف ــود ک می ش
هــوای مدیریــت و مــال داشــته باشــد؛ ایــن مســئله 
ســبب بــروز فتنــه خواهــد شــد. عــده ای بی بصیــرت 
ــد  ــدون اینکــه حــق و باطــل را تشــخیص دهن ــز ب نی

ــد. ــراد می رون ــن اف ــال ای ــه  دنب ب

امام جمعه اصفهان عنوان کرد:

نامه نگاری فتنه گران با آمریکا درباره تمدید تحریم ها

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در اصفهان :

امروز دشمنان به عوامل ناکامی درفتنه 88 یورش آورده اند 
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ــت.  ــودرو اس ــازار خ ــوم ب ــای مرس ــی از پدیده ه ــی، یک دالل
ــه ای خــودرو  ــت کارخان ــان قیم ــا شــکاف می ــده ب ــن پدی ای
ــه  ــر چ ــی ه ــتقیم دارد؛ یعن ــه ای مس ــازار، رابط ــت ب و قیم
شــکاف قیمتــی بیشــتر باشــد، هجــوم دالل هــا بــرای خریــد 
ــد  ــده می توان ــن پدی ــت. ای ــتر اس ــم بیش ــا ه ــن خودروه ای
طیــف وســیعی از دالل هــا را شــامل شــود؛ از دالل هــای 
خــرد کــه تنهــا یــک یــا دو خــودرو می خرنــد تــا دالل هــای 
بــزرگ کــه صدهــا دســتگاه خــودرو را بــا همیــن روش خریــد 
و فــروش می کننــد. ایــن داللــی هــر چنــد در یــک اقتصــاد 
ســالم قابــل پذیــرش نیســت، امــا بــه دلیــل گســتردگی آن 
در کشــور کم کــم بــه یــک رســم پذیرفته شــده تبدیــل شــده 
ــوال  ــاب نشــود، معم ــی کمی ــه خودروی ــی ک ــا زمان اســت و ت

ــرد. ــه آن صــورت نمی گی اعتراضــی نســبت ب
    ظهور داللی جدید

ــت  ــش قیم ــا افزای ــا ب ــر مرتب ــاه اخی ــودرو در دوم ــازار خ ب
ــای  ــه نارضایتی ه ــی ک ــش قیمت ــت؛ افزای ــوده اس ــه رو ب روب
مشــتریان را بــه دنبــال داشــته اســت. در کنــار ایــن فزایــش 
قیمــت، نارضایتــی از وضعیــت کیفیــت و خدمــات پــس از 
ــه اســت.  ــه شــدت افزایــش یافت فــروش خودروهــا هــم ب
ــا  ــن قیمت ه ــش ای ــرای افزای ــیاری ب ــل بس ــد دالی ــر چن ه
ــه  ــی ک ــدی از دالل ــوع جدی ــور ن ــا ظه ــود، ام ــوان می ش عن
هدایــت  فــروش  نماینــدگان  و  خودروســازان  ســوی  از 

ــی  ــل اصل ــان دلی ــیاری از کارشناس ــر بس ــه نظ ــود، ب می ش
ــازان  ــاس، خودروس ــن اس ــر ای ــت. ب ــر اس ــای اخی گرانی ه
ــیار  ــام بس ــداد و ارق ــه در اع ــد ک ــا می خواهن از نمایندگی ه
ــز در  ــا نی ــد؛ نمایندگی ه ــودرو کنن ــد خ ــه خری ــدام ب ــاال اق ب
ــل و روش  ــا می ــق ب ــی را مطاب ــای دریافت ــل خودروه مقاب

ــر ــارت بهت ــه  عب ــانند. ب ــروش می رس ــه  ف ــود ب ــر خ مدنظ
طبــق ایــن معاملــه، نمایندگی هــا اقــدام بــه خریــد محصــول 
از خودروســازان بــا رقم هــای بســیار (مثــال ۲ یــا ۳ میلیــارد 
ــود  ــلیقه خ ــا س ــی را ب ــوالت دریافت ــرده و محص ــان) ک توم
ــه مشــتریان  ــروش خودروســازان، ب ــارج از سیســتم ف و خ

ــا ایــن حســاب، نمایندگی هــا ایــن حــق  واگــذار می کننــد. ب
را پیــدا می کننــد کــه خودروهــای دریافتــی را بــا مــدت 
ــا قیمت هــای  ــی ب ــاه و بســیار فــوری، ول ــل کوت زمــان تحوی
ــازان  ــدام خودروس ــن اق ــانند. ای ــروش برس ــه ف ــتر ب بیش
و نمایندگی هــا امــا ســبب نارضایتــی مشــتریان شــده 
و شــکایات بســیاری را روانــه وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
کــرده؛ زیــرا ایــن بده بســتان خودروســازان و نمایندگــی 
ســبب بــروز داللــی در بــازار شــده اســت. اختــالف قیمــت بــه 
وجــود آمــده در ایــن روش فــروش از یــک میلیــون تومــان 
بــرای خودروهــای داخلــی و ۱۰ تــا ۱۵ میلیــون تومــان بــرای 

ــی را شــامل می شــود. ــای واردات خودروه
    راهکارها

ــروش  ــدگان ف ــازان و نماین ــدن خودروس ــفانه وارد ش متاس
ــع  ــه نف ــه ب ــت ک ــی نیس ــی اتفاق ــازی دالل ــه ب ــا ب خودروه
صنعــت خــودروی کشــور باشــد. بــه نظــر برخــی کارشناســان 
ــازار  ــا واســطه گری در ب ــی ی ــده دالل ــا پدی ــه ب ــا راه مقابل تنه
ــا ایــن آزاد کــردن  ــرا ب خــودرو، آزاد کــردن قیمت هاســت؛ زی
ــه ای  ــت کارخان ــان قیم ــکاف می ــن ش ــن رفت ــت و از بی قیم
ــن  ــا ای ــرد؛ ام ــورت نمی گی ــی ص ــال دالل ــازار، عم ــت ب و قیم
روش نیــز خالــی از اشــکال نیســت؛ زیــرا ایــن روش زمانــی 
می توانــد مؤثــر باشــد کــه خــودرو در انحصــار چنــد شــرکت 
ــای  ــان خودروه ــه ای می ــت منصفان ــد و رقاب ــاص نباش خ
تولیــد داخــل و مشــابه های خارجــی آن هــا در جریــان 

باشــد.

نگاهى به دالیل گرانى هاى اخیر خودرو

واسطه گرى مدرن در بازار خودرو

هیئــت دولــت بــا صــدور مصوبــه ای بــا حــذف فــروش پلکانی 
ــاری  ــی و تج ــترکان خانگ ــه مش ــروش گاز ب ــه ف گاز، تعرف
ــی ۱۵۰ تومــان  ــر مکعب ــاه نخســت ســال مت را در طــول ۸ م
ــت  ــماره ۷۸۸۵۶ هیئ ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــرد. ب ــن ک تعیی
دولــت کــه در تاریــخ ۱۱ آبــان مــاه ۱۳۹۵ توســط مدیــر عامــل 

ــه تمــام شــرکت ها  ــران ب شــرکت ملــی گاز ای
ــور  ــهرهای کش ــتان ها و ش و ادارات گازی اس
طبیعــی  قیمــت گاز  اســت،  شــده  ابــالغ 
ــع  ــرای مشــترکان خانگــی، تجــاری و صنای ب
ــت  ــه نخس ــت ماه ــول هش ــده در ط غیرعم
ــه  ــاه) ب ــان م ــان آب ــا پای ــن ت ــال (فروردی س
ــبه  ــان محاس ــب ۱۵۰ توم ــر مکع ــر مت ازای ه

خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا اجــرای فــاز اول 
و دوم قانــون هدفمندســازی یارانه هــا یــک قیمتگــذاری 
پلکانــی بــرای فــروش گاز بــه مشــترکان خانگــی و تجــاری 
تدویــن شــده بــود کــه مطابــق بــا ایــن فرمــول قیمتگــذاری 
مشــترکان بســته بــه میــزان مصــرف گاز طبیعــی در پله هــای 

مصــرف یــک تــا ۱۰ قــرار می گرفتنــد و بــا افزایــش مصــرف 
گاز پلــه مصرفــی و در نهایــت هزینــه گازبهــای هــم افزایــش 
ــا اجــرای ســاز و کار جدیــد، عمــال در طــول  پیــدا می کــرد. ب
هشــت مــاه نخســت ســال متوســط قیمــت کل مشــترکان 
گاز خانگــی و تجــاری بــه صــورت یکســان متــر مکعبــی ۱۵۰ 
تومــان محاســبه می شــود. از ســوی دیگــر بــا 
ــه هیئــت دولــت  ــه اینکــه ایــن مصوب توجــه ب
آبــان مــاه امســال بــه شــرکت ملــی گاز 
ایــران و شــرکت های گاز اســتانی ابــالغ شــده 
ما به التفــاوت محاســبه قیمــت گاز پلکانــی 
ــه  ــا اضافــه شــدن بنــدی ب و فرمــول جدیــد ب
ــده  ــال ش ــی اعم ــترکان خانگ ــوض گاز مش قب
اســت. از ایــن رو در قبــوض گاز جدیــدی کــه بــرای دوره مهــر 
ــه دســت مشــترکان خانگــی رســیده ــان مــاه امســال ب و آب
در بنــدی اعــالم شــده اســت: تعرفــه فــروش گازبهــا از ســوم 
ــی ۱۵۰ تومــان محاســبه  ــر مکعب ــاه مت ــا ۳۰ آبان م ــاه ت مهرم

ــر ــود. مه می ش

ــد  ــه رون ــرد ک ــوان ک ــر عن ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
صعــودی قیمــت ســکه و طــال همزمــان با کاهشــی شــدن 
نــرخ ارز متوقــف شــده و قیمت هــا در ایــن بــازار از عصــر 

روز چهارشــنبه کاهــش یافتــه اســت. 
محمــد کشــتی آرای گفــت: طــی هفته هــای گذشــته 

ــال و ســکه  ــت ط ــی قیم ــه صــورت متوال ب
در بازارهــای داخلــی و جهانــی از ثبــات 
ــت  ــه گذش ــه ای ک ــود و در هفت ــوردار ب برخ
قیمــت جهانــی طــال حــدود ۶ دالر افزایــش 
پیــدا کــرد و در مجمــوع ۴ دالر نوســان 

ــت.  داش
ــه  ــی هفت ــی ط ــازار داخل ــزود: در ب وی اف

گذشــته تــا عصــر روز چهارشــنبه، ۸ دی مــاه  قیمــت 
داخلــی طــال و ســکه بــه شــدت صعــودی و یــک حبــاب 
ــا از  ــود؛ ام ــر روی طــال و ســکه ایجــاد شــده ب ــی ب مثبت
ــت،  ــرخ ارز کاهــش یاف ــه ن ــد ک ــه بع عصــر چهارشــنبه ب
ــز حــدود ۵۰ هــزار تومــان در مــدت ۲۴  قیمــت ســکه نی

ــرد. ــدا ک ســاعت کاهــش پی
 رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر ادامــه داد: همچنیــن هــر 
گــرم طــالی ۱۸ عیــار حــدود ۲۵۰۰ تومــان کاهــش قیمــت 
پیــدا کــرد. در مجمــوع می تــوان گفــت تــا روز چهارشــنبه 
ــت  ــودی داش ــد صع ــال رون ــکه و ط ــازار س ــا در ب قیمت ه

و از روز چهارشنبه این روند نزولی شد.
ــال  ــک س ــدود ی ــتی آرای ح ــه کش ــه گفت  ب
اخیــر باالتریــن نــرخ ســکه در هفته گذشــته 
بــه قیمــت یــک میلیــون  بــا رســیدن 

و ۲۲۵ هزار تومان به ثبت رسید.
 رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر دربــاره 
پیش بینــی قیمــت طــال و ســکه در روزهــای 
ــه  ــالت ژانوی ــل تعطی ــه دلی ــی ب ــازار جهان ــت: ب ــده گف آین
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــود و ب ــد ب ــل خواه ــد روزی تعطی چن
قیمــت جهانــی تغییــری داشــته باشــد؛ بنابرایــن آخریــن 
تغییــرات در بــازار ســکه و طــال بــر اســاس نــرخ ارز خواهد 

بــود. اقتصــاد آنالیــن

رئیــس مجمــع نماینــدگان کارگــران اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه جامعــه 
کارگــری از تــرس افزایــش بیکاری هــا و تعطیلــی واحدهــای کوچک ســکوت اختیار 
کرده انــد، گفــت: ظرفیــت اســمی کارگــران در اســتان هماننــد آمــار ۹۰۰ هــزار نفــر در 
ســال ۹۳ اســت؛ امــا امســال بیــش از ۱۵ هــزار نفــر کارگــر در اســتان اصفهــان بیکار 

شدند.
دغدغه هــای  از  یکــی  مولیانــی  مجتبــی   
تــورم  زیــاد  فاصلــه  را  گروه هــای کارگــری 
اظهــار  و  دانســت  دســتمزدها  حداقــل  و 
کارگــران  دســتمزد  ایــن  بــا  داشــت: 
و شــرایط اقتصــادی حاکــم نمی تــوان زندگــی 
ــی  ــوان زندگ ــم آن را بت ــر اس ــه اگ ــرد؛ البت ک

گذاشت.
وی بــا بیــان اینکــه حداقــل دســتمزد کارگــران 
بایــد بــر مبنــای شــاخص تــورم و همچنیــن بــه 
ــره  ــواده ۴ نف ــه زندگــی خان ــدازه ای باشــد ک ان
ــران  ــوق کارگ ــرد: حق ــد ک ــد، تاکی ــن کن را تأمی

ــد.  ــا را نمی ده ــی آن ه ــاف ۱۰ روز زندگ کف

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــران اس ــدگان کارگ ــع نماین ــس مجم رئی
ــری  ــه کارگ ــزود: جامع ــکاری اف ــا در بحــث اشــتغال و بی ــوب کار و کارفرماه نامطل
از تــرس افزایــش بیکاری هــا و تعطیلــی واحدهــای کوچــک ســکوت اختیــار 

کرده انــد.
 بــه اعتقــاد وی، دولتمــردان بایــد افزایــش 
منطقــی دســتمزد کارگــران را در دســتور کار قرار 

دهند.
در  مهــم  معیارهــای  از  یکــی  مولیانــی   
ــبد  ــه س ــن هزین ــزد را تعیی ــل م ــن حداق تعیی
معیشــت کارگــران بیــان کــرد و گفــت: بــر 
ــاخص  ــد ش ــون کار، بای ــاده ۴۱ قان ــاس م اس
ــر  ــال در نظ ــتمزدها در آن س ــرای دس ــورم ب ت
بــرای تعییــن حداقــل  گرفتــه شــود؛ امــا 
هزینــه ســبد معیشــت یــک خانــواده کارگــری 
محاســبه  مبنــای  و  چارچــوب  تاکنــون 
ــته  ــود نداش ــتنادی وج ــل اس ــخص و قاب مش

است. ایمنا

ــی  ــد داخل ــکنی در تولی ــرده کارش ــت پ ــئول، از پش ــام مس ــر، مق ــا مهاج علیرض
ــر  ــده ای ب ــودن ع ــّر ب ــی و مص ــای روغن دانه ه
واردات روغن هــای کــم کیفیــت و تراریختــه خبــر 

داد.
دانه هــای  طــرح  مجــری  مهاجــر،  علیرضــا 
روغنــی کشــور و مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی 
بایــد  معمــوال  را  روغنــی  دانه هــای  گفــت: 
خریــداری کننــد؛  روغن کشــی  کارخانه هــای 
امــا چــون روغــن نباتــی جــزو کاالهــای اساســی 
می شــود،  وارد  دولتــی  ارز  بــا  و  محســوب 
نباتــی  روغــن  و  روغن کشــی  کارخانه هــای 
کــه بیشــتر ســهامداران آن هــا افــراد مشــخصی 
هســتند، بــه واردات ایــن محصــوالت عالقمندند؛ 

چراکــه برایشــان ارزان تــر تمــام می شــود. 

در واقــع ســودی کــه از خریــد روغــن خــام نصیــب ایــن افــراد می شــود از 
رغبــت آنــان بــرای خریــد دانه هــای داخلــی 

می کاهد. 
ــون  ــود، چ ــداری نش ــی خری ــه داخل ــی دان وقت
بــازاری جــز کارخانه هــا نــدارد، قطعــا ســال 
آینــده کشــاورزان آن را کشــت نمی کننــد و در 
ــر و بیشــتر می شــود  نتیجــه واردات توجیه پذیرت
کــه ایــن امــر در زمینــه مباحــث بهداشــتی 
منفــی تأثیــر  مســائل  از  دیگــر  پــاره ای  و 

دارد.
 مگــر اینکــه انگیــزه بســیاری بــرای آنــان ایجــاد 
شــود یــا اینکــه فشــار دولــت بــر آنــان افزایــش 
ــی  ــه داخل ــد دان ــه خری ــور ب ــا مجب ــد ت ــدا کن پی

شــوند.

بــر  گنــدم  قیمت گــذاری  پیشــنهاد  نهایــی  تصویــب  صــورت  در 
آینــده،  مــاه  یــک  طــی  شــده  گرفتــه  نظــر  در  شــاخص  ســه  اســاس 
کیفیــت  اســاس  بــر  تولیــدی  گندم هــای   ۹۶ ســال  ابتــدای  از 

و کالس طبقه بندی شــده قیمت گــذاری می شــوند. 
بــر اســاس پیشــنهاد بخــش خصوصــی دربــاره 
ــس  ــا پ ــن شــده ت ــر ای ــرار ب ــدم ق ــذاری گن قیمت گ
از بررســی ایــن طــرح، کمیتــه ای بــه منظــور تدویــن 
ــود  ــکیل ش ــتورالعمل های الزم تش ــه و دس آیین نام
و در صــورت تصویــب نهایــی از ابتــدای ســال آینــده 
گنــدم بــر اســاس کیفیــت و کالس طبقه بندی شــده 

قیمت گــذاری شــود. 
درخواســتی  طــی  اســتان گلســتان  گنــدم کاران 
ــدم  ــذاری گن ــوص قیمت گ ــود را درخص ــنهاد خ پیش

ــا حضــور  ــر اســاس کیفیــت محصــوالت تولیدشــده ارائــه کردنــد و ایــن طــرح ب ب
معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری در اتــاق بازرگانــی مطــرح شــد. در صــورت 
ــن، پروتئیــن و  ــر اســاس ســه شــاخص گلوت ــدم ب ــا طــرح مذکــور، گن موافقــت ب
اندیکــس گلوتــن قیمت گــذاری می شــود تــا در 
ــد.  ــروش برس ــرض ف ــه مع ــف ب ــای مختل کالس ه
کاوه زرگــران، دبیــر کل صنایــع غذایــی ضمــن 
ــده  ــق انجام ش ــق تواف ــزود: طب ــر اف ــن خب ــد ای تأیی
ــه  ــن آیین نام ــه تدوی ــه ای در زمین ــکیل کمیت ــا تش ب
و دســتورالعمل قیمت گــذاری گنــدم بــر اســاس 
کیفیــت طــی یــک مــاه آینــده پیشــنهاد مذکــور بــه 
منظــور تصویــب نهایــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد 
تــا از ابتــدای ســال آینــده گنــدم بــر اســاس کیفیــت 

قیمت گــذاری شــود. ایســنا

بیکاری ۱۵ هزار کارگر در اصفهان با حداقل دستمزدها

پشت پرده کارشکنی در تولید دانه های روغنی

در صورت تصویب طی یک ماه آینده
قیمت گذاری گندم بر اساس کیفیت از سال ۹۶
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کیفیت آب و چالش های پیش رو
در حالــی کــه وزارت نیــرو معتقــد 
اســت کیفیــت آب ایــران مطابــق 
اســت  جهانــی  اســتانداردهای 
در  متفاوتــی  گالیه هــای  امــا 
نقــاط مختلــف کشــور مبنــی بــر 
شــور بــودن و بی کیفیتــی آب 
بــه  گــوش می رســد کــه نیــاز بــه 
توجــه بیشــتر بــه موضــوع کیفیــت را نشــان می دهــد. کیفیــت 
آب، جــزو مــوارد مهــم و ضــروری در هــر کشــور اســت؛ امــا در 
بعضــی نقــاط کشــور به ویــژه در اســتان های جنوبــی ایــن 
ــای  ــار از آب ه ــردم ناچ ــع شــده و م ــاد واق ــورد انتق مســئله م
ــد.  ــتفاده می کنن ــه آب اس ــتگاه های تصفی ــا دس ــته بندی ی بس
ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان غــذا و دارو و اداره کل 
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی هیــچ مجــوزی مبنی بــر واردات 
دســتگاه های تصفیــه آب صــادر نکــرده و طبــق گفته هــای 
ســید حســین صفــوی، مدیــر کل تجهیــزات و ملزومــات 
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو، دســتگاه های موجــود در بــازار بــه 
ــد  ــودن و فاق ــی ب ــال تقلب ــده و احتم ــاق وارد ش ــورت قاچ ص
مختصــات و معیارهــای ســالمت وزارت بهداشــت بودنــش، کــم 
نیســت. وی توصیــه کــرد: مــردم بــه چنیــن محصــوالت 
ــودداری  ــا خ ــد آن ه ــد و از خری ــاد نکنن ــه ای اعتم مجهول الهوی

کنند.

دهک های پایین 

کمک اجاره مسکن می گیرند
ــکن  ــاد مس ــهری بنی ــکن ش ــاون مس ــناس، مع ــواد حق ش ج
گفــت: در قالــب «طــرح جامــع مســکن» دو برنامــه حمایتــی 
ــی ــه اجتماع ــه در برنام ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ و اجتماع
ــن  ــی شــده اســت. بدی ــر از ســاخت پیش بین ــی غی روش های
ترتیــب اگــر کســی بخواهــد از واحدهــای اجــاری اســتفاده کنــد 
ــر از ۵۰۰  ــت کمت ــا جمعی و دارای شــرایط باشــد در شــهرهای ب
هــزار نفــر، ۲۰۰ هــزار تومــان و شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از 
ــت  ــن اجــاره دریاف ــاه ب ــان در م ــزار توم ــر، ۴۰۰ ه ــزار نف ۵۰۰ ه
خواهــد کــرد. ایــن رقــم نیــز از ارقــام تأمیــن هزینه هــای 
ــی  ــه متوســط پرداخت ــار اســتخراج شــده ک ــز آم مســکن مرک
ــرده  ــن ک ــه را تعیی ــن جامع ــک پایی ــار ده ــه چه ــا ب اجاره به
ــی  ــب اجتماع ــه در قال ــری ک ــک دیگ ــزود: کم ــت. وی اف اس
پیش بینــی شــده ایــن اســت کــه متقاضیــان در شــهرها 
بتواننــد تــا ۷.۵ میلیــون تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــرای 
رهــن خانــه دریافــت کننــد. معــاون بنیــاد مســکن تصریــح کرد: 
ــی،  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــم از اش ــان اع ــن متقاضی همچنی
نهادهــای اجتماعــی، کمیتــه امــداد، بهزیســتی یــا هــر دســتگاه 
ــا  ــد ی ــوص خری ــکن درخص ــاد مس ــا بنی ــد ب ــری می توانن دیگ

ــد. ــق کنن ــان تواف ــرای محروم ســاخت مســکن ب

تسهیالت ویژه شرکت مخابرات اصفهان 

برای اجرای طرح فیبر نوری
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ــت و ســرعت  ــه اهمی ــا توجــه ب ب
انتقــال  در  روزنامه نــگاران  کار 
معــاون  رویدادهــا،  و  اخبــار 
تجــاری شــرکت مخابــرات منطقه 
ــی  ــع مطبوعات ــان، از مجتم اصفه
ــتفاده  ــت اس ــرکت را جه ــن ش ــی ای ــد و آمادگ ــهر بازدی ــن ش ای
ــرد.  ــژه اعــالم ک ــا تســهیالت وی ــوری ب ــر ن ــاوری فیب از طــرح فن
ــوری  ــر ن ــترده فیب ــبکه گس ــود ش ــزود: وج ــایخی اف ــر مش ناص
ــه  ــعه ب ــد و توس ــی رش ــاخت اصل ــوان زیرس ــه عن ــتان ب در اس
ــوآوری  منظــور خلــق فرصت هــای شــغلی جدیــد، کارآفریــن و ن
از زیرســاخت های  ایــن شــبکه می توانــد یکــی  بــوده کــه 
اساســی در امــر توســعه IT و تجــارت الکترونیــک، کردشــگری

ــار  ــم اســتان باشــد. وی اظه ــع مه ــل و ســایر صنای ــل و نق حم
داشــت: مهم تریــن مزایــای فنــاوری FTTH، واگــذاری خطــوط 
ــت  ــتفاده از اینترن ــکان اس ــیار، ام ــت بس ــا کیفی ــت ب ــن ثاب تلف
«۱G bps تــا  ۵۰mbps» بــاال بانــد  پهنــای  بــا  پرســرعت 

ــک  ــه ی ــس ب ــو کنفران ــه ســرویس ویدئ ــت ارائ ــن قابلی همچنی
ــاط،  ــات از نق ــت اطالع ــده و دریاف ــه مشخص ش ــد نقط ــا چن ی
بــه روز بــودن تکنولــوژی و ارائــه پهنــای باندهــای باالتــر در آینــده 
«۱۰Gbps تــا Gbps ۴۰» اســت. مشــایخی گفــت: بــا اســتفاده 
ــن  ــی و همچنی ــرات محیط ــر تغیی ــدم تأثی ــرح FTTH ع از ط
عــدم تداخــل امــواج الکترومغناطیســی را خواهیــم داشــت. در 
ــی، نیــز  ــر مجتمــع مطبوعات نشســتی کــه حســن آمهــدی، مدی
حضــور داشــت راهکارهــای اســتفاده از طــرح ایجــاد بســتر فیبــر 
ــایت های  ــا و س ــر روزنامه ه ــه دفات ــاوری FTTH ب ــوری و فن ن
مســتقر در ایــن مجتمــع و اســتفاده از کار دیجیتــال و خدمــات 
هوشــمند مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت کــه معــاون تجاری 
مخابــرات گفــت: ایــن آمادگــی وجــود دارد کــه بــا تســهیالت ویژه 

شــبکه مجتمــع مطبوعاتــی بــه فیبــر نــوری متصــل شــود.

تخفیف ۴۰ درصدی قیمت زمین 

در شهرک فناوری اصفهان
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
ــن در  ــد زمی ــای خری ــی قرارداده ــال تمام ــان س ــا پای ــت: ت گف
شــهرک فنــاوری اصفهــان شــامل ۴۰ درصــد تخفیــف در قیمــت 
ــن راســتا  ــزود: در ای ــی اف ــواد بگ ــد شــد. محمدج ــن خواه زمی
ــا دعــوت از متقاضیانــی کــه زمیــن را در شــهرک های صنعتــی  ب
اســتان رزرو و مجوزهــای الزم را أخــذ کردنــد، امــا تاکنــون 
موفــق بــه عقــد قــرارداد خریــد زمیــن بــا شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان نشــدند، مشــکالت آن هــا بــرای کمــک بررســی

 می شود.

حباب افزایشی قیمت سکه و طال ترکیدمصوبه دولت برای فروش گاز ۱۵۰ تومانی

چاپ نوبت دوم
تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

تهیه، حمل و راه اندازی دو دستگاه آیس بانک (internal melt) دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی تامین کنندگان واجد 
 internal) شرایط جهت مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه، حمل و راه اندازی دو دستگاه آیس بانک
برای پروژه های دانشکده علوم تربیتی و دانشکده زیست و  نیاز  melt) دانشگاه اصفهان مورد 
زمین شناسی» با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و همچنین آیین نامه اجرایی 

بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۵ اقدام نماید.
لذا از پیمانکارانی که دارای رزومه کاری و تجربه کافی در زمینه موضوع مناقصه هستند دعوت 
مورد  توجیه  برای   ۹۵/۱۰/۱۸ مورخ  شنبه  روز  لغایت   ۹۵/۱۰/۱۱ مورخ  شنبه  روز  از  می آید  بعمل 
نیاز به مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه (شماره تماس ۳۷۹۳۲۷۸۰-

۳۷۹۳۲۴۴-۳۷۹۳۲۷۷۶-۰۳۱) و نیز به منظور دریافت اسناد مربوطه به آدرس: اصفهان، خیابان 
هزار جریب، دانشگاه اصفهان، کتابخانه مرکزی، طبقه دوم، اداره تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند

و کلیه اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ به 
دبیرخانه دانشگاه اصفهان ارسال نمایند. الزم به ذکر است که میزان سپرده یا تضمین شرکت در 
مناقصه مطابق اسناد می باشد که بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه اصفهان 
ارائه گردد. بهای خرید اسناد مناقصه نیز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون ریال) می باشد که قبل از 
مراجعه برای دریافت اسناد مناقصه الزم است این وجه به حساب شماره ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷ یا شماره 
شناسه ۶۶۶۱۱۷ نزد بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان واریز و اصل فیش 

هنگام دریافت اسناد به اداره تدارکات دانشگاه تحویل داده شود.
ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

۱۲۵۸۶ م الف
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حتما بخوانید!
ایجاد ویزای الکترونیکی فرودگاهی ...

اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: متاســفانه ارگان هــای فرهنگی 
جزیــره ای عمــل می کننــد و بایــد تــاش کنیــم کــه وضعیــت 
ــی  ــا هماهنگ ــی را ب ــیب های اجتماع ــه آس ــود در زمین  موج
و همــکاری یکدیگــر کاهــش دهیــم یــا دســت کم وضعیــت 

موجــود را حفــظ کنیــم.
    خانه سالمت

علیرضــا رزم حســینی در بازدیــد از مراکــز آموزشــی و فرهنگی 
ــگاران گفــت:  موسســه خیریــه کوثــر مشــیز در جمــع خبرن
ــهرک  ــامت در ش ــه س ــاد خان ــرای ایج ــن ب ــر زمی 2000 مت
ــه  ــن محل ــم اولی ــذار شــده و امیدواری ــان واگ ــی کرم صنعت
ســامت در ســطح کشــور در ایــن شــهرک توســط موسســه 
ــرداری  ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــی 6 م ــیز ط ــر مش ــه کوث خیری
برســد. وی از همدلــی ای کــه در اســتان کرمــان اســت، 
ســخن بــه میــان آورد و افــزود: از ایــن همدلــی جهــت رفــع 

ــت. ــره جس ــوان به ــی می ت ــیب های اجتماع آس
         ارگان های فرهنگی جزیره ای عمل می کنند

اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: متاســفانه ارگان هــای فرهنگی 
جزیــره ای عمــل می کننــد و بایــد تــاش کنیــم کــه وضعیــت 
موجــود در زمینــه آســیب های اجتماعــی را بــا هماهنگــی و 
ــا دســت کم وضعیــت  همــکاری یکدیگــر کاهــش دهیــم ی

موجــود را حفــظ کنیــم.
    افزایش پرداخت تسهیالت

ــش  ــه افزای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــن اســتاندار کرم همچنی

پرداخــت تســهیات 50 میلیــارد تومانــی رونــق تولیــد 
شــبکه بانکــی اســتان طــی یک مــاه گذشــته شایســته 
 تقدیــر اســت، گفــت: مشــکات بانکــی واحدهــای صنعتــی 
ــران  ــا مدی ــده ب ــه آین ــی دو هفت ــتان، ط ــاورزی اس و کش

بررســی می شــود.  بانک هــای کشــور  عامــل 
وی بــه رفــع مشــکات 9 واحــد متقاضــی وام در دیــدار بــا 
مدیــر عامــل بانــک کشــاورزی کشــور اشــاره کــرد و افــزود: 
ظــرف دو هفتــه آینــده بــا مدیــران عامــل بانک هــای کشــور 
و حضــور واحدهــای متقاضــی تســهیات بانکــی کــه پرونــده 
آن هــا بــه تهــران ارجــاع یافتــه اســت، جلســه رفــع موانــع 
برگــزار می کنیــم و مشــکات ایــن واحدهــا در تهــران 

ــود.  ــی می ش بررس
رزم حســینی از مدیــران بانک هــای اســتان درخواســت 
ــرای تفکیــک آمــار تســهیات  ــا هــر چــه ســریع تر ب کــرد ت
ــاورزی  ــی و کش ــدی صنعت ــای تولی ــه واحده ــده ب ارائه ش
ــا  ــد ت ــدام کنن اســتان و واحدهــای متقاضــی تســهیات اق
ــه  ــتان ها مقایس ــایر اس ــا س ــتان ب ــای اس ــرد بانک ه عملک

شــود.
    موسسه خیریه کوثر مشیز

ــر مشــیز در راســتای مســئولیت های  ــه کوث موسســه خیری

اجتماعی آموزشــی فعالیــت دارد. 
16 مرکــز شــبانه روزی دخترانــه و پســرانه موسســه خیریــه 
 کوثــر مشــیز در ســطح کشــور )اســتان های کرمــان، قزویــن
ــوق ــت از حق ــظ صیان ــدف حف ــا ه ــهر( ب ــدان و بوش  زاه

بی سرپرســت  نوجوانــان  و  منافــع کــودکان  و   کرامــت 
و بدسرپرســت تأســیس شــد. در اســتان کرمــان 12 مرکــز 
ــت در رده  ــت و بدسرپرس ــای بی سرپرس ــداری از بچه ه نگه
ــن دو  ــتند؛ همچنی ــت هس ــغول فعالی ــا 18 مش ــنی 6 ت س
مرکــز در ســیرجان و شــهداد در حــال احــداث اســت. 250 

ــد.  ــی می کنن ــز زندگ ــن مراک ــر در ای نف
ــاه  ــان م ــیز در آب ــر مش ــه کوث ــت موسس ــر اس ــایان ذک ش
ســال جــاری نشــان زریــن مســئولیت اجتماعــی را در 
ســطح کشــور از دســت رئیس جمهــور دریافــت کــرده 
اســت. در ایــن بازدیــد، اســتاندار کرمــان قــول مســاعد بــرای 
ــوره  ــز چندمنظ ــک مرک ــداث ی ــت اح ــن جه ــذاری زمی واگ
بــرای موسســه خیریــه کوثــر مشــیز را داد. در ایــن بازدیــد 
اســتاندار کرمــان ناهــار را در جمــع کــودکان ایــن مرکــز و بــا 
محمدحســین اســکندری زاده، رئیــس هیئت مدیــره خیریــه 
ــن  ــر عامــل ای ــور، مدی ــر عباس پ ــم دکت ــر مشــیز و خان کوث

ــه، صــرف کــرد. خیری

استاندار کرمان عنوان کرد:

راه اندازی اولین محله سالمت کشور در کرمان

 بازدید شهردار اصفهان 

از ایستگاه متروی دانشگاه
بــا  همــراه  اصفهــان  شــهردار 
معاونــان خــود صبــح روز گذشــته 
ــروی  ــتگاه مت ــور در ایس ــا حض ب
دانشــگاه از قســمت های مختلــف 
ایــن پــروژه در حــال ســاخت 
ــژاد  ــد کــرد. مهــدی جمالی ن بازدی
ــت:  ــد گف ــن بازدی ــیه ای در حاش
تکمیــل و ســاخت پــروژه متــروی اصفهــان بــه دغدغــه اصلــی 
تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان تبدیــل شــده و ایــن پــروژه در 
ــه  ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــهرداری ق ــای کاری ش ــت برنامه ه اولوی
ــرای  ــن ب ــهرداری در زیرزمی ــه ش ــترین بودج ــه بیش ــوی ک نح
ــه  ــژاد در ادام ــرو صــرف می شــود. جمالی ن ــل خطــوط مت تکمی
بــا بیــان اینکــه فــاز نخســت خــط یــک متــرو از ایســتگاه قدس 
کردیــم راه انــدازی  گذشــته  ســال  را  شــهدا  میــدان   تــا 
گفــت: فــاز دوم تــا ایســتگاه تختــی نیــز امســال بــه بهره بــرداری 
رســید و فــاز ســوم نیــز کــه از چهــارراه تختــی تــا میــدان آزادی را 
ــد. وی  ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــال آین ــود، س ــامل می ش ش
افــزود: در صــورت تکمیــل کامــل خــط یــک قطــار شــهری 
اصفهــان از میــدان قــدس تــا میــدان آزادی و ایســتگاه صفــه کار 
بســیار بزرگــی در اصفهــان صــورت گرفتــه اســت؛ چــرا که مشــکل 
حمــل و نقــل شــمال تــا جنــوب شــهر را مرتفــع می کنــد. گفتنــی 
اســت بــا وجــود رکــود اقتصــادی حاکــم بــر کشــور، کار ســاخت 
ــه ســرعت و در  ــده ب ــان در ایســتگاه های باقی مان ــروی اصفه مت

سه شیفت کاری در حال اجراست.

 3/5 ازدواج در برابر یک طالق 

در استان اصفهان
ــای  ــا و طاق ه ــزان ازدواج ه ــه می ــاره ب ــا اش ــان ب حاجی رحیمی
ــاق  ــه ط ــزان ازدواج ب ــت: می ــر گف ــه اخی ــده در 9 ماه ثبت ش
ــر یــک  ــان در ســال جــاری 3/5 ازدواج در براب در اســتان اصفه
ــا بیــان  ــر کل ثبت احــوال اســتان اصفهــان ب طــاق اســت. مدی
ــدازی  ــتان راه ان ــوال اس ــت  اح ــال 1304 اداره کل ثب ــه از س اینک
 شــده، گفــت: امــروز شــاهد هســتیم شناســنامه مکانیــزه 
ــا آخریــن فناوری هــا در حــال صــدور  و کارت ملــی هوشــمند ب
ــن  ــی از مهم تری ــدور اوراق هویت ــه ص ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
وظایــف ســازمان ثبــت  احــوال کشــور اســت، گفــت: عــاوه بــر 
اینکــه مرزبــان هویــت و تابعیــت مــردم هســتیم، انتشــار وقایــع 
ــه  ــن ســازمان اســت ک ــف ای و آمارهــای رســمی از دیگــر وظای
مدیــران ارشــد بــر اســاس آن تصمیم گیری هــای الزم را انجــام 
می دهنــد. حاجی رحیمیــان بــا اشــاره بــه سیاســت های 14گانــه 
جمعیتــی اباغ شــده، اظهــار کــرد: ایــن سیاســت ها بــر اســاس 
ــت  ــاره وضعی ــت  احــوال درب ــه ســازمان ثب ــود ک هشــدارهایی ب
پیــری جمعیــت و دیگــر مــوارد اعام شــده پیگیــری و اجــرا کــرد.

اخبار کوتاه

بهره مندی 93/5 درصدی جمعیت 

چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز
گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
مجموعــا 93.5 درصــد از جمعیت 
شــهری و روســتایی اســتان از 
برخــوردار  طبیعــی  نعمــت گاز 
ــا  ــدری ب ــیامک حی ــتند. س هس
اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال 
جــاری تــا پایــان آبان مــاه 9 هــزار و 907 نفــر از نعمــت گاز 
 طبیعــی برخــوردار شــده اند، اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 2 هــزار 
و 136 نفــر مربــوط بــه جمعیــت شــهری و 7 هــزار و 781 نفــر 
ــزود: در حــال  ــوده اســت. وی اف جمعیــت روســتایی اســتان ب
حاضــر یــک میلیــون و 46 هــزار و 587 نفــر در اســتان از نعمــت 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدری ب ــتند. حی ــد هس ــی بهره من گاز طبیع
هم اکنــون 285 هــزار و 727 خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی 
ــا  ــاری ت ــال ج ــدای س ــرد: از ابت ــه ک ــتند، اضاف ــد هس بهره من
پایــان آبان مــاه، 3 هــزار و 639 خانــوار اعــم از جمعیــت شــهری 
و روســتایی در اســتان از نعمــت گاز برخــوردار بودنــد. وی گفــت: 
مجموعــا 93.5 درصــد از جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان 
از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند. از ابتــدای ســال جــاری 
ــی در  ــب گاز طبیع ــر مکع ــون مت ــاه 550 میلی ــان آبان م ــا پای ت

استان مصرف شده است.

 راه اندازی رشته بازی های رایانه ای 

در دانشگاه اصفهان
رئیــس دانشــگاه اصفهــان از راه  انــدازی رشــته بازی هــای 
کارشناســی  مقطــع  دو  در  دانشــگاه  ایــن  در   رایانــه ای 
اظهــار  طالبــی  هوشــنگ  داد.  خبــر  ارشــد  و کارشناســی 
ــه  ــود در زمین ــت خ ــه سیاس ــان در ادام ــگاه اصفه ــرد: دانش ک
ــی در حــوزه  توســعه بســترهای آمــوزش، پژوهــش و کارآفرین
بازی هــای رایانــه ای و افزایــش ظرفیــت تولیــد محتــوای 
دیجیتــال در فــات مرکــز ایران، رشــته بازی هــای رایانــه ای را در 
دو مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد راه انــدازی می کنــد. 
وی افــزود: هــدف رشــته بازی هــای رایانــه ای در مقطــع 
کارشناســی، تربیــت نیــروی متخصــص در زمینــه توســعه 
ــدازی  ــل اســت و هــدف از راه ان ــد PC و موبای بازی هــای جدی
ــات  ــعه مطالع ــد توس ــی ارش ــع کارشناس ــته در مقط ــن رش  ای
و پژوهش هــا در زمینــه تحلیــل بازی هــای رایانــه ای و تقویــت 
ــی اســت.  ــای آموزشــی و درمان ــد بازی ه زیرســاخت های تولی
ــی از  ــه ای غن ــان، مجموع ــت: دانشــگاه اصفه ــه گف وی در ادام
ــه ای  ــای رایان ــد بازی ه ــا تولی ــط ب ــی مرتب ــای آموزش گروه ه
ــاوری اطاعــات، روان شناســی  ــر و فن ــد مهندســی کامپیوت مانن
ــت  ــاد اس ــت و اقتص ــی، مدیری ــوم تربیت ــی، عل  جامعه شناس

و همچنیــن تعامل خوبی با دانشــگاه هنر اصفهان دارد.

اخبار کوتاه

معــاون کنســولی قشــقاوی،  کیمیای وطن حســن 

مجلــس و امــور ایرانیــان خــارج از کشــور وزارت امــور خارجــه، 
کــه بــه منظــور بررســی راهکارهــای تأمیــن ســاختمان 
مناســب بــرای نمایندگــی وزرات خارجــه در اصفهــان بــه ایــن 

شــهر ســفر کــرد، بــا حضــور در محــل احداث 
امــام  بین المللــی  همایش هــای  مرکــز 
خامنــه ای )مدظلــه العالــی( اصفهــان از 
نزدیــک در جریــان رونــد ســاخت ایــن 
ابرپــروژه قــرار گرفــت. قشــقاوی در حاشــیه 
بازدیــد از ایــن پــروژه در حــال ســاخت اظهار 
کــرد: تأمیــن بودجــه بــرای ادامــه ســاخت و 

ســاز و تکمیــل ایــن پــروژه حــرف اول را می زنــد. وی بــا ابــراز 
خرســندی از رشــد فیزیکــی 65 درصــدی مرکــز همایش های 
ــردم در  ــر نمی ک ــه فک ــه داد: البت ــان ادام ــی اصفه بین الملل
ــرفت  ــت، پیش ــادی اس ــود اقتص ــور در رک ــه کش ــی ک دوران
فیزیکــی ایــن مرکــز تــا ایــن حــد چشــمگیر باشــد. قشــقاوی 

بــا تاکیــد بــر اینکــه امیدواریــم ســاختمان آبرومنــدی بــرای 
نمایندگــی وزارت خارجــه در اصفهــان تهیــه شــود، عنــوان کرد: 
ــات  ــه از ثب ــاختمانی ک ــد س ــان بای ــی اصفه ــرای نمایندگ ب
برخــوردار باشــد و اســتیجاری نباشــد، در نظــر گرفــت. وی بــا 
اعــام اینکــه بــه زودی ویــزای الکترونیکــی 
ــان  ــان ایجــاد می شــود، بی فرودگاهــی در اصفه
کــرد: معنــای ویــزا ایــن اســت کــه هــر کــس بــا 
یــک تلفــن همــراه ســاده از هــر گوشــه جهــان 
بــه جــز 10 کشــوری کــه ویــزای فرودگاهــی بــه 
ــزا  ــت وی ــد درخواس ــم، می توان ــا نمی دهی آن ه
کــرده و از طریــق اینترنــت بــا دریافــت یــک کــد 
ــرد:  ــه ک ــد. وی اضاف ــت کن ــزا دریاف ــان وی ــرودگاه اصفه در ف
ایــن خدمــت در حــال حاضــر فقــط در شــهر شــیراز در حــال 
اجراســت و امیدواریــم ظــرف یــک مــاه آینــده ایــن مهــم کــه 
در گســترش توریســم بســیار مؤثــر اســت، در اصفهــان نیــز 

ارائه شود.

معاون وزیر امور خارجه عنوان کرد:

ایجاد ویزای الکترونیکی فرودگاهی در اصفهان
ــور  ــه حض ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
افــراد ســالمند و معلــول در ســطح شــهر، برخــورداری آنــان 
ــکاری  ــت و هم ــوق شــهروندی اســت، خواســتار جدی از حق
ــرای  ــا مناسب ســازی شــهر ب بیشــتر دســتگاه ها در رابطــه ب

ــل  ــد. »جلی ــار ش ــن اقش ــت ای ــور راح حض
عفتــی« در جلســه کمیتــه مناسب ســازی 
شهرســتان اردکان بــا اشــاره بــه کســب رتبــه 
یــزد  توســط  کشــور  مناسب ســازی   اول 
اظهــار کــرد: شهرســتان اردکان نیــز بــا تأمین 
مناسب ســازی  راســتای  در  زیرســاخت ها 
ــا تأمیــن مســکن مناســب، حمــل و نقــل  ب

مناســب و در دســترس، مناسب ســازی معابــر و اماکــن 
شــهری، دسترســی آســان بــه وســایل ارتباطــی و ... موفــق 
ــی  ــتان و حت ــع در اس ــدون مان ــهری ب ــوان ش ــه عن ــد ب ش
کشــور شــناخته شــود. هــادی مقیمــی، فرمانــدار اردکان، نیــز 
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور کارشناســان مناسب ســازی 

ــام  ــر تم ــت: اگ ــد، گف ــزار ش ــتان برگ ــتی اس ادارات بهزیس
ــد، راه  ــل می کردن ــتی عم ــه درس ــان ب ــه وظایفش ــا ب حوزه ه

ــود.  ــر می ب ــوالن هموارت ــوق مع ــت حق پاسداش
مقیمــی افــزود: وظیفــه دولت هــا برنامه ریــزی درســت 
 و پرهیــز از شــعار در مناسب ســازی معابــر 

و تسهیل حضور معلوالن است. 
 فرمانــدار نقــش شــهرداری ها را در ایــن زمینــه
ــام  ــت: تم ــرد و گف ــی ک ــر ارزیاب ــم و خطی مه
ســازمان ها، مؤسســات و شــرکت ها موظــف 
هســتند در طراحــی و ســاخت اماکــن عمومــی 
ــرای  ــا ب ــرداری از آن ه ــکان بهره ب ــر، ام و معاب
معلــوالن را مدنظــر قــرار دهنــد. مقیمــی تصریــح کــرد: جامعه 
مــا رو بــه ســالمندی اســت؛ لــذا مناسب ســازی ســاختمان ها 
و فضاهــای شــهری، نه تنهــا ضرورتــی بــرای معلــوالن، بلکــه 
ــرای  ــی ب ــای اصل ــی از اولویت ه ــدان دور، یک ــده نه چن در آین

بخــش وســیعی از جمعیــت کشــور خواهــد بــود. ایســنا

در شهر

دادنامه
کاسه پرونده : 94/188 شماره دادنامه : 222-95/09/28 مرجع رسیدگی شعبه چهارم  شورای حل 

اختاف دستگرد خواهان : رضا آتش به نشانی اصفهان رباط سوم کوچه 41 بن بست گلها داخل بن 

بست سمت راست نبش کوچه خواندگان : 1- قندی 2- سنگ3- رقیه 4- محمد تاجیک در پیکر 

همگی تاجیگ به آدرس : دستگرد میدان موعود خحجت روبروی ایستگاه گاز منزل روبروی کوچه 
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این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و  به  ارجاع پرونده  از  : پس  گردشکار 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید.

دادنامه

دادخواست آقای رضا آتش دلیگانی فرزند ابوالقاسم به طرفیت خواندگن قندی سنگی رقیه محمد 

به  قانونی نظر  انضمام خسارات  به  به خواسته مطالبه مبلغ 14000000 ریال خسارت  و پیکر تاجیگ 

عنایت درخواست پروندهجله رسیدگی و نظریه قانونی و افراددونفر از خواندگان )محمد و سنگی ( 

و عدم حضور سایر خواندگان خواسته خواهان را وارد تشخیص با استناد به مواد 198 و 514 قانون 

آئین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان 

محکوم و نسبت به خسارات تاخیر تادیه نظریه عدم اجراارکان در ماده 522 این قانون رای برایحق 

صادر می گردد این رای نسبت به خواندگان )محمد و سنگی( حضوری و نسبت به سایر خواندگان 

قابل تجدید نظر خواهی قابل واخواهی و سپس بیست روزدیگر  اباغ  از   غیابی و بیست روز پس 

 است. 

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/920/م الف به تاریخ 08 /1395/10

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: محمد رضا اشرفیان جزی به نشانی سین خیابان آزادگان کارگاه تولیدی قارچ 

حاج حسین قربانی  محکوم علیهم :سعید هونجانی فرزند نواز اله  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 89 به تاریخ 95/04/12 حوزه برخوار شورای حل اختاف برخوار 

محكوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 52711000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 815670 

ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/03 

لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین هزینهی حق االجرا برعهدهی محکوم علیه می باشد 

رای صدره غیابی است. 

ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعام نماید.  

شعبه دستگرد قاضی شورا مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/931/م الف به تاریخ 95/10/08

آگهی احضار متهم
آقای رحیم جنت مکان فرزند عبدالجلیل در پرونده شماره 951350 این شعبه به اتهام تحت تعقیب 

قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به 

موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.

شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/918/م الف به تاریخ 95/10/01

آگهی حصر وراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   13 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  دولت  طغیانی  عبدالعلی  آقای 

685/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

اقامتگاه  تاریخ 1395/04/12   آبادی بشناسنامه 6600011394 در  بهروز طغیانی دولت  که شادروان 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عبدالعلی طغیانی  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

دولت آبادی فرزند احمد ش.ش 12 )پدر متوفی( )2( زهرا طغیانی دولت آبادی فرزند عبدالحسین  

ش.ش 19 )مادر 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 5/37/932/م الف به تاریخ 95/10/09

برگ اخطاریه
المکان   مجهول  نشانی  به  رسول شهرت:کوهانستانی  فرزند  : حسین خرسندی  خوانوادگی  نام  نام 

محل حضور دادگاه شهرستان برخوار وقت حضور 1395/11/25 ساعت 04:00 علت حضور : در خصوص 

دعوی آقای عباس غامی به طرفیت شما به خواستهی مطالبهی وجه چک به شرح دادخواست در 

وقت مقرر در دفتر شورا حاضر شوید در صورت غیر وفق مقررات انجام خواهد شد .

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/933/م الف به تاریخ 95/10/09

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای سید مهدی حسینی فرزن سید ابوالفضل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 217000000 ریال  

به طرفیت آقای خلیل رضائیان فرزند عطا به این دادگاه  تسلیم که به کاسه 951009 ثبت و برای روز 

95/12/03 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 

می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 

دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 

اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط 

یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/920/م الف به تاریخ 95/10/08

آگهی حصر وراثت
 1 ح  684/95 ش  به کاسه  دادخواست  به شرح   505 شناسنامه شماره  دارای  خواجه  زهرا  خانم 

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

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 1395/03/06   زینلی بشناسنامه 892 در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا خواجه فرزند سلمان ش.ش 505  )همسر متوفی( )2( 

احسان ش.ش 347 )3( علی ش.ملی  6600108150 )4( الهام ش.ش 107 همگی زینلی فرزنان 

محمد  )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 5/37/934/م الف به تاریخ 95/10/09

نظر به اینکه در پرونده مطروحه در این شعبه متهم شهدخت زرین کاله فرزند میرزا علی به اتهام 
ایجاد مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت خانم اکرم جعفری

فرزند حبیب هللا-مجهول المکان میباشد لذا در اجرای ماده صدوچهل و هفت قانون آیین دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبردگان 

دادیاری  اتهام خود در شعبه سوم  به  آگهی جهت رسیدگی  این  تاریخ  از  یکماه  اباغ میگردد.ظرف 

دادسرای عمومی انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند.در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 

الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.

دادیار شعبه دادسرای عمومی و انقاب فاورجان محمد حسین حیدری

آگهی احضار متهم
 شماره نامه :9510113655701327 شماره پرونده :9409980246100258 شماره بایگانی شعبه:951101 

تاریخ تنظیم:1395/09/13 نظر به اینکه در پرونده کاسه 951101 ب2 ف متهم احمد عصار  به اتهام 

خیانت در امانت و فروش مال غیر یک دستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی 22-149و48 موضوع 

شکایت الهام برقی فرزند احمد  مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده 174 قانون آئین دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده 

اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  

دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 

الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود نمایند در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 

عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره:718/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی احضار متهم
 نظر به اینکه در پرونده کاسه 951236 دادیاری اول فاورجان  متهم امیر عباس صدری فرزند علی 

المکان میباشند  اکبری فرزند کرمعلی   مجهول  عبداله  امانت موضوع  در  اتهام خیانت  به  محمد  

لذا دراجرای  ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر 

االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان  اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول  بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از 

خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود نمایند 

در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  

محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان   

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر قلی   نام خانوادگی: محمدی  نام پدر: عبدالحسین  شغل :کاسب  

نشانی محل اقامت: مایر – خیابان قائم مقامی خیاباش بهشتی نبش بن بست نصیری  مشخصات 

محکوم له: نام:روح اله    نام خانوادگی:صالحی راد  نام پدر : حبیب  اله شغل : کارگر    نشانی 

محل اقامت:آران – خ جمهوری بهار نهم  محکوم به:به موجب رای شماره 453 تاریخ95/7/12حوزه 

2  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

به عنوان  به شماره 432065 مورخ 92/12/20  پرداخت مبلغ هفت میلیون در وجه یک فقره چک 

اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک و هزینه دادرسی در حق آقای روج اله 

صالحی راد رای صادره غیابی است و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.

شماره5/22/95/602/ م الف 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
شماره آگهی :139503902128000007تاریخ آگهی :1395/09/28 شماره پرونده:139404002128000043 

به موجب پرونده اجرائی کاسه 9400047 شش دانگ یک باب عمارت به پاک نهصد و پنجاه و 

هشت اصلی واقع در بخش یک گلپایگان ثبت و صادر و به آقای سید مجتبی طهوری منتقل شده 

است. طبق سند رهنی شماره هفتاد هزار و هفتصد و نود و چهار دفتر خانه شماره چهارده گلپایگان 

در رهن بانک مهر اقتصاد گلپایگان قرار گرفته است. حدود و مشخصات پاک: شماال پی دیوار زمین 

جزئی مورد ثبت است به شارع بن بست شرقا اول دیوار به دیوار عمارت یک فرعی از نهصد و پنجاه 

و شش دوم به عمارت نهصد و پنجاه و نه اصلی جنوبا درب و دیواریست به شارع خاص مورد ثبت 

و عمارت نهصد و پنجاه و نه غربا اول دیوار به دیوار دوم به دیوار مشترک به عمارت نهصد و پنجاه و 

هفت . طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ دو میلیارد و سیصد و یک میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی 

شده است . پاک فوق دارای صد و شصت و پنج متر مربع اعیانی و مقدار دویست و پنجاه و سه 

متر مربع عرصه در یک طبقه با قدمت حدودا بیست وچهار سال که نوع اسکلت بصورت مصالح بنایی 

و دارای یک واحد انباری می باشد که برابر گواهی شهرداری در طرح عمرانی قرار نداتشته و بصورت 

ویایی می باشد و بصورت یک طبقه همکف دارای پروانه ساختمانی و پایان ساخت شهرداری می 

باشد که بصورت یک واحد با نمای آجر گری ساخته شده است و دارای انشعابات آب ، برق و گاز می 

باشد . پاک فوق از ساعت نه الی دوازده روز سه شنبه مورخ پنجم بهمن ماه سال هزار و سیصد و 

نود و پنج در اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان واقع در گلپایگان – خیابان آیت اله خوانساری جنب 

پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ دو میلیارد و سیصد و یک میلیون 

و پانصد هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. پاک مورد مزایده 

بیمه ندارد و متقاضیان میتوانند از مورد مزایده واقع در گلپایگان خیابان مسجد جامع کوچه رودکی 

بازدید نمایند. الزم به ذکر است به پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب 

و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 

عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 

برنده  مزایده است و نیز در صورت مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 

مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 

 تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد

 شد. 

شماره :514/ م الف 

تاریخ انتشار اگهی :1395/10/11 

سر پرست اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی 

آگهی مزایده 
مزایده  انجام  واقعی  تاریخ   1395/09/24: ثبت  :139504302128000009تاریخ  مزایده   شماره 

:1395/11/04 وضعیت :تایید شده به موجب پرونده اجرائی کاسه 8900011 شش دانگ یک قطعه 

زمین  پاک ثبتی سه باقیمانده فرعی از هزار و پانصد و هفتاد و نه اصلی  بخش یک گلپایگان که 

سند آن در صفحه 537 دفتر 116 اماک با شماره چاپی 22242 ثبت و صادر و به آقای حسین نوری  

منتقل شده است. که طی نامه شماره 139405802010000663 مورخ 1394/09/22 اداره ثبت اسناد 

و اماک گلپایگان بابت طلب بانک اقتصاد نوین و حقوق دولتی بازداشت گردیده است.  پاک فوق 

بصورت زمین مسکونی می باشد که پروانه ساختمانی ندارد و مساحت ششدانگ به میزان سیصد 

و پنجاه متر مربع می باشد.  حدود و مساحت شش دانگ : شماال بطول سیزده متر و بیست صدم 

متر درب و دیواریست به کوچه اشتراکی مورد ثبت دو و چهار و پنج فرعی از اصلی مذکور ، شرقا بطول 

بیست و دو متر و سی صدم متر دیواریست به کوچه اشتراکی مورد ثبت دو و چهار و پنج فرعی از 

اصلی مذکور،  شرقا بطول بیست  و دو متر و سی صدم متر دیواریست به پاک هزار و پانصد و شصت 

و یک و هزار و پانصد و شصت و دو غربا به طول بیست و دو متر و هشتاد صدم متر دیواریست به 

باغچه پنج فرعی از اصلی مذکور با حق مجری از باغچه پنج فرعی از هزار و پانصد هفتاد و نه که شش 

دانگ پاک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون 

ریال ارزیابی شده است.  پاک مذکور فاقد بیمه می باشد .  پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دو 

شنبه مورخ چهارم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و پنج در اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان 

واقع در گلپایگان – خیابان آیت اله خوانساری جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش می رسد 

. مزایده از مبلغ یک میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 

فروخته می شود. متقاضیان میتوانند از مورد مزایده واقع در خیابان فرمانداری پشت دبیرستان 17 

شهریور روبروی مقبره بابا عبداله  بازدید نمایند. الزم به ذکر است به پرداخت بدهی های مربوط به آب 

، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 

نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 

شده یا نشده باشد به عهده برنده  مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 

های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 

گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

شماره :529/ م الف 

تاریخ انتشار اگهی :1395/10/11

 سر پرست اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی 

دادنامه
شماره دادنامه:9509973720701562 تاریخ تنظیم:1395/06/21 شماره پرونده:9409983722300314 

شماره بایگانی شعبه:950805 شاکی :آقای محمد علی سخائی فرزند محمد علی به نشانی روستای 

تیکن منزل محمد علی سخایی ک قدیر متهم : آقای حسین صادقی به نشانی یزد رحمت آباد ک 60 

جنت جنوبی روبروی مخابرات اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی گردشکار : 

پس از وصول پرونده و ثبت آن به کاسه فوق و انجام تشریفات قانونی و با استعانت از خداوند متعال 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 

حسین صادقی رنجبر َشاهم آبادی فرزند محمد که به دلیل متواری بودن اطاعات بیشتری از وی 

در دسترس نیست دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع 

شکایت آقای محمد علی سخایی فرزند محمد علی )با قید این توضیح که متهم از صحنه تصادف 

متواری شده لیکن در کیفر خواست بدان اشاره ای نشده است( به کیفیت مطروحه در پرونده این 

دادگاه با عنایت به دالیل ذیل: 1- شکایت شاکی 2- نظریه کاردان فنی که مورد پذیرش متهم واقع 

شده و مصون از اعتراض طرفین بوده است 3- گواهی پزشکی قانونی 4- عدم حضور و دفاعی از 

ناحیه متهم در نزد دادیار محترم شعبه چهارم وایضا در محضر این دادگاه 5- تحقیقات محلی انجام 

شده 6- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بشرح کیفر خواست صادره از سوی داستان محترم 

دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان بزه انتسابی به مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص والنهایه در 

خصوص جنبه خصوصی جرم دادگاه به استناد مواد 711-709-449-448 قانون مجازات اسامی 

نامبرده را از بابت ایراد 1- سائیدگی قوزک پای راست و آرنج راست جمعا معادل یک درصد 2- کبودی 

و تورم مچ پشت پای راست جمعا معادل سه هزارم و با ارزش به میزان 1/5 درصد 3- جراحت دامیه 

پشت پاشنه پای راست معادل یک درصد همگی از دیه کامله مرد مسلمان حکم بر محکومیت متهم 

به پرداخت دیات مزبور بدین نحو که در راستای اجرای ماده 489 قانون اخیر الذکر نیمی از دیات در 

سال نخست  و نیمی دیگر در سال دوم پس از تاریخ وقوع حادثه قابل پرداخت است در حق شاکی 

صادر و اعام می دارد. این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ از ناحیه متهم قابل 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 

شماره :496/م الف 

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان گلپایگان ابوالفضل عامری شهرابی

مدیر کل بهزیستی یزد خبر داد:

رتبه اول مناسب سازی در کشور به استان یزد اختصاص یافت
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حتما بخوانید!
ویژگی دنیا فنی زاده از نگاه استاد...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ســریال  نخســتین  اســت  قــرار  »پیکســل«  ســریال 
»تعاملــی« ایــران باشــد. آن هایــی کــه بــا بازی هــای 
ــی  ــه در بعض ــد ک ــد، می دانن ــنایی دارن ــد آش ــه ای جدی رایان
ــد  ــا می توانن ــا در اصطــاح گیمره ــدگان ی ــا، بازی کنن بازی ه
در سرنوشــت شــخصیت ها تاثیرگــذار باشــند. حــاال ســریال 
پیکســل بــا ایــن روش می خواهــد بــه عنــوان اولیــن 
ســریال تعاملــی ایــران سرنوشــت قهرمان هــا را بــه دســت 
بیننــدگان بســپارد. امــا آوردن ایــن تکنیــک داســتان پردازی 
 و مشــارکتی در حــوزه ســینما و تلویزیــون کار بســیار ســخت 
ــان  ــی در ســطح جه ــه حت ــی ک ــا جای و دشــواری اســت. ت
هــم نمونــه  مهــم و قابــل اســتنادی کــه بــه موفقیــت 
ــود  ــده نمی ش ــد، دی ــیده باش ــه رس ــن زمین ــی در ای خاص
ــل  ــق مث ــدان موف ــه چن ــدود و ن ــه مح ــد تجرب ــا چن و تنه
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــن زمین »داســتان او« )Her Story( در ای
اســت. شــاید تنهــا خبــری کــه در ایــن مــورد حســابی همــه 
ــر  ــی ب ــی تعامل ــاخت فیلم ــرای س ــرده، ماج ــکاو ک را کنج
پایــه ســریال تلویزیونــی »منطقــه نیمه روشــن« اســت 
ــق آن  ــه طب ــری ک ــاه پیــش منتشــر شــد. خب ــد م ــه چن ک
ــن  ــن و موفق تری ــی از خاق تری ــن، یک ــن لوی ــود ک ــرار ب ق
پرفــروش  بازی هــای  ســری  کــه  دنیــا،   بازی ســازان 
ــه کاری اش دارد  و تحسین شــده »BioShock« را در کارنام
بــه ســراغ ســاخت آن بــرود. لویــن گفتــه بــود تصمیــم دارد 

بــا بهره گیــری از عناصــر گیم پلــی بازی هــای ویدئویــی 
ــادر  ــدگان ق ــی بســازد و بینن ــا حــد امــکان تعامل ــم را ت فیل
ــار  ــال و رفت ــف اعم ــای مختل ــن گزینه ه ــود از بی ــد ب خواهن
ــر  ــه اگ ــی ک ــد؛ اتفاق ــاب کنن ــم را انتخ ــخصیت های فیل ش
بــه درســتی رخ دهــد، می توانــد دیــدن فیلــم را تبدیــل بــه 
یــک تجربــه منحصربه فــرد کنــد. البتــه هنــوز پــروژه لویــن 
بــا گذشــت چنــد مــاه از اعــام آن بــه مرحلــه تولیــد نرســیده 

اســت.
    سریال پیکسل

»پیکســل« بــا طراحــی و نویســندگی حامــد عنقــا بــه عنــوان 
اولیــن ســریال تعاملــی، مدتــی اســت کــه در ســکوت 
خبــری تولیــد خــود را بــه کارگردانــی محمــود معظمــی آغــاز 
کــرده اســت. نویســنده ســریال »قلــب یخــی« کــه تجربــه 
ــم  ــی را ه ــش خانگ ــبکه نمای ــریال ش ــن س ــگارش اولی ن

ــه  ــده گرفت ــر عه  دارد تهیه کنندگــی »پیکســل« را خــودش ب
و محمدحســین لطیفــی هــم بــه عنــوان مشــاور کارگــردان 
در ایــن پــروژه حضــور دارد. تاکنــون بازیگرانــی چــون کامبیــز 
دیربــاز، پوریــا پورســرخ، بــرزو ارجمنــد، لیــا اوتــادی، ســحر 
قریشــی، جــواد یحیــوی و نرگــس محمــدی جلــوی دوربین 
ــاپ، هــم  ــده موســیقی پ ــی، خوانن ــد حاجیل ــد و امی رفته ان
بــرای اولیــن بــار بازیگــری را در ایــن ســریال تجربــه خواهــد 
ــد  ــد ش ــاخته خواه ــی س ــر معمای ــل« در ژان ــرد. »پیکس  ک
ــکل  ــاک ش ــاق هولن ــک اتف ــوش ی ــول و ح ــه اش ح و قص
ــک  ــی ی ــوردن زندگ ــره خ ــبب گ ــه س ــی ک ــرد؛ اتفاق می گی
خواننــده معــروف و پرطرفــدار بــا سرنوشــت دو سوپراســتار 
ــت  ــد روای ــا در رون ــت بیننده ه ــرار اس ــود. ق ــینما می ش س
داســتان ایــن ســریال مشــارکت داشــته باشــند؛ امــا 
در قصــه هنــوز  مــردم  و کیفیــت مشــارکت  جزئیــات 

ــت. ــده اس ــخص نش مش
    شعار تبلیغاتی یا تحول در سریال سازی؟

حــاال بایــد منتظــر بــود و دیــد در حالــی کــه در دنیــا هنــوز 
ــده  ــاخته نش ــک س ــن تکنی ــتفاده از ای ــا اس ــی ب ــر موفق اث
ــد  ــق کنن ــری خل ــد اث ــل« می توانن ــد »پیکس ــم تولی ــا تی آی
 کــه هــم بتوانــد بــار دراماتیکــی باالیــی داشــته باشــد 
ــی  ــک شــعار تبلیغ ــر از ی ــم مخاطــب را درســت و فرات و ه
ــی رخ  ــن اتفاق ــر چنی ــه. اگ ــا ن ــد ی ــتانش کن ــریک داس ش
ــه  ــم در زمین ــی مه ــت تحول ــوان گف ــت می ت ــد، آن وق ده

سریال ســازی ایــران رخ داده اســت.

ــی  ــرای رونمای ــه ب - میشــل ســتبون، عــکاس فرانســوی، ک
از کتابــش بــا نــام »روزهــای انقــاب« بــه ایــران آمــده بــود 
گفــت: مــن هیــچ گاه نفهمیــدم در ایــن جنــگ چــرا فرانســه 
طــرف عــراق را گرفــت و وقتــی دیــدم آبــادان در آتــش 
می ســوزد، حالــم بســیار بــد شــد و هرگــز نتوانســتم در عــراق 

ــرم. ــی بگی ــای خوب عکس ه
- نخســتین تیــزر فیلــم ســینمایی »مــادری« بــه کارگردانــی 
ــازی  ــا ب ــی، ب ــیاوش حقیق ــی س ــی و تهیه کنندگ ــه توکل رقی
هانیــه توســلی، نازنیــن بیاتــی و هومن ســیدی منتشــر شــد.
- افســانه بایــگان دربــاره شــرایط ایــن روزهــای آثــار 
نمایشــی تلویزیــون گفــت: برخــی می گوینــد بــه دلیــل آنکــه 
صداوســیما بودجــه نــدارد، ایــن اتفــاق رخ داده اســت؛ ولــی 
ــب  ــر غال ــی تفک ــر اســت؛ یعن ــم مشــکل از تفک ــر می کن فک

ــود. ــد ش ــد تولی ــن ح ــاری در ای ــد آث ــه می خواه ــت ک اس
- »ســرو ایرانــی«، نخســتین جایــزه غیردولتــی میــراث 
علمــی  انجمن هــای  از  تعــدادی  توســط   فرهنگــی کــه 
و فرهنگــی تأســیس شــده، در دومیــن دوره خــود، بــه دکتــر 
ــران  ــان اســاطیری ای ــگ و زب ــه آمــوزگار«، اســتاد فرهن »ژال

ــود. ــدا می ش اه
ــت  ــی درگذش ــدور پیام ــا ص ــاب ب ــه کت ــل خان ــر عام - مدی
ایرانــی  نویســنده و شــاعر   پــوران فرخــزاد، پژوهشــگر، 

را تسلیت گفت.
- نســخه اولیــه فیلــم ســینمایی »ســارا و آیــدا«، جدیدتریــن 
ــر جشــنواره  ــه دفت ــاه ب ــری، روز ۱۰ دی م ــار می ســاخته مازی

فیلــم فجــر تحویــل داده شــد.
سیاســت ها نظریه هــا،  مقاومــت:  »ســینمای  کتــاب   - 
نقدهــا« بــه اهتمــام شــهاب اســفندیاری عضــو هیئــت علمــی 
دانشــکده ســینما و تئاتــر دانشــگاه هنــر، توســط پژوهشــکده 
ــر  ــر منتش ــوره مه ــارات س ــامی و انتش ــر اس ــگ و هن فرهن

شــد.
»آذر«  ســینمایی  فیلــم  حمــزه ای، کارگــردان  محمــد   -
ــور در  ــرای حض ــم ب ــن فیل ــردن ای ــاده ک ــه آم ــاره ب ــا اش ب
ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر گفــت: آخریــن مراحــل 
ــی  ــد و ط ــان می رس ــه پای ــه زودی ب ــم ب ــن فیل ــن ای تدوی
ــه جشــنواره  ــم ب ــی از فیل ــل قبول ــده نســخه قاب روزهــای آین

می شــود. ارســال 
- رایــان گاســلینگ، بازیگــر و دمیــن شــازل، کارگــردان 
فیلــم موفــق »الال لنــد«، در پــروژه مشــترک جدیدشــان 
ــل آرمســترانگ  ــی نی ــای زندگ ــر مبن ــی ب ــه ســاختن فیلم ب

می پردازنــد.
ــی  ــم« داوینچ ــا قاق ــی ب ــوی »بانوی ــتان تابل ــت لهس  - دول
را بــه عنــوان بخشــی از یــک مجموعــه هنــری بــه ارزش ۱۰۰ 
میلیــون یــورو )۱۰۴ میلیــون و ۶۰۰ هــزار دالر( خریــداری کــرد.

ــم«  ــاده نیازمندی ــر س ــینمایی »کارگ ــم س ــازندگان فیل - س
توافــق بــه  فیلــم  پخــش  بــرای  هنــری  حــوزه   بــا 

 رسیدند.

«گربه های آوازه خوان» در فرشچیان
نمایــش »گربه هــای آوازه خــوان« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی امیــد 
در  دی مــاه   3۰ تــا   9 از  نیــاز 
فرشــچیان روی صحنــه مــی رود. 
ایــن  کارگــردان  نیــاز،  امیــد 
»گربه هــای  گفــت:  نمایــش، 
آوازه خــوان«، یــک کمدی مخصوص 
ســن 8 تــا ۱۰۰ ســال اســت و ســعی کــرده ام کــه بــا طراحــی 
حــرکات محیرالعقــول، اســتفاده های دیگــری نیــز از ســالن 
ــان اینکــه در  ــا بی ــاز همچنیــن ب فرشــچیان کــرده باشــم. نی
»گربه هــای آوازه خــوان« از بازیگرانــی اســتفاده کــرده کــه در 
کارهــای قبلــی او خــوش در خشــیده اند، اظهــار داشــت: 
ــده ــد آژن ــده  احم ــر عه ــش ب ــن نمای ــا در ای ــای نقش ه  ایف

ــد  ــی، محم ــن میرزای ــی، آرمی ــد پورخلف ــی، محم رضــا کریم
درویــش محمــدی، بهــزاد دینــی، امیــد نجــار و مهــرداد 
نصیــری اســت و هومــن همامــی بــه عنــوان آهنگســاز و آتنــا 
جعفــری نیــز بــه عنــوان دســتیار کارگــردان در ایــن نمایــش 
مــرا یــاری می کننــد. عاقه منــدان بــرای دیــدن ایــن کمــدی 
ــب رأس  ــر ش ــد ه ــت دارن ــاه فرص ــا 3۰ دی م ــکال ت موزی
اصلــی مجموعــه   بــه ســالن  دقیقــه   3۰ و  ســاعت ۱8 

فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

برگزاری جشنواره فیلم فجر در 30 استان
مدیــر امــور اســتان های ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر 
اعــام کــرد کــه امســال بخــش اســتانی جشــنواره در ســی 
اســتان کشــور برگــزار خواهــد شــد. بابــک رضایــی، مدیــر امور 
ــت:  ــر، گف ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــتان های س اس
ــم  ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــای س ــران فیلم ه ــه اک برنام
فجــر در مراکــز اســتان ها بــه مــدت ۱۰ روز از تاریــخ ۱۶ تــا ۲۶ 
بهمــن مــاه درنظــر گرفتــه شــده اســت. وی ادامــه داد: ایــن 
برنامــه قــرار اســت همزمــان بــا برپایــی جشــنواره فیلــم فجر 
ــای  ــاس برنامه ه ــر اس ــور و ب ــتان کش ــران، در 3۰ اس در ته
ــم  ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــد. س ــرا درآی ــه اج ــه ب جداگان
ــاه ســال جــاری  ــدری بهمن م ــد حی ــری محم ــه دبی فجــر ب

ــود. ــزار می ش برگ

۴ جلد از »سرداران نامی ایران« منتشر شد
ده جلــدی  نــگارش مجموعــه  در  برآبــادی کــه  محمــود 
»ســرداران نامــی ایــران« همــکاری دارد، از انتشــار چهــار جلــد 

از ایــن مجموعــه کمیک اســتریپ خبــر داد. 
 »آریوبــرزن، دالور پــارس«، »ســورنا، ســردار خســتگی ناپذیر«
 »بهــرام چوبیــن، دالوری از ســرزمین ری« و »طاهر ذوالیمینین

ــم  ــه قل ــا دو شمشــیر« جلدهــای منتشرشــده ب ســرداری ب
ــن نویســنده هســتند. ای

اخبار کوتاه

تــور  برگــزاری  حــال  در  کــه  پــاپ  خواننــده  یــک 
کنســرت هایش اســت، گفــت: مــن دانشــجوی مقطــع 
بــا  امتحان هایــم  آنجــا کــه زمــان  از  دکتــرا هســتم و 
کنســرت هایم مصــادف می شــود، پیــش از اجــرای بعضــی 
کنســرت هایم بایــد امتحــان بدهــم. در واقــع صبــح امتحــان 

 می دهــم و شــب کنســرت. ســیامک عباســی
خواننــده، اظهــار کــرد: رفت وآمــد و درس 
ــختی  ــرت، کار س ــا کنس ــان ب ــدن همزم خوان
اســت؛ امــا ایــن مقطــع زمانــی، تنهــا فرصتــی 
بــود کــه می توانســتیم اجــرای صحنــه ای 
ــه  ــد از آن ب ــل و بع ــرا قب داشــته باشــیم؛ زی
محــرم  ماه هــای  ماننــد   مناســبت هایی 

ــم.  ــوروز برمی خوردی ــه، دهــه فجــر و ن ــام فاطمی و صفــر، ای
 او ادامــه داد: تــور کنســرت شهرســتان ها در رشــت، اصفهــان
شــیراز، اهــواز، اراک و چنــد شــهر دیگــر ادامــه پیــدا می کنــد.

ــه الی همیــن کنســرت ها ۲۴ دی مــاه در جشــنواره فجــر  الب
ــاره  ــاپ درب ــده پ ــن خوانن ــت. ای ــم داش ــرا خواه ــز اج نی

قطعــات اجرایــی در برنامه هــای آینــده اش اظهــار کــرد: 
معروف تریــن  جشــنواره،  و  شهرســتان  کنســرت های   در 
ــن  ــرد. ممک ــم ک ــم را اجــرا خواه ــن آهنگ های و محبوب تری
ــک«  ــول ی ــه »فرم ــراژ برنام ــا تیت ــن اجراه ــرای ای ــت ب اس
ــد ــه ش ــادی مواج ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــز ک ــون را نی  تلویزی

ــن پرســش  ــه ای ــم. او در پاســخ ب ــاده کنی آم
ــود  ــز خ ــش تمرک ــه فعالیت های ــه در ادام  ک
را بــر چــه چیــزی می گــذارد، گفــت: مــن 
آدمــی هســتم کــه همیشــه چنــد وجــه از هنــر 
ــودم  ــام خ ــت و تم ــوده اس ــذاب ب ــم ج  برای
را صــرف موســیقی نکــرده ام. مــا بعــد از هفت 
کردیــم  شــروع  را  کنســرت هایمان   ســال 
و بایــد آن هــا را بــه ســرانجام برســانیم. عباســی همچنیــن 
ــزار  ــن برگ ــرای ای ــتان ها را ب ــور شهرس ــن ت ــرد: م ــار ک اظه
می کنــم کــه دلیلــی نمی بینــم بیــن مخاطــب شهرســتانی و 
مخاطــب تهرانــی تفاوتــی قائــل شــوم و نمی خواســتم بــرای 
تهرانی هــا بخوانــم و بــرای مخاطبانــم در شهرســتان نخوانــم.

صبح امتحان می دهم، شب کنسرت
فنــی زاده   دنیــا  کــه  اســت  معتقــد  غریب پــور  بهــروز 
مشــهور  شــخصیت های  برخــی  فقیــد  عروســک گردان 
ایرانــی از جملــه کاه قرمــزی و فرزنــد مرحــوم پرویــز 
فنــی زاده، هرگــز بــر نــام پــدرش تکیــه نکــرد؛ بلکــه 
خــودش چنــان رشــد کــرد کــه فنــی زاده ثانــی شــد. بهــروز 

ــام نمایــش  ــور کارگــردان و اســتاد بن غریب پ
عروسکی گفت: اساسا نمایشگـــری عروسکی و 
بازی دهندگــی عروســک، هنــر تواضــع و فروتنی 
اســت. همــواره بازی دهنــده عروســک، پنهــان 
ــا  ــه ب ــودی ک ــک و موج ــا عروس ــد ت می مان
ــه  دســتان او جــان می گیــرد، دیــده شــود. ب
ــام  ــک تم ــده عروس ــر، بازی دهن ــان دیگ بی

انــرژی اش را می گــذارد تــا عروســکش دیــده شــود. حتــی 
ــر  ــه اســاس ب ــو ک ــب نمایشــگری عروســکی بونراک در مکت
دیده شــدن بازی دهنــده اســت، تمــام ســعی و اهتمــام 
بازیگــر ایــن خواهــد بــود کــه عروســک، نمایــش بیشــتری 
داشــته باشــد. غالــب کســانی کــه در ایــن حرفــه مشــغول 

هســتند ایــن ویژگــی را دارنــد؛ عــادت دارنــد بــه دیده نشــدن. 
ــود. او  ــرد نب ــی زاده منحصربه ف ــا فن ــرای دنی ــی ب ــن ویژگ ای
ــودش  ــتر از خ ــکش بیش ــه عروس ــود ک ــن ب ــال ای ــه  دنب ب
دیــده شــود و شــهرت پیــدا کنــد. بعــد از رفتــن اوســت کــه 
مــردم می فهمنــد چــه کســی عروســک مشــهورش را بــازی 

ــت.  ــی داده اس م
دیگــر  بــارز  نکتــه  یــک  فنــی زاده  دنیــا 
 داشــت؛ او فرزنــد بازیگــر بســیار محبــوب 
و درعین حــال جوانمرگ شــده ســینمای ایــران 
بــود. پرویــز فنــی زاده، دوگانــه عزیــز بــود؛ هــم 
زود از دنیــا رفــت و هــم هنرمنــد بزرگــی بــود. 
ــدرش  ــام پ ــر ن ــه ب ــز تکی ــی زاده هرگ ــا فن دنی
نکــرد. خــود او چنــان جوهــری داشــت کــه زمانــی کــه رشــد 
ــی  ــن ویژگ ــی شــد. ای ــی زاده ثان ــی، فن ــرد، در بازی دهندگ ک
مهمــی اســت. او بــه فرزنــدان دیگــر هنرمنــدان ایــن پیغــام 
ــای  ــی زاده در دنی ــا فن ــوند. دنی ــد ش ــد ناامی ــه نبای را داد ک

عروســکی آنقــدر صبــوری کــرد تــا بــه ایــن نقطــه برســد.

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

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

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

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

دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱395۶۰3۰۲۰۲3۰۰۰57۲ مورخ ۱395/۰5/3۰ خانم مهری صلواتی فرد   به 

شماره شناسنامه ۱3۲8 کدملی ۱۲8775۰۲۴9 صادره از اصفهان  فرزند عبدالخالق  بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت ۱۲9/35متر مربع مفروزی از پاک شماره 59۶۶- اصلی واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۰/۲۶ 

شماره : 3۰37۰ / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱395۶۰3۰۲۰۲3۰۰۱۲۴۶ مورخ ۱395/۰9/3۰ خانم اقدس فخاری نیا    به 

شماره شناسنامه 5۱۶۶3 کدملی ۱۲8۱۶۱37۰3صادره از اصفهان  فرزند ابوالقاسم )که ذیل توضیحات 

۲۴ ۶۰  سهم مشاع 
53

شناسنامه نام خانوادگی آن ازقمشه ای به فخاری نیا تغییر یافته ( نسبت به  

۴۰ ۴۰  سهم آن به مساحت ۱3۶/3۰   
53

از ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بها ء ثمنیه اعیانی  

متر مربع مفروزی از پاک شماره 59۶۶باقی مانده - اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف ۲- برابر رای شماره ۱395۶۰3۰۲۰۲3۰۰۱۲۴۴ مورخ ۱395/۰9/3۰ آقای رضا اسمعیلی نیسیانی    

۲9 ۱۱  سهم 
53

به شماره شناسنامه ۲۶کدملی ۱۱897۲۴۰۱۴صادره از اردستان فرزند حسین نسبت به 

به مساحت  آن  8  سهم   8
53

اعیانی   ثمنیه  ء  بها  استثناء  به  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع 

۱3۶/3۰   متر مربع مفروزی از پاک شماره 59۶۶باقی مانده - اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۰/۲۶ 

شماره : 3۰373 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم ۲  ابر قوئی قهجاورستانی فرزند علی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  چون حسن 

برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۱73 اصفهان رسیده 

مدعی است  که سند مالکیت تمامت سه دانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه پاک ۴۶/۱83۲ واقع در 

قهجاورستان ۴۶ اصلی بخش ۱8 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۲۶۶۶۶5 که در صفحه 353 دفتر ۲7 به 

نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری 

انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است  وتقاضای 

صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  

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

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

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

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

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

شماره : 3۰۲۴۶/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون فاطمه منتظری قهجاورستانی فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ 

برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۱73 اصفهان رسیده 

مدعی است  که سند مالکیت تمامت سه دانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه پاک ۴۶/۱83۲ واقع در 

قهجاورستان ۴۶ اصلی بخش ۱8 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۲۶۶۶۶۶ که در صفحه 353 دفتر ۲7 به 

نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری 

انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است  وتقاضای 

صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  

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

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

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

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

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

شماره : 3۰۲۴۴/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 16 فرعی از 3981 اصلی بخش یک گلپایگان
خانم فاطمه حسینی فرزند احمد  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه  پاک 398۱/۱۶ در گلپایگان بخش 

یک در صفحه 553 دفتر 97 اماک ذیل ثبت ۱85۶9  بنام فاطمه حسینی فرزند احمد  ثبت و صادر 

و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 

هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - ریال – در 

رهن - - است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   از بین رفته / مفقود شده است چون 

در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آئین نامه 

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

نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 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 به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

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

تاریخ انتشارآگهی : ۱395/۱۰/۱۱ 

شماره : 5۲۶/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا  نام خانوادگی: صیاد  نام پدر: علی  شغل : آزاد نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:قاسمعلی   نام خانوادگی:سعیدی  نام پدر : مصطفی  شغل 

: آزاد   نشانی محل اقامت:کلیشاد – خ مطهری – کوی امام صادق –کوی شهید حیرانی محکوم به:

به موجب رای شماره 357 تاریخ95/۶/۲۰ حوزه قضایی  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان )به 

موجب رای شماره ....... تاریخ ....... شعبه 5 حقوقی دادگاه عمومی فاورجان (  که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت وجه دریافتی 

به موجب سند عادی مورخ 9۲/9/۱۶ با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 9۲/9/۱۶ تا زمان صدور 

اجرائی حکم و هزینه های دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستری.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید. 

شعبه پنجم  حقوقی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 9۱/۱۱/9  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی امضاء 

، ختم  به محتویات پرونده  با عنایت   . کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 3۲8/9۱ تحت نظر است 

دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای حمید رضا صیادی آرانی    فرزند ذبیح 

اله    به طرفیت آقای یعقوب گندمی باسنجانی   فرزند: نبی به خواسته مطالبه ی پنج فقره چک 

جمعا به مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی  با عنایت 

به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی 

اماره مدیونیت  اوراق تجاری و  بر  التفات به حاکمیت وصف تجریدی  با  بانک محال علیه و  از سوی 

خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال 

ذمه خوانده( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی 

خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98-5۰۲-5۱9و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 

3۱۰-3۱۱-3۱3 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد 

هزار ریال  به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 

شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر 

واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 

شماره : 5/۲۲/95/578/ م الف قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن مومن آرانی    دارای شناسنامه شماره 9۱۰۲ به شرح دادخواست به کاسه 3/۱۰۶5/95 از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس مومن آرانی   

بشناسنامه ۱38 در تاریخ95/9/۱7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- محسن مومن آرانی فرزند عباس به  ش ش  9۱۰۲ فرزند متوفی ۲- محدثه مومن 

آرانی فرزند عباس به ش ش ۱۱۰۲۱ فرزند متوفی 3- نسرین مومن آرانی فرزند عباس به ش ش 

5۲3 فرزند متوفی ۴- خانم فاطمه ارشدی مشکانی به ش ش ۶8 همسر متوفی وراث قانونی مشارالیه 

می باشد والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

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

دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 5/۲۲/95/۶3۴/ م الف

رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد شیخ مقدم آرانی     دارای شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کاسه 3/۱۰۶۴/95 

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باهره ارشدی    

بشناسنامه 5۱9 در تاریخ95/8/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- محمد شیخ مقدم آرانی فرزند حسین به ش ش 55 فرزند متوفی ۲- مائده شیخ 

مقدم آرانی فرزند حسین به ش ش ۱5۴7 فرزند متوفی 3- علی اکبر ارشدی فرزند محمد علی به 

ش ش 5۲8پدر متوفی ۴- کبری خانم سنجر آرانی فرزند رشیدبه ش ش ۲۴۶ مادر متوفی وراث قانی 

مشارالیها می باشد والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 

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

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

شماره : 5/۲۲/95/۶33/ م الف 

رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   8358 شماره  شناسنامه  دارای  نساجی       رضا  محمد  آقای 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از   7۶9/95

زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ95/9/۲۰  در   ۲8۴۰ بشناسنامه  فینی      اسماعیل  کفایت  

 -۲ شناسنامه 8358  به شماره  رضا  محمد   -۱ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 

شناسنامه  شماره  به  ۴- گوهر   79 شناسنامه  شماره  به  زهرا   -3  ۱3۶ شناسنامه  شماره  به  فاطمه 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر   متوفی  وراث  عنوان  به  بیدگلی  نساجی  همگی   ۴3۲

متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست 

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

شد.

شماره : 5/۲۲/95/۶37/ م الف رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف  آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم میترا محمودی  دارای شناسنامه شماره ۱۲۱۰۰۲۲97۴متولد ۱3۶9  به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 9۰۴ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

کاظم قجاوند  بشناسنامه ۲مورخ ۱3۶۴/۱/۱ در تاریخ۱395/8/۲۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – یک دختر – یک همسر دائمی مادر – پدر 

که به شرح ذیل می باشد:۱- علی قجاوند فرزند کاظم به ش ش ۱-۰۲7387-۱۲۱ متولد ۱388صادره 

از گلپایگان ۲- آوین قجاوند فرزند کاظم به ش ش۶- ۰3۶7۱۰-۱۲۱متولد ۱395 صادره از گلپایگان 

3- میترا محمودی فرزند فرشاد به ش ش ۴-۰۰۲۲97-۱۲۱ متولد ۱3۶9 صادره از گلپایگان ۴- خندان 

قجاوند فرزند حسن به ش ش ۱۶5۱ متولد ۱3۴۲ صادره از بوئین مینادشت 5- منصور قجاوند فرزند 

علی به ش ش 3۴ متولد ۱33۶ صادره از بوئین مینادشت والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

شماره : 5۰8/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 95۱۰۱۰۰3533۰595۲شماره پرونده: 9۴۰998۰3599۰۰۰9۰شماره بایگانی شعبه: 95۱۰7۱  

تاریخ تنظیم: ۱395/۰9/۱7 شاکی خانم زینب ناظمی شکایتی علیه متهم آقای اکبر سهراب فر فرزند 

چراغعلی به خواسته جعل عنوان مامور نیروی انتظامی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰7 جزایی سابق (-  

مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان – خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه 

پلیس  ارجاع و به کاسه  9۴۰998۰3599۰۰۰9۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۱۱/۱۱ و ساعت 

۰9:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

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

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۲8737/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰7 جزایی 

سابق( – مجتمع شهید بهشتی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-۴۰۰خواهان لیمه خیر الهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک نزد 

بانک مسکن به شماره ۰۴۱۶۲9 به مبلغ 5۰۰۰/۰۰۰   به طرفیت رشید بزرگ نیاده سر چشمه  تقدیم نموده 

است . وقت رسیدگی برای روز دو شنبه مورخه 95/۱۱/۱۱ ساعت ۱7  تعیین گردیده با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 

– پاک 57 کد پستی 8۱۶575۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف 

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

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲9۲5۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۴9 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وجه چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  هاشمیان    مجید  پرونده کاسه 95-۴خواهان  در خصوص 

به شماره 8۰۱۴98 مورخ 9۴/8/۱5  به طرفیت فرهاد شیروانی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز دو شنبه مورخه 95/۱۱/۱۱ ساعت ۱8  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

8۱۶575۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۰۱57/م الف مدیر دفتر شعبه ۴9 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای امین آبادی فرزند احمد  دادخواستی به طرفیت آقای اکبر کیانی – منوچهر کلهوری  

فرزند مهدی – محمد به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان 

ارجاع و به کاسه ۱۴73/95 ثبت و برای مورخ 95/۱۱/۱۱ساعت ۱5 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 

و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور ریاست شورا و به استناد ماده 

73 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 اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و 

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

شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام 

خواهد نمود. رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف  شهرستان فاورجان

نگاهی به نخستین سریال »تعاملی« ایران

پیکسل در دست تماشاگران

ویژگی دنیا فنی زاده از نگاه استاد نمایش عروسکی
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حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

رونالدو پیشنهاد نجومی چینی ها را رد کرد
کریســتیانو  مدیربرنامه هــای 
ایــن  کــرد  اعــام  رونالــدو 
ــون  بازیکــن پیشــنهاد 300 میلی
یورویــی چینی هــا را رد کــرده 
رونالــدو  کریســتیانو  اســت. 
 چنــدی پیــش قــرارداد خــود 
را بــا رئــال مادریــد تمدیــد کــرد 
تــا بــه حضــور در ایــن تیــم اســپانیایی تــداوم ببخشــد. در این 
بیــن در حالــی کــه تیم هــای چینــی پیشــنهادات زیــادی بــه 
ســتارگان جهــان دادنــد، خورخــه منــدس، مدیــر برنامه هــای 
ــون  ــنهاد 300 میلی ــن پیش ــن بازیک ــرد ای ــام ک ــدو، اع رونال

یورویی از لیگ چین را رد کرده است. 
رونالــدو می توانســت بــا حضــور در چیــن ســالی 100 میلیــون 
ــال  ــا فوتب ــح داده ت ــی ترجی ــد داشــته باشــد؛ ول ــورو درآم ی
خــود را در باالتریــن ســطح در اســپانیا ادامــه دهــد. خورخــه 
ــی  ــک باشــگاه چین ــت: ی ــن موضــوع گف ــاره ای ــدس درب من
ــر  ــه ه ــدو داد ک ــه رونال ــی ب ــون یوروی ــنهاد 300 میلی پیش
ســال بیــش از 100 میلیــون یــورو بــه ایــن بازیکــن می رســید؛ 
ولــی پــول همــه چیــز نیســت و رئــال مادریــد مثــل خانــه او 
محســوب می شــود و بــه همیــن دلیــل ترجیــح داده اســت 

ــد. ــال بمان در رئ

افق ما، المپیک ۲۰۲۰ است
ــک  ــت در المپی ــرای موفقی ــت: ب ــتی گف ــیون کش ــر فدراس دبی
۲0۲0 توکیــو، بایــد بیشــتر بــه نیروهــای جــوان توجــه و بــر روی 
ــق  ــا الی ــرد. رض ــرمایه گذاری ک ــوه س ــیل های بالق ــن پتانس ای
بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال اخیــر از نظــر فنــی روی برخــی 
 نفــرات کار شــده کــه تعــدادی موفــق و برخی نیــز ناموفــق بودند
گفــت: در واقــع در ایــن مســیر ســرمایه گذاری زیــادی صــورت 

گرفتــه کــه مــواردی هــم بــه نتیجــه منجــر نشــده اســت.
ــتی  ــدی در کش ــت جدی ــر حرک ــال حاض ــه داد: در ح  وی ادام
ایــران بــا هــدف موفقیــت در المپیــک ۲0۲0 آغــاز شــده 
ــوی  ــه س ــود را ب ــدف خ ــه ه ــد جامع ــا بای ــن راه م ــه در ای ک
اســتعدادهای جدیــدی معطــوف کنیــم. بایــد آن هــا را در کنــار 
نفراتــی کــه تاکنــون موفــق بوده انــد، پــرورش دهیــم و بتوانیــم 
آینــده در هــر وزن، کشــتی گیران شــاخصی  در ســال های 
را داشــته باشــیم. دبیــر فدراســیون کشــتی تصریــح کــرد: 
نمی تــوان چندیــن ســال روی یــک عــده خاصــی تمرکــز 
ــه  ــا را ب ــم آن ه ــاز ه ــری، ب ــدم نتیجه گی ــم ع ــه رغ ــرد و ب ک
ــان و  ــه جوان ــدان دادن ب ــا می ــا رویکــرد م ــد. قطع اردو فراخوان
نیروهــای مســتعدی اســت کــه در ایــن ســال ها فرصــت نشــان 
ــرد:  ــان ک ــته اند. وی خاطرنش ــود را نداش ــای خ دادن توانایی ه
ــرمربی  ــی س ــد طای ــای محم ــتی از برنامه ه ــیون کش فدراس
ــت  ــان حمای ــه جوان ــدان دادن ب ــی کشــتی آزاد، در می ــم مل تی

ــت. ــک ۲0۲0 اس ــا المپی ــد م ــق دی ــرا اف ــد؛ زی می کن

  توافق بازیکن لبنانی 

برای حضور در ذوب آهن
رســانه های عربــی از توافــق ربیــع 
عطایــا بــا باشــگاه ذوب آهــن 
بــرای حضــور در ایــن تیــم خبــر 

دادند. 
ذوب آهــن در چنــد هفتــه اخیــر 
ــران  ــگ ای ــی در لی ــج خوب نتای
ــام  ــرده اســت و در ج کســب ک
حذفــی نیــز حضــور دارد و روز شــنبه بایــد برابــر تراکتورســازی 

ــد.  ــدار کن ــان دی در اصفه
ــه  ــورد توج ــار، م ــم االنص ــی تی ــن لبنان ــا، بازیک ــع عطای ربی
ــه  ــه زودی ب ــرار اســت ب ــه و ق ــرار گرفت باشــگاه ذوب آهــن ق

ــود.  ــه ش ــم اضاف ــن تی ــرات ای ــع نف جم
ایــن بازیکــن قــرار اســت فــردا دیــدار ذوب آهــن برابــر 
ــورت  ــا در ص ــد ت ــا کن ــک تماش ــز از نزدی ــازی را نی تراکتورس
ــد  ــا کن ــن امض ــا ذوب آه ــود را ب ــرارداد خ ــی ق ــق نهای تواف
 و از نیم فصــل دوم لیــگ برتــر در تیــم اصفهانــی بــازی 

کند.

جدایی حمید علی عسکری از سیاه جامگان
ــش  ــا ک ــس از مدت ه ــیاه جامگان پ ــک س ــع – هافب  مداف

و قوس، باالخره از این تیم جدا شد. 
حمیدرضــا علی عســکری کــه در یکــی دو مــاه گذشــته 
 خبرهــای ضــد و نقیضــی دربــاره او مبنــی بــر مانــدن 
ــید  ــوش می رس ــه گ ــهدی ها ب ــع مش ــی اش از جم ــا جدای ی
در نهایــت بــا توافــق خــود و ســیاه جامگان از ایــن تیــم جــدا 
شــد تــا در ادامــه بازی هــای لیــگ برتــر بــرای تیــم دیگــری 

بــه میــدان بــرود.
ــن ســیاه جامگان ضمــن خداحافظــی  ــا حضــور در تمری  او ب
ــداداد  ــا خ ــه ای ب ــوی صمیمان ــش، گفت وگ ــا هم تیمی های ب
عزیــزی داشــت و بــا رخصــت از او و همچنیــن بنــدی کــه در 
قــراردادش وجــود داشــت، از ایــن تیــم مشــهدی جــدا شــد. 
ــا ایــن بازیکــن گفتــه می شــود مقصــد بعــدی او  در رابطــه ب

ــی اســت. یکــی از تیم هــای تهران

 غیبت مشکوک کاوه رضایی 

از تمرین استقالل
کاوه رضایــی کــه در روزهــای گذشــته شــایعاتی دربــاره 
جدایــی اش از اســتقال منتشــر شــده، روز جمعــه از تمریــن 
ــد. ــن بزن ــن شــایعات دام ــه ای ــا ب ــود ت ــب ب ــم غای ــن تی ای

 کاوه رضایــی بــا 5 گل زده و 4 پــاس گل، موثرتریــن بازیکــن 
نیم فصــل اســتقال بــوده و بدیهــی اســت کــه منصوریــان بــه 

ســادگی ایــن بازیکــن را از دســت نخواهــد داد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ــان  ــی اصفه ــد هوای ــد پدافن ــم رع ــازی پرحاشــیه دو تی در ب
 و فــرش محتشــم کاشــان کــه بــه داوری احمــد سرمســت 
ــده شــهریور ورزشــگاه  ــور در ســالن هف ــر ثابتی پ و علی اصغ
تختــی اصفهــان برگــزار شــد و شــهباز صــدری، پیشکســوت 
داوران بین المللــی از اصفهــان نماینــده و ناظــر اعزامــی 
از  داشــت، صرف نظــر  نظــر  زیــر  را  بــازی  فدراســیون، 
حوادثــی کــه در پایــان ایــن بــازی قشــنگ و در ســطح لیــگ 
ــال  ــژه والیب ــره ورزش، به وی ــر چه ــار دیگ ــری رخ داد و ب برت
ــش درآوردن  ــه نمای ــا ب ــم ب ــرد، دو تی ــر ک ــه و بدمنظ را کری
یــک بــازی زیبــا و توفانــی، حاضــران در ســالن را کــه 
ــه تحســین  ــد و ب ــه وجــد آوردن ــد ب ــر بودن ــر 500 نف ــغ ب بال
ــی از  ــی برخ ــاف پیش بین ــراق برخ ــدون اغ ــتند. ب واداش
پیشکســوتان و کارشناســان والیبــال، ســربازان رعــد پدافنــد 
دســت و پــا بســته تســلیم تیــم قدرتمنــد فــرش محتشــم 
ــا بــه خدمــت گرفتــن چهــار بازیکــن  کاشــان نشــدند کــه ب
جدیــد در نیم فصــل دوم بــا چهــره متفاوتــی پــای بــه 
ــای  ــا پابه پ ــود. شــاگردان بهرامی نی ــدان گذاشــته ب ــن می ای
حریــف پرســتاره کســب امتیــاز کردنــد و نشــان دادنــد کــه 
ــری  ــا توپگی ــد. ب ــم کردن ــود را ترمی ــده خ ــای عم ضعف ه
خــوب حمیــد صنعتــی و ســروش معصومــی، دســت فاضل 
ــای  ــازندگی پاس ه ــرای س ــی ب ــاد مابهرام ــان و فره پژوه
ــی ــای ترکیب ــایه کاره ــد و در س ــاز ش ــرعتی ب ــوع و س  متن

 دفــاع روی تــور و پوشــش دادن بــه پشــت مدافعــان 
و توپ هــای ســردفاع و آبشــارهای بی بدیــل و مهارنشــدنی 
ســروش معصومــی، منصــور رفیعــی، محمدامیــن حیــدری 
و محمــد ســعیدی بســتر را بــرای پیــروزی هموارتــر کردنــد. 
ــوردار  ــی برخ ــای خوب ــه از ویژگی ه ــد ک ــت کردن ــان ثاب آن
شــده اند کــه می توانــد کمــک کنــد تــا جــزو تیم هــای 
 ۲3 ـ   ۲5 و   ۲8 ـ   30 نتایــج  درواقــع  باشــند.  مدعــی 

ــت. ــت اس ــن حقیق ــای ای ــت های اول و دوم، گوی س
    آنالیز خوب فرش محتشم کاشان

محتشــم  فــرش  خوش تکنیــک  و  خوش ترکیــب  تیــم 

کاشــان بــا کادر فنــی کاربلــد و خوش فکــر کــه در رأس 
ــه  ــد از جمل ــرار دارد، بی تردی آن ســیدرضا ســید حســینی ق
تیم هایــی اســت کــه بــا داشــتن پتانســیل بــاال و بازیکنــان 
ــم  ــف چش ــروه ال ــدول گ ــدر ج ــاخص در ص ــه و ش باتجرب
ــان  ــم میزب ــا تی ــاف ب ــم در مص ــن تی ــی دارد. ای ــه قهرمان ب
)رعــد پدافنــد( بــازی حساب شــده ای داشــت؛ معلــوم بــود 
کــه آنالیــزور تیــم بــه خوبــی نقــاط ضعــف و قوت شــاگردان 
ــار ســرمربی  ــرده و در اختی ــا را شناســایی ک ــی بهرامی نی عل
فهیــم و بادانــش ایــن تیــم قــرار داده کــه خــود در روزگارانــی 
ــارزن های  ــوب و آبش ــان خ ــه بازیکن ــدان دور از جمل نه چن

ــود. ــانی ب ــای کاش ــار تیم ه قه
ــرش  ــاران ف ــد. ی ــه طــول انجامی ــازی ســه ســت ب ــن ب  ای
ــان  ــش پیم ــف درخش ــه لط ــتند ب ــان توانس ــم کاش محتش
ــید  ــی، س ــعود رمضان ــری، مس ــواد جعف ــی، محمدج کریم
ابوالفضــل سیدحســینی، عــارف باقــرزاده، حســین خلیلــی 
باتجربــه  و حمیــد جعفــری، کاپیتــان  فریــدی  میثــم 
 کــه بیشترشــان ســابقه بــازی در لیــگ برتــر را دارنــد 
از روی پاس هــای کم نظیــر و عالــی )فــرزاد مابهرامــی( 
پاســور خوش دســت تیــم و توپگیــری بی نقــص رســول 
ــود  ــور خ ــرمربی فک ــک س ــه کم ــرو( ب ــواری نژاد )لیب  شهس
و بــا برخــورداری از حمایــت یکپارچــه و بی امــان نزدیــک بــه 
یکصــد نفــر هــوادار دوآتشــه،  در ســه ســت پیاپــی بــا نتایــج 
۲8/30، 19/۲5 و ۲3/۲5 بــه یــک پیــروزی بســیار شــیرین 

و دلچســب دســت پیــدا کننــد.
ســیدرضا  توســـط  بازیکنـــان  به موقـــع  تعویض هـــای 
سیدحســینی، ســرمربی تیــم در لحظــات حســاس و پایانــی 
هــر ســت قابــل قبــول و شــایان تحســین بــود کــه نقــش 

ــت. ــم داش ــروزی مه ــن پی ــی در ای اساس
  دیگــر بازیکنانــی کــه تیــم فــرش محتشــم کاشــان 
را همراهــی می کننــد، عبارتنــد از: رادیــن احمــدی، محمدعلی 

جعفــری، علــی ســیاح و علیرضــا محمدی نیــک.
 سرپرســتی تیــم فــرش محتشــم کاشــان را مســعود 

برهمــن بــر عهــده دارد.

در هفته نهم لیگ دسته یک والیبال کشور:

فرش محتشم کاشان، برنده دربی اصفهان

تیــم فوتبــال نفــت تهــران با برتــری برابــر ســپاهان اصفهان 
ــال رقابت هــای جــام حذفــی باشــگاه های کشــور  ــه فین ب
ــه ای مشــکوک از  ــز در صحن ــی نی ــی دای ــرد. عل ــود ک صع
ــار زمیــن اخــراج شــد. مرحلــه نیمه نهایــی رقابت هــای  کن
فوتبــال جــام حذفــی باشــگاه های کشــور بعدازظهــر جمعــه 

اصفهــان  ســپاهان  تیم هــای  دیــدار   بــا 
ــان  ــش جه ــگاه نق ــران در ورزش ــت ته و نف
پیگیــری شــد کــه ایــن دیــدار بــا برتــری 1 
بــر 0 نفــت بــه پایــان رســید. ایمــان مبعلــی 
)4+45( از روی نقطــه پنالتــی بــرای نفــت 
گل زد. در ایــن دیــدار کــه بــا اســتقبال 
ــم  ــد، دو تی ــراه ش ــاگران هم ــوب تماش خ

در نیمــه اول، نمایــش کم رمقــی داشــتند و نتوانســتند 
کننــد.  ایجــاد  یکدیگــر  دروازه  روی  را  موقعیت هایــی 
ــال نفــت  ــم فوتب ــت محمــد قاضــی، مهاجــم تی مصدومی
ــت  ــه نتوانس ــود ک ــه اول ب ــاق نیم ــن اتف ــران، مهم تری ته
ــه بدهــد و تعویــض شــد. در اواخــر نیمــه  ــازی ادام ــه ب ب

ــه  ــد ک ــی ش ــه پنالت ــک ضرب ــب ی ــت صاح ــم نف اول تی
ایــن ضربــه را ایمــان مبعلــی بــه گل تبدیــل کــرد. در نیمــه 
دوم شــرایط متفــاوت شــد و دقایــق پایانــی بــه جنجــال 
ــی دایــی در دقیقــه  کشــیده شــد. پــس از آنکــه تیــم عل
ــود  ــد غامــی 10 نفــر شــده ب ــال اخــراج توحی ــه دنب ۶8 ب
ــتر  ــش را بیش ــار حمات ــپاهان فش ــم س تی
کــرد و در دقایــق پایانــی صاحــب یــک 
ــاس  ــه حس ــا ضرب ــد؛ ام ــی ش ــه پنالت  ضرب
و سرنوشت ســاز را احســان حاجی صفــی 
بــه بیــرون زد. در صحنــه اعــام پنالتــی 
علــی دایــی اعتــراض زیــادی بــه داور داشــت 
و حتــی بــه تیمــش دســتور خــروج از زمیــن 
ــار زمیــن اخــراج شــد. در  را هــم داد؛ امــا در نهایــت از کن
ــپاهان  ــع س ــل زاده، مداف ــجاع خلی ــی، ش ــای پایان  ثانیه ه
بــا بوعــذار، بازیکــن نفــت، درگیــری فیزیکــی پیــدا کردنــد 
و هــر دو بــا کارت قرمــز از زمیــن اخــراج شــدند. نفــت ایــن 

بــازی را 9 نفــره بــه پایــان بــرد.

نفت تهران، اولین فینالیست جام حذفی شد
ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتورســازی تبریــز بــا اشــاره بــه 
ــام  ــی ج ــن در نیمه نهای ــل ذوب آه ــنگین مقاب ــازی س ب
ــه دروازه  ــک ب ــر نزدی ــم در 50 مت ــن تی ــت: ای ــی گف حذف
بســیار خطرنــاک ظاهــر می شــود. مهــدی رجــب زاده نیــز 
ــد  ــدارد و می توان ــف ن ــه تعری ــاز ب ــه نی ــت ک ــی اس بازیکن

الگویــی بــرای تمامــی بازیکنــان باشــد. 
خبــری  نشســت  در  قلعه نویــی  امیــر 
ــه  ــن در مرحل ــا ذوب آه ــازی ب ــش از ب پی
ــت  ــت: کیفی ــی گف ــام حذف ــی ج نیمه نهای
زمیــن بســیار مهــم اســت؛ کاش ایــن بــازی 
بــه لحــاظ نــوع بــازی دو تیــم ذوب آهــن و 
تراکتورســازی و تکنیکــی و تاکتیکــی بــودن 

ــد از  ــد. بای ــزار می ش ــان برگ ــش جه ــم در نق ــن دو تی ای
ــن  ــی ذوب آه ــی، یعن ــگاه اصفهان ــل دو باش ــران عام مدی
ــن در  ــازه تمری ــا اج ــه م ــه ب ــم ک ــکر کن ــپاهان تش و س

زمین هــای خودشــان را دادنــد. 
ذوب آهــن، تیمــی تاکتیکــی و تکنیکــی اســت و از ســوی 

ــدی  ــدول رده بن ــم در ج ــازی ه ــگاه تراکتورس ــر جای  دیگ
و راهیابــی بــه ایــن مرحلــه مشــخص می کنــد کــه تیمــی 
خــوب و عالــی اســت. از زمــان افتتــاح نقــش جهــان همــه 

از ایــن اســتادیوم تعریــف می کننــد.
ــم  ــی می کنی ــوری زندگ ــم در کش ــت و یک ــرن بیس  در ق
کــه قدمــت تاریخــی بســیاری دارد، امــا 
وضعیــت زمین هــای فوتبالمــان بــه گونــه ای 
اســت کــه بــرای هــر بــازی دغدغــه وضعیــت 
زمیــن چمــن آن را داریــم. در هــر بــازی مــن 
بایــد یــک تیــم را بــرای چــک کــردن زمیــن 
ــر ورزش  ــن از وزی ــت م ــتم. درخواس بفرس
و جوانــان کــه از جنــس ورزش می باشــد 
ایــن اســت کــه اســتادیوم کــه نــه، دســت کم چنــد زمیــن 
فوتبــال باکیفیــت در اختیــار فوتبــال کشــورمان قــرار 
ــوب  ــهر خ ــن فوالدش ــت چم ــه وضعی ــدوارم ک ــد. امی ده
باشــد؛ چــرا کــه در بــازی قبــل هماننــد ایــن بــود کــه روی 

ــت. ــن داش ــه چم ــم ک ــازی می کردی ــفالتی ب آس

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

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

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

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

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

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

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

به  آقای مجید مقنی     برابر رای شماره 1395۶030۲0۲3001۲3۲مورخ 1395/09/۲5   -1 ردیف 

شماره شناسنامه 47304 کدملی 1۲8۲39۶099صادره از اصفهان  فرزند نوروز علی نسبت به دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بها ثمنیه اعیانی به مساحت 3۲0/۶4   متر 

مربع مفروزی از پاک شماره 5534- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف ۲- برابر رای شماره 1395۶030۲0۲3001۲31مورخ 1395/09/۲5 خانم بتول کریمی     به 

شماره شناسنامه 3803۶ کدملی 1۲8۲307819صادره از اصفهان  فرزند حسینعلی  نسبت به چهار 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بها ثمنیه اعیانی به مساحت 3۲0/۶4   متر 

مربع مفروزی از پاک شماره 5534- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/۲۶ 

شماره : 30098 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

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

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

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

شماره 1395۶030۲0۲3001۲47مورخ 1395/09/30 خانم محبوبه رضیان     به شماره شناسنامه 

1۶7۲ کدملی 1۲87۶70318 صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی  نسبت به یک دانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 88/09   متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲799- 

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

۲- برابر رای شماره 1395۶030۲0۲3001۲48مورخ 1395/09/30 خانم فخری رضیان      به شماره 

شناسنامه ۲37 کدملی 1۲843۶9791صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی   نسبت به یک دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به به مساحت 88/09   متر مربع مفروزی از پاک شماره 

۲799- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 3- برابر رای شماره 1395۶030۲0۲3001۲50مورخ 1395/09/30 خانم طاهره  رضیان      به 

شماره شناسنامه ۲88 کدملی 1۲875۲517۲ صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی   نسبت به 

یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به به مساحت 88/09   متر مربع مفروزی از 

پاک شماره ۲799- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.ردیف 4- برابر رای شماره 1395۶030۲0۲3001۲51مورخ 1395/09/30 خانم عصمت  

رضیان      به شماره شناسنامه 5۶3 کدملی 1۲83575051 صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی   

به مساحت 88/09   متر مربع  به  از ششدانگ یک باب ساختمان  به یک دانگ مشاع  نسبت 

مفروزی از پاک شماره ۲799- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.ردیف 5- برابر رای شماره 1395۶030۲0۲3001۲49مورخ 1395/09/30 

آقای سید تقی رضیان       به شماره شناسنامه 199کدملی 1۲87597701 صادره از اصفهان  فرزند 

سید مرتضی   نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به به مساحت 88/09   

متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲799- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/۲۶ 

شماره : 30۲33 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی۶۶5/95 اجرائی موضوع علیه 

1- مدینه سروری ۲- یاسمن بیدگلی و با قیومت یوسف علی محمدی     و له لیا محمدی      در 

تاریخ 95/10/۲1 به منظور فروش چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی واقع در 

شهر فاورجان – شهر ابریشم – خ شهید نعمتی – کوچه حیدری  به مساحت عرصه 133 متر مربع 

و اعیانی حدود 93 متر مربع در یک طبقه با قدمت حدود ۲0سال با مشقات و اشعابات آب و برق 

وگازاز ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 

برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  1013۶۶۶۶۶0 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.

 دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 7 فرعی از 36 اصلی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب باغ محصور سه جریبی پاک شماره 7 فرعی از 3۶ 

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

مصطفوی بعنوان احدی از ورثه آقا احمد مصطفوی 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 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 95/11/۲0 ساعت 9  و طبق تقاضای 

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

گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/10/11 

شماره : 1718/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۲ فرعی از 7۶40 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام فضل اله سلیمانی فرزند لی اله  در جریان ثبت است و رای 

شماره 1395۶030۲0۲700754۶مورخ 95/۶/1۶ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

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

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

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/11/10 روز شنبه   ساعت 9 صبح 

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

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

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

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

تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

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

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

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

تاریخ انتشار: 1395/10/11 

شماره :305۲5/ م الف رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان هادی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
و   1 پاک  از  شده  مفروز  فرعی   353 پاک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    7741 از  فرعی  ۲و3و4و5 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  رمضان    فرزند  قهجاورستانی  بخت  جوان  جمال  آقای 

تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   1395/0۲/19 1395۶030۲0۲7001975مورخه 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

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

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

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/11/1۲ 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 اماک مطابق 

ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 

طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

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

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

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

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

تاریخ انتشار: 1395/10/11 

شماره :305۲۶/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  واقع   7897/3۲88 پاک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اشرف مکاری خوراسکانی فرزند عباس    در جریان ثبت است 

و رای شماره 31۲۲مورخ 1395/03/09 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

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

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 1395/11/07 روز ساعت 9 صبح در 

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

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

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

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

تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

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

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

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

تاریخ انتشار: 1395/10/11 شماره :305۲7/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 3۲89 فرعی از 7897  اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام یداله قضاوی فرزند محمد علی   در جریان ثبت 

است و رای شماره 1395۶030۲0۲700۶۶۶۶مورخ 95/5/۲8 از طرف هیات حل اختاف موضوع 

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

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

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

ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/11/3 روزیکشنبه  

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

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

مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

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

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

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

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

تاریخ انتشار: 1395/10/11 

شماره :305۲8/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  اصلی   9475/1 از  فرعی   4 شماره  پاک  خانه    یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

و  حسین  فرزند  خوراسگانی   زمانی  علیرضا  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش 

غیره    در جریان ثبت است و رای شماره 1395۶030۲0۲7008055 و 1395۶030۲0۲7008058 

مورخ 95/۶/۲8 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

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

تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/11/4 روزدو شنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون 

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

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

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

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/10/11 

شماره :305۲9/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 308۲  فرعی مفروز شده از پاک 11548 

زارعی گشیری  حسین  آقای  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 

فرزند غدیر علی     در جریان ثبت است و رای شماره  های 1395۶030۲0۲70078۶5 مورخه 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   1395/0۶/۲0

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

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

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

تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/11/11 روزدو شنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون 

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

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

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

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/10/11 

شماره :30530/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک یک  فرعی مفروز شده از پاک 11573 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم افسانه بزرگ زاد فرزند حسین     

در جریان ثبت است و رای شماره  های 1395۶030۲0۲7003۶55مورخه 1395/03/۲۲ از طرف 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند  هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 

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

در تاریخ 1395/11/11 روزدو 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 

تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲0 ماده  مطابق  اماک  و صاحبان  اعتراضات مجاورین 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 

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

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

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

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/10/11 

شماره :30531/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

زمین فوالدشهر مثل آسفالتی است که چمن دارد



7اجتماعی شنبه  11 دی ماه   1395
ـــمـــاره 332 ســـــال دوم              ݡسݒ

B.Abbaszade@eskimia.ir
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فصــل امتحانــات فرارســیده اســت و خانواده هــای بســیاری 
اکنــون در حــال کلنجــار رفتــن بــا فرزندانشــان بــرای 
آمادگــی در امتحانــات هســتند؛ امــا همیــن کلنجارهــای گاه 
ــراب،  ــرای اســترس و اضط ــه را ب ــد زمین دلســوزانه می توان

ــد. ــم کن ــان فراه ــژه در نوجوان به وی
    مقایسه

یکــی از عوامــل پدیدآورنــده اضطــراب، مقایســه و ســنجش 
ــت؛  ــال های اوس ــن و س ــم س ــایر ه ــا س ــوان ب ــار نوج رفت
ــد.  ــز باش ــه مالمت انگی ــه صورت گرفت ــر مقایس ــژه اگ به وی
)در بیشــتر مــوارد نیــز کارکــرد روانــی مقایســه بــه همیــن 
ــه  ــن اینگون ــوان در ذه ــد.( نوج ــدا می کن ــروز پی ــکل ب ش
برداشــت می کنــد کــه جایــگاه خــود را نــزد مهم تریــن 
ــس ــن ح ــت و همی ــت داده اس ــی اش از دس ــراد زندگ  اف

ــه  ــوان را ب ــت نوج ــرد و در نهای ــد ک ــی خواه ــاد ناامن ایج
ســمت اســترس ســوق می دهــد. پــس ســعی کنیــد 
تفاوت هــا  بیــان  بــرای  جایــی  خــود   در صحبت هــای 
و ویژگی هــای فرزنــدان دوســتان و آشــنایان خــود در نظــر 

. ید نگیر
    همراهی

 گاهــی اوقــات حجــم درس هــا، اســترس مقابلــه بــا کنکــور 
تغییــرات  حتــی  و  زندگــی  تصمیمــات  بزرگ تریــن  و 

هورمونــی، بــه شــکلی همــه زندگــی یــک نوجــوان را درگیــر 
 می کنــد کــه ســاده ترین اتفاقــات را بــرای او ســخت 
ــد  ــگام می توانی ــن هن ــد. در ای ــان می ده ــقت بار نش و مش
ــد خــود راحــت  ــرای فرزن ــا یــک پیشــنهاد ســاده، کار را ب ب
ــد  ــد و بخواهی ــت او بدهی ــه دس ــه ب ــک دفترچ ــد. ی کنی
ــه او کمــک  ــای خــود را روی آن بنویســد و ســپس ب کاره
کنیــد تــا اولویــت هــر کــدام را مشــخص کنــد و بــه ترتیــب 
ــه  ــد ب ــی می توانی ــن راحت ــه همی ــد. ب ــام ده ــا را انج آن ه

ذهــن فرزنــدان خــود نظــم بدهیــد و بــا تکــرار ایــن روش 
انجــام کارهــا بــر اســاس اولویــت را ملکــه ذهنشــان کنیــد.

    خود مدیریتی
اگــر هنــوز عــادت داریــد کــه ماننــد دوران ابتــدای تحصیــل 
ــس  ــاب پ ــا حس ــه درس ه ــا در حیط ــان از آن ه فرزندانت
ــیده  ــش رس ــر زمان ــاال دیگ ــه ح ــد ک ــد بدانی ــد، بای بگیری
ــوزش  ــان آم ــه فرزندانت ــی« را ب ــه »خودمدیریت ــت ک اس
ــر درس  ــر ب ــه دیگ ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــد. ای  بدهی

ــه  ــید، بلک ــته باش ــارت نداش ــا نظ ــی آن ه ــات زندگ و اتفاق
ــد.  ــر دهی ــد تغیی ــیدگی تان را بای ــیوه رس ش

را در  بگوییــد کــه درس هــا  بــه آن هــا  بــرای شــروع 
ــی  ــد و حت ــه بخوانن ــود در مدرس ــتانه خ ــای دوس گروه ه
بعــد از آن در خانــه  همدیگــر حضــور پیــدا کننــد تــا بتواننــد 
کنــار یکدیگــر مشــکالت و مباحــث درســی را برطــرف 
کننــد و نهایتــا نتیجــه درس خواندن هــا را بــه اطــالع شــما 
ــه  ــر جلس ــد از ه ــک بع ــان کوچ ــک امتح ــا ی ــانند ی برس
ــد  ــر و چن ــن روش یــک تی ــا ای ــد. ب ــدارک ببینی مطالعــه ت
نشــان زده ایــد؛ هــم مهــارت ارتباطــی فرزندانتــان را تقویــت 
ــه  ــدن را ب ــان و درس خوان ــت زم ــم مدیری ــد و ه کرده ای
ــای  ــس کاره ــم از َپ ــا کم ک ــته اید ت ــان گذاش ــده خودش عه

ــد. ــان بربیاین خودش
    شکست، بخشی از زندگی است

بــه نوجوانتــان بگوییــد کــه تمــام تالشــش را بــرای رســیدن 
ــره خــوب  ــا نم ــری دروس و نهایت ــاالی یادگی ــه ســطح ب ب
بــه کار بگیــرد؛ امــا نبایــد ایــن هــدف آنقــدر مهــم و پررنــگ 

باشــد کــه باعــث بــه هم ریختگــی روحــی او شــود. 
شکســت، بخشــی از زندگــی اســت و حتــی کســب نمــره ای 
پایین تــر از نمــره ایــده آل، نمونــه ای از همیــن واقعیــت 
ــا آن  ــی اجتماعــی خــود ب ــن در زندگ ــد از ای ــه بع اســت ک
ــن بخــش از  ــه رو خواهــد شــد و همی بیــش از پیــش روب
زندگــی، یعنــی اینکــه بایــد آن را پذیرفــت و بــرای جبرانــش 

تــالش کــرد، نــه اینکــه آن را آخــر دنیــا دانســت.

فصلامتحاناتوچالشخانوادهها

کمبود 14 هزار نیرو در اورژانس 115
رئیــس مرکــز مدیریت حــوادث 
ــور  ــکی کش ــای پزش و فوریت ه
در  نیــرو  هــزار   14 کمبــود  از 
اورژانــس 115 خبــر داد و گفــت: 
در عیــن حــال برنامــه داریــم تــا 
طــی پنــج تــا شــش مــاه آینــده 
ــه  ــوط ب تمــام کانکس هــای مرب
را تعویــض و ســاختمان های  اورژانــس پیش بیمارســتانی 
فرســوده را بازســازی کنیــم. دکتــر پیرحســین کولیونــد دربــاره 
ســرانجام توســعه و بازســازی 120 اورژانــس بیمارســتانی 
کشــور،گفت: خوشــبختانه عمــده 120 اورژانــس بیمارســتانی 
کــه قــرار بــود توســعه یابــد و نوســازی شــود، تکمیــل شــده 
ــس  ــاس اورژان ــن اس ــر ای ــتند. ب ــل  هس ــال تکمی ــا در ح ی
بیمارســتان هایی ماننــد طالقانــی، حضــرت رســول، شــریعتی 
ــا  ــم. وی ب ــل می کنی ــال تکمی ــان امس ــا پای ــان و... را ت لقم
ــا  ــه اورژانس ه ــا هرچ ــه م ــرد ک ــه ک ــد توج ــه بای ــان اینک  بی
 را توســعه دهیــم، بــاز هــم نیازمنــد تکمیــل فرآیندهــا 
و پروتکل هــا هســتیم، ادامــه داد: همچنیــن بایــد مدیریــت 
ــال  ــن ح ــود. در عی ــام ش ــمت ها انج ــن قس ــری در ای بهت
خوشــبختانه در دوره کنونــی و در قالــب طــرح تحــول نظــام 
حــوزه  در  به ویــژه  اورژانــس،  بخش هــای  بــه  ســالمت،  
اورژانس هــای پیش بیمارســتانی نــگاه ویــژه ای شــد؛ بــه 
طــوری کــه ممکــن اســت تــا پنــج تــا شــش مــاه آینــده تمام 
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  بــه  مربــوط   کانکس هــای 
 را تعویــض کــرده و ســاختمان هایی را بــرای آن بســازیم 

و ساختمان های فرسوده را بازسازی کنیم.

شکر، اعتیادآورتر از کوکائین است
 فقــط یــک قاشــق چایخــوری شــکر در رژیــم غذایــی شــما

می توانــد بــه یــک کیلــو اضافــه وزن در یــک ســال منجر شــود 
و اثــرات مضــر آن بــر متابولیــک هــم نیــاز بــه گفتــن نــدارد. 
ــه  ــت ب ــل دیاب ــک مث ــای متابولی ــکر در بیماری ه ــش ش نق
خوبــی شــناخته شــده اســت؛ امــا اثــر آن بســیار فراتــر اســت. 
دریافــت شــکر اضافــی می توانــد بــه بیمــاری عــروق کرونــر 
ــک ــندرم متابولی ــولین، س ــه انس ــت ب ــی، مقاوم ــب، چاق  قل
 ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک، کاهــش ایمنــی بــدن

ــز و افزایــش خطــر ســرطان منجــر  ــالل در عملکــرد مغ اخت
شــود. معلــوم شــده کــه شــکر در اصــل اعتیــادآور هــم 
هســت؛ یعنــی هرچــه بیشــتر مصــرف کنیــد، بیشــتر 
ــذت  ــت و ل ــز رضای ــک مرک ــرای تحری ــکر ب ــد. ش می خواهی
مغــز از همــان مســیرهای عصبــی اســتفاده می کنــد کــه مــواد 
مخــدر اســتفاده می کننــد و بــا ایــن تحریــک، مرکــز رضایــت 
ــور ــتر بخ ــه »بیش ــد ک ــال می کن ــیگنال را ارس ــن س ــز ای  مغ

بیشــتر بخــور«. اخیــرا محققــان دریافتنــد کــه شــکر، ۸ برابــر 
بیــش از کوکائیــن، اعتیــادآور اســت.

اخبار کوتاه

تأسیس مدرسه فقط با «لیسانس»
ــرد، رئیــس ســازمان  ــه گ مرضی
ــا اشــاره  ــی، ب ــدارس غیردولت م
دائمــی  قانــون  تصویــب  بــه 
مــدارس  تأســیس  شــدن 
غیردولتــی در مجلــس اظهــار 
کــرد:  اکنــون منتظــر ابــالغ ایــن 
قانــون از ســوی مجلــس بــه 
دولــت هســتیم. وی دربــاره اولویت هــای اجــرای مفــاد 
ــار  ــی اظه ــدارس غیردولت ــی شــدن تأســیس م ــون دائم قان
کــرد: خوشــبختانه پــس از اجــرای آزمایشــی 9 ســاله الیحــه 
کار  و  همه جانبــه  تالش هــای  بــا  غیردولتــی  مــدارس 
بــا همــکاری  انجــام شــد و همچنیــن  تخصصــی کــه 
ــط در  ــای مرتب ــایر نهاده ــس و س ــوزش مجل ــیون آم کمیس
و  رفــت  و  مجلــس  بــه  ارائــه  از  پــس  الیحــه  نهایــت 
ــس از  ــت و پ ــان داش ــورای نگهب ــه ش ــه ب ــت هایی ک برگش
انجــام اصالحــات بــه تأییــد و تصویــب شــورای نگهبان رســید 
ــکاالت  ــده اش ــزود: عم ــرد اف ــد. گ ــل ش ــون تبدی ــه قان و ب
موجــود بــرای مــا محــرز شــده بــود و نقــاط ضعــف در رونــد 
اصــالح قانــون برطــرف شــدند. یکــی از گره هــای بــزرگ ایــن 
بــود کــه تعــداد زیــادی از مــواد حمایتــی و نظارتــی قانــون در 
طــرح آزمایشــی بــه خوبی اجــرا نمی شــد و در دســتورالعمل ها 

و آیین نامه ها دچار ضعف بودیم. 
وی تغییــر ســطح تحصیلــی متقاضیــان بــرای دریافــت مجوز 
از دیپلــم بــه لیســانس را یــک تغییــر خــوب دیگــر در قانــون 
ــن  ــع قوانی ــد تاب ــال بای ــر ح ــر در ه ــت: مدی ــت و گف دانس

مجموعــه باشــد؛ امــا ایــن قانــون بــرای مؤسســان اســت.

ارائه رایگان خدمات کاهش آسیب اعتیاد
بهزیســتی  اعتیــاد ســازمان  درمــان  و  پیشــگیری  معــاون 
ــای  ــه ســاماندهی و ارتقابخشــی برنامه ه ــان اینک ــا بی کشــور ب
 پیشــگیری از اعتیــاد از اولویت هــای ســال جــاری اســت
ــی ــاص جمعیت ــای خ ــت گروه ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب  گف
ــان  ــوزه زن ــه ح ــوط ب ــت مرب ــن معاون ــات ای ــد از خدم 10 درص
اســت. محســن روشــن پژوه بــه ارائــه خدمــات کاهــش آســیب 
 اعتیــاد در ســه الگــو اشــاره کــرد و گفــت: نخســتین الگــو

ارائــه خدمــات در مراکــز گــذری بــه فــرد معتــاد اســت. دومیــن 
ــای  ــه در محل ه ــتند ک ــیار هس ــان س ــای امدادرس ــو تیم ه الگ
ــری  ــد و دیگ ــه می دهن ــی را ارائ ــاد خدمات ــراد معت ــع اف تجم
ــا رفتارهــای پرخطــر  ارائــه خدمــات در مراکــز بــرای معتــادان ب
اســت. تمامــی خدمــات کاهــش آســیب اعتیــاد در ســه الگــوی 
نامبــرده، رایــگان اســت. وی ارائــه خدمــات راهنمایــی تلفنــی از 
طریــق خــط ملــی اعتیــاد بــا شــماره 09۶2۸ را از اقدامــات حــوزه 
ــط  ــن خ ــت: ای ــمرد و گف ــتی برش ــاد بهزیس ــگیری از اعتی پیش
ــب  ــا ۸ ش ــح ت ــماره، از ۸ صب ــن پیش ش ــه گرفت ــاز ب ــدون نی ب
آمــاده پاســخگویی بــه آحــاد جامعــه در سراســر کشــور اســت.

اخبار کوتاه

رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا بــا اعــالم ســه اســتان 
ــاه گذشــته بیشــترین  ــول 9 م ــه در ط ــز کشــور ک جرم خی
جرائــم و وقایــع را بــه خودشــان اختصــاص داده انــد، گفــت: 
همــه اســتان ها رصــد می شــوند، امــا تمرکــز مــا بــر 

اســتان های پرجمعیــت اســت.
 ســردار محمدرضــا مقیمــی افــزود: ســه 
اســتان تهــران، خراســان رضــوی و اصفهــان 
ــن اســتان های کشــور در طــول 9  جرم خیزتری
ــده اند.  ــی ش ــال 95 معرف ــته س ــه گذش ماه
بــرای  فاکتورهــای مختلفــی  افــزود:  وی 
وقــوع جــرم در یــک شــهر وجــود دارد؛ بافــت 
جمعیتــی، مهاجرپذیــری، فراوانــی جمعیــت 

وضعیــت معیشــتی و... از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث 
افزایــش و کاهــش میــزان جرائــم، به ویــژه جرائــم خشــن 

ــود.  ــه می ش ــک منطق در ی
مقیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه جزیــره کیــش کمتریــن میزان 
ــود  ــه خ ــال ب ــته امس ــه گذش ــع را در 9 ماه ــم و وقای جرائ

اختصــاص داده، ادامــه داد: در 9 ماهــه اول امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته، قتــل 10 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

اســتان های  به ویــژه  اســتان ها،  در  تصریــح کــرد:  وی 
اصفهــان  و  رضــوی  خراســان  تهــران،  یعنــی  هــدف 
گروه هایــی را تشــکیل داده ایــم کــه افســران و کارآگاهــان 
ــن گروه هــا جهــت  ــی بازنشســته در ای جنای
 تدبیــر، تدبــر، حــل مســئله، تیزهوشــی 
و کنجــکاوی جرائــم بــه افســران جــوان 

می کننــد.  آگاهــی کمــک  پلیــس 
ســردار مقیمــی بــا اشــاره بــه سیاســت ناجــا 
ــروقه  ــوال مس ــداران ام ــا خری ــورد ب در برخ
ــه  ــراد گرفت ــن اف ــوی کار ای ــر جل ــت: اگ گف
شــود، بــه طــور قطــع ســرقت کاهــش پیــدا خواهــد 
ــه شــرایط و فضــای اجتماعــی  ــا توجــه ب کــرد؛ چــرا کــه ب
ــرقت و  ــه س ــر، چرخ ــارق و مال خ ــود س ــن وج و همچنی
ایجــاد ناامنــی در جامعــه گســترش پیــدا می کنــد و باعــث 

ــر ــود. مه ــرقت می ش ــوع س وق

ــان  ــا بی ــذا و دارو، ب ــس ســازمان غ ــد، رئی رســول دینارون
ــوزه  ــا در ح ــور م ــن کش ــان همچنی ــورهای جه ــه کش اینک
ــتند ــه هس ــی مواج ــش اصل ــه چال ــا س ــه ب ــذا و تغذی  غ
گفــت: چالــش اول فقــر غذایــی و ســوء تغذیه اســت؛ بــه 
ــان  ــر گرســنه در جه ــون نف ــه بیــش از ۸00 میلی طــوری ک

متاســفانه  هــم  ایــران  در  و  دارد  وجــود 
از  نفــر کمتــر  هنــوز حــدود 4 میلیــون 
نیــاز غــذا دریافــت می کننــد؛ به ویــژه در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، یکــی از 
 چالش هــای اساســی مــا فقــر غذایــی 
ــل  ــرای ح ــد ب ــه بای ــت ک ــوء تغذیه اس و س

ــود.  ــالش ش آن ت
شــیمیایی  آالینده هــای  و  غذایــی  تقلب هــای  از  وی 
بیولوژیــک و... بــه عنــوان چالــش دوم حــوزه غــذا نــام برد 
ــوز درصــد باالیــی از فرآورده هــای غذایــی  و ادامــه داد: هن
ــی  ــر بهداشــت و ایمن ــد از نظ ــت می کنن ــردم دریاف ــه م ک
ــد  ــدود 10 درص ــر ح ــال اخی ــتند. در س ــد نیس ــل تأیی قاب

ــردود شــده اند. ــم، م ــش کرده ای ــا آزمای ــه م ــی ک نمونه های
 دینارونــد افــزود: دریافــت کالــری بیــش از نیــاز، چالــش 
ــه طــور میانگیــن  ــه طــوری کــه در ایــران ب ســوم اســت؛ ب

کالــری دریافتــی 25 درصــد بیــش از نیــاز اســت. 
ــور ــی کش ــای غذای ــه اولویت ه ــاره ب ــا اش ــه ب  وی در ادام

تاکیــد کــرد: ســالمت غذا، نخســتین مســئله 
ــور است.  کش

ــاره  ــی اش ــر غذای ــل فق ــه معض ــد ب دینارون
کــرد و اظهــار داشــت: در حــال حاضــر برخــی 
ــی از اســتان  ــد مناطق ــه، مانن ــراد جامع از اف
سیســتان و بلوچســتان، کالــری مــورد نیــاز 
ــدم  ــد و از ع ــت نمی کنن ــدن خــود را دریاف ب
امنیــت غذایــی رنــج می برنــد؛ ایــن مســئله در حــال 
ــه ای در  ــکالت تغذی ــایع ترین مش ــت. وی ش ــری اس پیگی
ــرف  ــی و مص ــری اضاف ــد کال ــت 25 درص ــور را دریاف کش
بیــش از معمــول غــذا دانســت و گفــت: همیــن امــر ســبب 

ــی در کشــور شــده اســت. ایســنا ــش وزن و چاق افزای

سالمت غذا، در صدر اولویت های غذایی کشوراصفهان در میان 3 استان جرم خیز کشور

حتما بخوانید!
اصفهان در میان 3 استان جرم خیز کشور

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 34۸ فرعی از 7949  اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حمید رضا ابوطالبی فرزند خدا رحم  و غیره   در جریان ثبت 

است و رای شماره  1395۶0302027004793 و 1395۶0302027004799مورخ95/4/20 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 95/11/3 روزیکشنبه  ساعت 

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

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

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

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: 1395/10/11

 شماره :30532/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 10393/34۸3  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  محمد   فرزند  مورنانی  صدیقی  زهره  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از  و   95/3/۸ 1395۶0302027003015مورخه 

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 95/11/12 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 ۸۶ 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: 1395/10/11 

شماره :30533/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 119 فرعی از 39 اصلی   واقع در بخش 1۸ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام علی قاسمی تودشکی فرزند محمد ابراهیم  در جریان ثبت است و رای 

شماره 1395۶0302027007930مورخ 95/۶/24 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 95/11/9 روز  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 ۸۶ 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: 1395/10/11

 شماره :30534/ م الف هادی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 30۸3 فرعی از 1154۸ اصلی   واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام غالمرضا برزمهری گشیری فرزند ماشااله  در جریان ثبت است و 

رای شماره 1395۶0302027007001مورخ 95/۶/۶ 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 95/11/10 روز  یکشنبه   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 ۸۶ 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: 1395/10/11 

شماره :30535/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970351501511 تاریخ تنظیم: 1395/9/30 شماره بایگانی شعبه: 950۶4۸ شماره 

پرونده ها :95099۸0351500521پرونده کالسه: 95099۸0351500521 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 9509970351501511 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 

آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی به نشانی: اصفهان – خیابان 

چهارباغ باال – مجتمع باران – طبقه پنجم – واحد 35 خواندگان: 1- آقای حسین یکدانه فرزند علی به 

نشانی: اصفهان – خ رباط – خ بهارستان شرقی – خ ورزشگاه – نبش کوچه اول – ساختمان جودن – 

واحد 4   2- آقای عبداله توانگر فرزند حسن به نشانی: اصفهان – خ نظر غربی – کوی آراسته – کوی 

بنفشه – منزل شخصی – پالک 1   3- آقای محسن میرزائی ارجنگی فرزند محمد به نشانی: مجهول 

المکان 4- آقای مهرداد نقیه فرزند حسن به نشانی: اصفهان – خ آمادگاه – مجموعه عباسی – واحد 102 

– پالک 1 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 

تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به انشاء رأی می نماید.رأی دادگاه بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره به طرفیت 

آقایان مهرداد نقیه فرزند حسن )صادرکننده( محسن میرزائی ارجنگی فرزند محمد، عبداله توانگر فرزند 

حسن و حسین یکدانه فرزند علی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست و سه میلیون 

و نهصد و نود و چهار هزار و یکصد و نود و دو  ریال بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 54۶۸37 

به عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده است و خواندگان علیرغم 

ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند با 

عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندًا به مواد 19۸، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 249-

314و403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و نود 

و چهار هزار و یکصد و نود و دو ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان 

وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی 

از جمله هزینه نشر آگهی و شش میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد و شصت و یک ریال 

بابت حق الوکاله و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و نود و هفت ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

شماره: 30127/م الف رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمدرضا راجی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970351501519 تاریخ تنظیم: 1395/10/1 شماره بایگانی شعبه: 9505۶5 شماره 

پرونده ها :95099۸0351500455پرونده کالسه: 95099۸0351500455 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 9509970351501519 خواهان: مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی با 

مدیریت عاملی عیسی رضایی با وکالت مع الواسطه مصطفی جاللی با وکالت خانم حوری افشار فرزند 

عباس به نشانی: اصفهان – خیابان نیکبخت – نبش بن بست وحدت – ساختمان وکالی نیکبخت – 

طبقه اول – واحد شماره 4 خواندگان: 1- آقای سیدمهدی لقمانی فرزند سیدعبدهللا 2- آقای ابراهیم 

نشانی: همگی  به  فرزند سیدعبدهللا  لقمانی  الهه سادات  فرزند حسین 3- خانم  صادقی دستجردی 

مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه 

چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.رأی دادگاه 

خانم حوری افشار به وکالت از مؤسسه اعتباری کوثر به طرفیت خانم الهه سادات لقمانی )صادرکننده( 

لقمانی فرزند سیدعبداله )ضامنین(  ابراهیم صادقی دستجردی فرزند حسین و سیدمهدی  آقایان  و 

شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  پانزده  و  دویست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 

2734۸1-95/3/21 به عهده بانک انصار به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده است 

و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 

تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندًا به مواد 19۸، 515، 519، 522 قانون آئین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و 

استفساریه آن 249-314-315-403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و پانزده 

میلیون ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر 

شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، 

شش میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله و هفت میلیون و یکصد و سه هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ک  

شماره: 3012۶/م الف محمدرضا راجی رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970354501550 تاریخ تنظیم: 1395/10/1 شماره بایگانی شعبه: 951032 شماره 

پرونده ها : 95099۸03۶34005۶4 شاکی: خانم مریم یدالهی فرزند مظفر به نشانی: اصفهان - اصفهان 

– خ نشاط – مقابل بیت الحسین – ک نقی – پ 1 متهمین: 1- خانم بنفشه رادهوش فرزند جمشید 

2- خانم بهاره رادهوش فرزند جمشید به نشانی: هر دو نفر مجهول المکان اتهام ها: 1- ضرب و جرح 

زیر  بشرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه  با  دادگاه  توهین گردشکار:   -2 عمدی 

بنفشه رادهوش فرزندان  بهاره و  اتهام خانمها  نماید.رأی دادگاه درخصوص  به صدور رأی می  مبادرت 

جمشید دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی خانم مریم یدالهی اصرار و توهین نسبت به وی 

با توجه به شکایت شاکیه – گزارش مرجع انتظامی – اظهارات مطلع – صورت جلسه تحقیقات محلی 

به مواد 709-4۶2-44۸  و عدم حضور متهمان در جلسه رسیدگی بزهکاریش محرز است و مستندًا 

و 710 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده ۶0۸ قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 

هریک از متهمان را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت بابت بزه توهین و 

متهمان را به نحو تساوی به پرداخت سه و نیم درصد دیه کامل بابت خراش حارصه در نواحی مچ دست 

راست – وسط پیشانی – جلوی سینه و خلف الله گوش و جلو سینه سمت راست و شش هزارم دیه 

کامل بابت کبودی در نواحی بازوی راست )دو فقره( ساعد چپ و بازوی چپ در حق شاکیه محکوم تا 

حداکثر ظرف یکسال از تاریخ درگیری پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باشد. 

شماره: 3012۸/م الف رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان – بالنیان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350900739 تاریخ تنظیم: 1395/5/5 شماره پرونده: 94099۸0350900045 

آقای  وکالت  با  سیدحسن  فرزند  حسینی  سیدعباس  آقای  خواهان:   940050 شعبه:  بایگانی  شماره 

محسن سلطانی ایچی فرزند علی به نشانی: استان اصفهان – شهرستان تیران و کرون – تیران و کرون 

– جاده داران اصفهان – نبش خیابان شاهد – دفتر اسناد رسمی 220 عسگران خوانده: آقای مهدی 

بهرامی فرزند الیاس به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- مطالبه 

خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه سفته دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل اقدام به صدور رأی می کند.رأی دادگاه دعوی خواهان آقای سیدعباس حسینی با وکالت آقای 

به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون  بهرامی  به طرفیت خوانده آقای مهدی  ایچی  محسن سلطانی 

ریال وجه یک فقره سفته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد. با توجه به دادخواست 

تقدیمی و فتوکپی مصدق سفته شماره 727323 و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در 

قبال دعوی مطرح شده دادگاه با استصحاب دین به استناد مواد 19۸ و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی خوانده را پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35۶0000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند خسارات تأخیر 

بانک  اعالمی  اجرا محاسبه وفق آخرین شاخص  تقدیم دادخواست 94/1/27 در زمان  تاریخ  از  تأدیه 

مرکزی محاسبه می شود. رأی صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 20 روز پس 

از آن قابل تجدیدنظرخواهی است. 

شماره: 30105/ م الف رئیس شعبه 9 حقوقی اصفهان – علیرضا اصالنی

دادنامه
24 شورای حل  : شعبه  رسیدگی  مرجع  921مورخ95/۸/29  دادنامه:  پرونده: 95-717 شماره  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: مظاهر حسن پور به نشانی: اصفهان- سه راه سیمین – خ جانبازان – ابتدای 

کوچه شهید مالکی – پ 9 خوانده: امیدرضا اثنی عشری اصفهانی به نشانی: مجهول المکان خواسته: 

مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر و تأدیه باستناد یک فقره چک 449/470014 

مورخ 94/3/10 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای 

مظاهر حسن پور به طرفیت آقای امیدرضا اثنی عشری اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال 

وجه چک به شماره ی 449/470014 مورخه94/3/10 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 

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

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

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  خوانده علیرغم 

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

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 19۸، 515، 519، 522 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و چهارصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 30149/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970353۸01419 تاریخ تنظیم: 1395/9/22 شماره پرونده ها :92099۸03۶01001۶2 

و   92099۸03۶01001۶2 کالسه:  های  92099۸03۶0101734پرونده  و   92099۸03۶0100730 و 

)112 جزایی  اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   112 و 92099۸03۶0101734 شعبه   92099۸03۶0100730

سابق( تصمیم نهایی شماره: 9509970353۸01419 شاکی: آقای شایان ناعم فرزند شاپور رضا با وکالت 

آقای حسن ابراهیمی مطلق فرزند محمد ابراهیم به نشانی: خیابان ولیعصر )عج( – نرسیده به سه راه 

دکتر فاطمی – کوچه پرستو– پالک 29 – طبقه 4 – واحد ۸ کد پستی:159493۸117 و آقای سعید 

قاسمی ونجانی فرزند عبدالعلی به نشانی: خیابان ولیعصر )عج( – نرسیده به سه راه دکتر فاطمی – 

کوچه پرستو – پالک 29 – طبقه 4 – واحد ۸ متهم: آقای امیرسینا میرزائی به نشانی: مجهول المکان 

اتهام ها: 1- استفاده از سند مجعول 2- خیانت در امانت 3- فروش مال غیر 4- جعل گردشکار: دادگاه 

با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.رأی دادگاه 

درخصوص اتهام آقای امیرسینا میرزائی فرزند سیروس دائر جعل قرارداد عادی فروش خودرو سواری 

سراتو به شماره پالک 52 و 25۶ ایران 77 مورخ 1391/12/23 و استفاده از سند مجهول و خیانت در 

امانت نسبت به خودروی مذکور با فروش آن به غیر موضوع شکایت آقای شایان ناعم دادگاه از توجه 

به محتویات پرونده شکایت شاکی موصوف با وکالت آقایان سعید قاسمی و حسن ابراهیمی مطلق و 

نظر به کارشناسی رسمی دادگستری که مجعول بودن امضاء شاکی در ذیل قرارداد را تأیید نموده است و 

اظهارات آقای جواد قاعدی فرزند علی بعنوان خریدار خودرو از متهم و آقای حسین میرانی بعنوان خریدار 

آخر و متصرف فعلی خودرو و تصویر مبایعه نامه مربوط به فروش خودرو توسط متهم و نیز مستندات 

ابرازی از سوی شاکی که داللت به تعلق خودرو به وی دارد و نیز مشخص می نماید خودرو توسط متهم 

از تاریخ 1391/12/23 تا تاریخ 1392/1/15 جهت تردد در مسیر شهر تهران به شهر اصفهان اجاره گردیده 

بوده است و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف را محرز دانسته لذا مستند به مواد 

523 و 53۶ و ۶74 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک قانون راجع به 

انتقال مال غیر مصوب 130۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 

مصوب 13۶7 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به وجود تعدد معنوی مابین بزه خیانت در امانت 

و فروش مال غیر و تعدد مادی در ارتکاب سایر جرائم مذکور با در نظر گرفتن مواد 131 و 134 قانون 

مجازات اسالمی مصوب سال 1392 رأی به محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری 

از بابت بزه جعل مبایعه نامه عادی و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت بزه استفاده از سند مجعول 

با ارائه به خریدار و تحمل هفت سال حبس و رد عین خودروی سواری سراتو مذکور به شاکی و پرداخت 

مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی معادل میزان ثمن فروش خودرو توسط متهم در حق 

صندوق دولت صادر و اعالم می گردد که از بین مجازاتهای تعیین شده صرفًا مجازات اشد اجرا می گردد. 

رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 

مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./پ 

شماره: 30124/م الف رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – سجاد پناهی
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خواص آویشن
اصغــر عباســی، پژوهشــگر طــب 
ســنتی، بــا بیــان اینکــه آویشــن 
از  پــر  و  کوتــاه  درختچــه ای 
جــزو  و  علفــی  شــاخه های 
خانــواده گیــاه نعناســت، گفــت: 
ایــن گیــاه بــرای بهبــود و درمــان 
بیماری هــا اســتفاده می شــود 
ــدن  ــرای حفــظ چربی هــای ب ــوی ب ــک آنتی اکســیدان ق و ی
در برابــر آســیب رادیکال هــای آزاد اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
گیــاه آویشــن بــرای ســالمتی مفیــد اســت، اظهــار داشــت: از 
گیــاه و دمنــوش آویشــن در مصــارف زینتــی، آشــپزی، مــواد 

شوینده و مواد دارویی استفاده می شود. 
ــد و طــول عمــر  ــر افزایــش ق عباســی مصــرف آویشــن را ب
انســان تاثیرگــذار دانســت و تصریــح کــرد: روغــن گیــاه 
آویشــن دارای خواصــی ماننــد افزایــش قــدرت ذهنــی، بهبــود 
ســلول های بــدن، تســریع جریــان خــون و جوانســازی 

ــت. ــت اس پوس
ــاه  ــر گی ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــنتی ب ــب س ــگر ط ــن پژوهش  ای
آویشــن در درمــان آکنــه تاکیــد کــرد: مصــرف گیــاه آویشــن 
باعــث کاهــش موخــوره، فشــار خــون، ســرطان روده بــزرگ 
ــه وی  ــه گفت ــود. ب ــو می ش ــزش م ــدان و ری ــیدگی دن پوس
ــون  ــد صاب ــی مانن ــد محصوالت ــن در تولی ــاه آویش ــن گی روغ
ــا بیــان  ــرد دارد. عباســی ب ــدان و عطــر کارب شــامپو، خمیردن
اینکــه ایــن گیــاه دارای خاصیــت ضدباکتــری اســت، تصریــح 
کــرد: ویتامیــن K موجــود در آویشــن باعــث افزایــش 
ــود پوکــی اســتخوان مــی شــود. ــدن و بهب کلســیم، آهــن ب
وی دربــاره دمنــوش آویشــن گفــت: مصــرف این دمنــوش در 
فصــل زمســتان باعــث بهبــود سیاه ســرفه، برونشــیت، خلــط 

گلــو، تنفــس و هضــم غــذا می شــود.
 ایــن پژوهشــگر طــب ســنتی بــا اعــالم اینکــه مبتالیــان بــه 
کــم و پــرکاری تیروئیــد از مصــرف آویشــن خــودداری کننــد
ــا دمنــوش آویشــن در  ــاد گیــاه ی اظهــار داشــت: مصــرف زی
ــارداری احتمــال ســقط جنیــن را افزایــش می دهــد.  دوران ب
وی بــا بیــان اینکــه تیمــول، یکــی از مــواد شــیمیایی موجــود 
در آویشــن اســت تصریــح کــرد: وجــود مــواد شــیمیایی مانند 
کلرهگزیدیــن و تیمــول در گیــاه آویشــن در زمــان مصــرف از 

پوســیدگی دنــدان جلوگیــری می کنــد. 
ــی  ــراد دارای تنگ ــوی و اف ــاران کلی ــوص بیم ــی درخص عباس
ــش  ــود و کاه ــرای بهب ــراد ب ــن اف ــت: ای ــار داش ــس اظه نف
ــا  ــق مرب ــک قاش ــا ی ــن را ب ــاه آویش ــرم گی ــاری، ۱۰ گ بیم

ــد. ــرده و دم کنن ــوط ک ــل مخل ــوری عس خ

اسناد تکان دهنده از تجارت سیاه 

اعضای بدن سوری ها در بازار ترکیه
پــس از آزادســازی حلــب، پــرده از جنایــات جدیــدی از ســوی 
ــار اســت  ــن ب ــرای چندمی ــن ب تروریســت ها برداشــته شــد. ای
ــان  ــدن انس ــای ب ــده اعض ــروش عم ــوع ف ــت موض ــه صح ک
ــود.  ــت می ش ــه ثاب ــرز ترکی ــق م ــت ها از طری ــط تروریس توس
بــه گــزارش اســپوتنیک، مــردم حلــب می ترســند مبــادا بــه دام 
ــرای  ــوه ب ــراد بالق ــت وجوی اف ــه در جس ــد ک ــی بیفتن آمبوالنس
پیونــد اعضاســت. یکــی از قربانیــان ۶۰ ســاله ایــن آمبوالنس هــا 
ــا اعــالم جزئیــات ایــن موضــوع گفــت:  ــام «ابومحمــد» ب ــه ن ب
بــه ســمت مــا نارنجــک پرتــاب می شــد و بالفاصلــه آمبوالنــس 
شــبه نظامیان در محــل حاضــر می شــد. مــن نیــز قربانــی 
ــه و بخشــی از طحــال  ــک کلی ــا شــدم و ی ــن آمبوالنس ه همی
تروریســت  شــبه نظامیان  برنامــه  دادم.  دســت  از  را  خــود 
ــد ــاران می ش ــه بمب ــهر ک ــا از ش ــه هرکج ــود ک ــب ب ــن ترتی بدی
ــان  ــدگان و زخمی ــع آوری کشته ش ــرای جم ــه ب ــا بالفاصل آن ه
ــی  ــس از مدت ــان پ ــی از زخمی ــدند. برخ ــر می ش ــه حاض حادث
ــا» در  ــام «آلی ــه ن ــری ب ــتند. دخت ــان بازمی گش ــه خانه هایش ب
ــه  ــک جبه ــرل گروه ــت کنت ــه تح ــرد ک ــی می ک ــی زندگ محل
النصــره بــوده اســت. بــه وی پیشــنهاد می شــود کــه بــه دلیــل 
ــکی  ــک پزش ــک کلینی ــب، در ی ــرق حل ــتان در ش ــود بیمارس نب
ترکیــه ای تحــت درمــان قــرار بگیــرد. آلینــا در ایــن رابطــه گفــت: 
در مــرز ترکیــه بــازار بزرگــی مســتقر شــده کــه در آن می توانیــد 
ــد.  ــداری کنی ــودک خری ــه زن و ک ــز از جمل ــه چی ــا هم تقریب
ــازار ۲۵ هــزار  قیمــت جســد یــک انســان کشته شــده در ایــن ب
ــره  ــدن یــک زخمــی نیمه جــان ۱۵۰ هــزار لی ــره (۲۰ دالر) و ب لی

(۲۹۰ دالر) خریــد و فــروش می شــود.
ــی  ــد غیرقانون ــورد پیون ــزار م ــدود ۱۸ ه ــار، ح ــاس آم ــر اس  ب
ــه ثبــت رســیده؛ ایــن  اعضــای بــدن فقــط در شــمال ســوریه ب
در حالــی اســت کــه بســیاری از جزئیــات ایــن جنایــت هولنــاک 
ــردن  ــو ک ــردم از بازگ ــه م ــرا ک ــد؛ چ ــد مان ــی خواه ــا باق در خف
ــان  ــروه از کارشناس ــک گ ــند. ی ــدت می ترس ــه ش ــت ب حقیق
ــی  ــل نزدیک ــه دلی ــه ب ــد ک ــب گفتن ــهر حل ــی ش ــکی قانون پزش
ــه  ــدن ب ــاز ب ــورد نی ــای م ــن اعض ــه، یافت ــرز ترکی ــه م ــهر ب ش
ــه در  ــوریه ک ــرزی س ــهرهای م ــت. ش ــورت می گرف ــی ص راحت
ــد.  ــرل بودن ــل کنت ــر قاب ــرار داشــتند غی ــرل تروریســت ها ق کنت
یکــی از ایــن پزشــکان می گویــد: در ایــن شــهر، اتبــاع خارجــی  
بــا عنــوان ارائــه کمک هــای بشردوســتانه بــه ایــن محــل 
می آمدنــد؛ ولــی حقیقــت آن اســت کــه در واقــع ایــن اشــخاص 
گــرگ در لبــاس گوســفند و اعضــای مافیایــی بودنــد کــه همــراه 
بــا پزشــکان خارجــی، بــه ســرقت اعضــای بــدن انســان و حمــل 

ــد. ــور می پرداختن ــارج از کش ــه خ ــا ب آن ه

ــد   ــود دریافتن ــای خ ــن پژوهش ه ــان در جدیدتری کارشناس
نشســتن بــرای مدت زمــان طوالنــی فــرد را در معــرض 

ــینه، روده  ــرطان س ــه س ــا از جمل ــواع بیماری ه ــه ان ــال ب ابت
بــزرگ، ســرطان ریــه و پروســتات قــرار می دهــد کــه همگــی 
ــر  ــه مــرگ انســان منجــر شــوند. کارشناســان ب ــد ب می توانن
ــاعت  ــر دو س ــد ه ــه می کنن ــراد توصی ــه اف ــاس ب ــن اس ای
ــوند  ــد ش ــود بلن ــای خ ــاعت از ج ــدت نیم س ــه م ــار ب یکب
ــدم  ــی و ق ــای کشش ــون ورزش ه ــی چ ــام کارهای ــه انج و ب
زدن بپردازنــد تــا ســالمت بــدن آن هــا حفــظ شــود. خــوردن 
ــل وجــود  ــه دلی ــم ب ــر ه ــز و پنی ــاد گوشــت قرم ــر زی مقادی
ــدن انســان باعــث  ــد در ب ــی IGF-۱ می توان پروتئیــن حیوان

ــود.  ــرطانی ش ــلول های س ــد س رش
در جدیدتریــن پژوهش هــا کــه در مجلــه متابولیســم از 
ــه چــاپ  ــی ب ــای جنوب ســوی دانشــمندان دانشــگاه کارولین
رســیده، نتایــج بــه دســت آمــده نشــان می دهــد افــرادی کــه 

رژیــم غذایــی حــاوی پروتئین هــای گیاهــی بــه میــزان زیــاد  
ــزان  ــوردار هســتند و می ــر بیشــتری برخ ــول عم ــد از ط دارن
ابتــالی آن هــا بــه بیماری هایــی چــون ســرطان و مشــکالت 
قلبی عروقــی کمتــر اســت. مصــرف میــوه و ســبزیجات 
ــات  ــل و حبوب نان هــای حــاوی آرد غنی شــده، دانه هــای آجی
ــه  ــد در حفــظ ســالمت افــراد بســیار مفیــد باشــد. ب می توان
جــز خــود غــذا شــیوه پخــت آن نیــز می توانــد نقــش موثــری 
ــد.  ــا کن ــودن وعده هــای خــوراک ایف ــا مضــر ب در ســالمت ی
افــرادی کــه آشــپزی می کننــد بــه طــور معمــول گاز و بــوی 
تنــد خــوراک و روغن هــای ســوخته را تنفــس می کننــد کــه 
ــی ــای تنفس ــه بیماری ه ــا ب ــالی آن ه ــث ابت ــد باع می توان
قلبی عروقــی و نیــز انــواع ســرطان شــود. کارشناســان 
توصیــه می کننــد افــراد حتمــا در مکان هایــی کــه دارای 

تهویــه مناســب اســت، آشــپزی و از هــود یــا هواکــش بــرای 
ــوده اســتفاده  ــردن هــوای آل ــازه و از بیــن ب ایجــاد هــوای ت
ــد  ــم می توان ــن اســتفاده از ماســک و کاله ه ــد. همچنی کنن
ــراد  ــان اف ــی و ده ــه بین ــمی ب ــواد س ــر م ــث ورود کمت باع
شــود. روغــن مــورد اســتفاده در آشــپزی هــم بســیار مهــم 
اســت. اســتفاده از روغــن زیتــون بــرای ســرخ کــردن غــذا در 
دماهــای بــاال مناســب نیســت و می تــوان از روغــن آووکادو 
ــرای ســرخ کــردن خوراکی هــا اســتفاده کــرد. خــواب کــم  ب
هــم یکــی از مــواردی اســت کــه در زندگــی ایــن روزها بســیار 
معمــول اســت، امــا می توانــد باعــث ابتــالی افــراد بــه انــواع 
افــراد  توصیــه می کننــد  بیماری هــا شــود. کارشناســان 
ــد  ــور منظــم اســتراحت کنن ــه ط ــا ۸ ســاعت ب شــب ها ۷ ت
menshealth :ــظ شــود.منبع ــا حف ــدن آن ه ــا ســالمت ب ت

چند اشتباه ساده که 

منجر به مرگ می  شود
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در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
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مشــترکان  بــه  پرســرعت  اینترنــت  ارائه دهنــده   ،۲۰۲۰ ســرویس 
اصفهانــی اســت.

 بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن خدمــات بــا مهنــدس  هــادی عطــارزاده 
ــه  ــان، ب ــرات اســتان اصفه ــز تمــاس ۲۰۲۰ شــرکت مخاب مســئول مرک

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس گفت وگ
    طرح های شرکت مخابرات 

ــازار  ــترکان و ب ــاز مش ــر نی ــا ب ــان بن ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
بررســی  پیوســته در حــال  رقبــا  رقابتــی  و همچنیــن طرح هــای 

اســت. جدیــد  طرح هــای 
بــه  مرتبــا  را  جدیــدی  طرح هــای  اســاس  همیــن  بــر   
مثــال طرح هــای  عنــوان  بــه  عرضــه می کنــد؛  خــود  مشــترکان 
در  می تواننــد  مشــترکان  کــه  دانش آمــوزی  و  دانشــجویی 
اســتفاده  اینترنــت  از  رایــگان  صــورت  بــه  خــاص  ســاعات 

کنند.
    ارتباط با مشترکان

مشــترکان ۲۰۲۰ هــم از طریــق درگاه اینترنتــی شــرکت مخابــرات 
ــادات  ــرات، انتق ــد نظ ــماره ۲۰۲۰ می توانن ــم ش ــان و ه ــتان اصفه اس
ــالم  ــان اع ــرات اســتان اصفه ــه شــرکت مخاب و پیشــنهادات خــود را ب

ــد. کنن
در  را  نظرســنجی هایی  ماهانــه  معمــوال  مــا  ایــن  کنــار  در 
از  می تواننــد  مشــترکان  و  می کنیــم  برگــزار  مخابــرات  ســایت 
طریــق ایــن نظرســنجی ها مــا را در ارائــه خدمــات بهتــر یــاری 

کنند.

    نظرسنجی از نخبگان
داریــم  ارتبــاط  دانشــگاه ها  بــا  پیوســته  مــا  حاضــر  حــال  در 
راهنمایــی  را  دانشــجویان  نه تنهــا  مــا  راهنمایــی  و کیوســک های 
ــد.  ــام می دهن ــه انج ــن زمین ــنجی هایی را در ای ــه نظرس ــد، بلک می کنن
ایــن نظــرات بــه صــورت دوره ای جمــع آوری می شــود و مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد. طــرح دانشــجوی مــا، از نمونــه طرح هایــی اســت کــه 

ــر اســاس نیازهــای دانشــجویان طراحــی شــده اســت. ب
    مشاوره در ۲۰۲۰

کســانی کــه متقاضــی اینترنــت شــرکت مخابــرات هســتند، می تواننــد 
بــا تمــاس بــا ۲۰۲۰ بــا کمــک و راهنمایــی مشــاوران ایــن مرکــز، طــرح 

مــورد نیــاز خــود را انتخــاب کننــد. 
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آگهی مزایده

اداره امور شعب استان اصفهان

  بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد خودروی مشروحه ذیل را از طریق مزایده  
بفروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ این آگهی به مدت ۱۰ روز (بدون احتساب 

روزهای تعطیل) در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از خودرو، دریافت 

توحید،  خیابان  ابتدای  ابوذر،  پل  اصفهان،  نشانی:  به  قیمت،  پیشنهاد  ارائه  و  مدارک 

سرپرستی بانک مهر اقتصاد، طبقه چهارم، دایره پشتیبانی و مهندسی مراجعه نموده و یا  

با شماره تلفن ۳۸۱۰۰ داخلی ۱۳۱  تماس حاصل نمایند.

قیمت پایه کارشناسی  مدل و رنگ خودرو تیپ خودرو نوع خودرو کد خودرو ردیف

۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ۱۳۸۵ نقره ای  GLX پژو ۴۰۵ ۱۱۵/ ۲ ۱


