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شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از واحدهای تجاری واقع در محله A۴ بازار سپاهان-
طبقه فوقانی و سالن انتظار واقع در ترمینال مسافربری شماره ۲ را با قیمت پایه کارشناسی از طریق 

مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد 

مزایده حداکثر تا روز شنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۲ به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره 
قــوه قضائیــه  رئیــس  روز گذشــته  اظهــارات 
درخصــوص کــم کاری دولــت دربــاره پرونــده 
ــوه  ــت از ق ــدا الزم اس ــت: ابت ــی گف ــک زنجان باب
ــده تشــکر  ــن پرون ــه ای ــرای بررســی ب ــه ب قضائی
ــه  ــت ک ــم و پراهمی ــیار مه ــده ای بس ــم؛ پرون کن
فــردی نزدیــک به ۳ میلیــارد دالر از امــوال و منابع 
عمومــی را اســتفاده کــرده کــه اکنــون ایــن رقــم 

ــت. ــده اس ــتر ش ــت روز بیش ــه قیم ب
محمدباقــر نوبخــت افــزود: دولــت در این بــاره هــر 
کمکــی بــرای بازگردانــدن ایــن منابــع بــه خزانــه 
عمومــی انجــام می دهــد و بــا قــوه قضائیــه 
مســاعدت و همــکاری داشــته و خواهــد داشــت. 
بــرای  را کــه  بخش هایــی  آن  می کنــم  فکــر 
وزارت اطالعــات مکشــوف اســت، ایــن وزارتخانــه 
می توانــد در قالــب اطالعــات کافــی پشــت پــرده 
در اختیــار قــوه قضائیــه قــرار دهــد کــه شناســایی 
ــم  ــن رق ــد چنی ــر می توان ــک نف ــور ی ــود چط ش

ــار داشــته باشــد. بســیار بزرگــی را در اختی
وی گفــت: دولــت در هــر مــوردی کــه قــوه 
ــد؛ ضمــن  ــه نظــر داشــته همــکاری می کن قضائی
آنکــه از ابتــدا پیشــگام ایــن اقــدام بــوده تــا ابعــاد 
ایــن فســاد بــزرگ روشــن شــود و مــردم منتظــر 

اقــدام قاطــع قــوه قضائیــه بــرای بازگردانــدن ایــن 
منابــع بــه خزانــه عمومــی هســتند.

 نوبخــت همچنیــن تأکیــد کــرد: قــوه قضائیــه از 
ــا  ــای م ــت. تقاض ــوردار اس ــی برخ ــتقالل کاف اس
ــی  ــک زنجان ــی را باب ــر ادعای ــه ه ــت ک ــن اس ای
مطــرح کــرده، رســیدگی شــود و نتیجــه آن اعــالم 
ــوع  ــر ن ــم ه ــی داری ــا آمادگ ــود. م ــرح ش و مط

ــم. ــه کنی ــه دســتگاه قضــا ارائ ــات را ب اطالع
ــه  رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در پاســخ ب
ــت  ــه برخــی کارشناســان وضعی ــن پرســش ک ای
اقتصــادی را مناســب نمی داننــد، افــزود: تــا 
ــه  ــت ک ــات داش ــز ثب ــازار ارز نی ــش ب ــدی پی چن
ان شــاءهللا در آینــده نزدیــک نیــز بــه ثبــات 
می رســد. بــا چنیــن اقداماتــی چــرا نبایــد خوش بین 
باشــیم وقتــی کــه بــر اســاس شــاخص های رســمی 
ــول  ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــای جهان بانک ه
ایــران در خاورمیانــه از اقتصــاد بــا ثبــات برخــوردار 
اســت؟ بایــد حتمــا بــه ایــن ظرفیــت ملــی 

باشــیم. خوش بیــن 
روحانــی  رد صالحیــت  موضــوع  دربــاره  وی   
گفــت: رد صالحیــت، حــرف پــوچ و بی ربطــی 
ــدارد ذهــن جامعــه را درگیــر   اســت و ضــرورت ن

کرد. فارس

عــراق  رئیس جمهــور  معــاون  مالکــی،   نــوری 
ــی  ــا عل ــروز ب ــر دی ــون ظه ــت قان ــالف دول ــس ائت و رئی
شــمخانی، نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای 
عالــی امنیــت ملــی دیــدار و دربــاره آخریــن تحــوالت عــراق 

ــرد. ــو ک ــور گفت وگ ــبات دو کش ــه و مناس و منطق
ــا تقدیــر از نقــش  بــه گــزارش کیمیــای وطــن، شــمخانی ب
سیاســی و مدیریتــی نــوری مالکــی از وی بــه عنــوان 
مجاهــدی شــجاع در دوران ســخت مبــارزه بــا رژیــم صــدام 
ــدی  ــان تص ــمند در زم ــد و هوش ــری متعه ــین و مدی حس

ــرد. ــاد ک ــراق ی ــت وزیری ع ــئولیت نخس مس
ارتــش  گســترده  دســتاوردهای  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــا تروریســم گفــت:  ــارزه ب و نیروهــای مردمــی عــراق در مب
فتنــه تروریســم اصلی تریــن منشــأ ناامنــی و بی ثباتــی 
ــن  ــد ای ــه موی ــن زمین ــراق در ای ــای ع ــت و موفقیت ه اس

واقعیــت اســت کــه تنهــا مســیر درســت مبــارزه بــا 
ــردم و  ــی م ــت مثال زدن ــوان و قابلی ــر ت ــکا ب ــم، ات تروریس

اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی اســت.
ــی  ــت هم پیمان ــی اهمی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــایر  ــا س ــازنده آن ب ــت و س ــل مثب ــراق و تعام ــیعه در ع ش
ــاخت و  ــان س ــی را خاطرنش ــی و مذهب ــای سیاس گروه ه
افــزود: تــداوم رونــد مثبــت ایجادشــده در هم پیمانــی 
شــیعه نیازمنــد صبــر، از خودگذشــتگی، همگرایــی و تعامــل 
اســت کــه خوشــبختانه رهبــران شــیعه عــراق واجــد همــه 

ویژگی هــای ذکرشــده هســتند.                                                                                         
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه اراده 

جمهــوری اســالمی ایــران بــرای حمایــت مســتمر از دولــت 
و مــردم عــراق بــرای دفــع فتنــه تروریســم افــزود: بعضــی 
ــور  ــه منظ ــکا ب ــوی آمری ــه از س ــکنی های صورت گرفت کارش
فرسایشــی کــردن رونــد آزادســازی موصــل ناشــی از تمایــل 
نداشــتن آنــان بــرای پایــان یافتــن بحــران امنیتــی در غــرب 

آسیاســت.
ــای  ــت: ظرفیت ه ــی گف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــت  ــت دول ــازماندهی و مدیری ــدرت س ــی و ق ــزرگ مردم ب
ــاهده  ــینی مش ــن حس ــی اربعی ــره جهان ــه در کنگ ــراق ک ع
شــد نشــان دهنده قدرتــی ارزشــمند بــرای مقابلــه بــا 
ــراق  ــی ع ــکالت داخل ــل مش ــاختگی و ح ــای س بحران ه

ــنا ــت. ایس اس

 معــاون اول رئیس جمهــور عــراق در دیــدار بــا رئیــس 
مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــه  ــای ب ــود پیروزی ه ــا وج ــت: ب ــام گف مصلحــت نظ
دســت آمــده، همچنــان احتمــال روشــن شــدن فتنــه 

ــد از داعــش وجــود دارد. ــدی بع جدی
ــوه   ــالمی الدع ــزب اس ــر کل ح ــی، دبی ــوری مالک  ن
افــزود: ســفر مــا بــه ایــران بــه دعــوت بــرادران 
 ایرانــی و بــرای دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری 
و ســایر مســئوالن ایرانــی در شــرایط حســاس و 
مهمــی در منطقــه و دنیــا انجــام می شــود. ایــن ســفر 
بــه منظــور تحــول بخشــیدن و توســعه همکاری هــای 

ــه دو کشــور اســت دوجانب
وی ادامــه داد: جبهــه مقاومــت بــا وجــود چالش هــا 
و مشــکالتی کــه وجــود داشــت، خوشــبختانه پیــروز 
بــوده و در مقابــل جبهــه دشــمن در عرصه هــای 

ــت  ــا شکس ــا ب ــایر بخش ه ــی و س ــی، نظام سیاس
مواجــه شــده اســت.

مالکــی بــا اشــاره بــه پیروزی هــای بــه دســت 
ــود  ــا وج ــتیم ب ــن نیس ــت: مطم ــب گف ــده در حل آم
اینکــه آتــش فتنــه را خامــوش کردیــم، دوبــاره 
ــم  ــرای همیــن آماده ای ــدی آغــاز نشــود؛ ب ــه جدی فتن
جبهــه ای مســتحکم بــرای بعــد از داعــش و بــه منظور 
مقابلــه بــا فتنه هــای احتمالــی بعــدی علیــه دشــمنان 
ایجــاد کنیــم؛ مــا بــرای مقابلــه بــا خطــرات احتمالــی 

ــم. ــران آمده ای ــه ته ــش ب ــد از داع بع
خاطرنشــان  عــراق  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
کــرد: خوشــبختانه بــا جهــاد و تــالش توانســتیم 
ــا در  ــور م ــم و حض ــت آوری ــه دس ــی ب موفقیت های
ــن پیروزی هاســت  ــری از ای ــرای بهره گی ــران هــم ب ای
ــه  ــد جبه ــی کــه می خواهن ــه گروه های ــم علی ــا بتوانی ت
مقاومــت را بــه شکســت بکشــانند، کاری انجــام دهیم 
ــردد. ــا بازنگ ــه ســمت م ــاره ب ــن خطــرات دوب ــا ای ت

ــر الزم  ــا تدابی ــم ت ــران آمده ای ــه ای ــا ب ــه داد: م وی ادام
را بیندیشــیم؛ چــرا کــه در آینــده ممکــن اســت 
خطراتــی علیــه مــا پیــش بیایــد و الزم اســت از پیــش 
دربــاره آن هــا چاره اندیشــی کنیــم و در کنــار آن از 
ــم.  ــره ببری ــم به ــده ه ــت آم ــه دس ــای ب پیروزی ه

ــارس ف

رهبــر انقــالب اســالمی در پیامــی درگذشــت حجت االســالم 
و المســلمین شــیخ محمدعلــی شــرعی را تســلیت گفتنــد.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی

درگذشــت عالــم مجاهــد مرحوم حجت االســالم و المســلمین 
آقــای حــاج شــیخ محمدعلــی شــرعی رحمة هللا علیــه را بــه 
ــلیت  ــان تس ــه ایش ــدان ب ــدگان و ارادتمن ــدان و بازمان خان

ــم. ــرض می کن ع
ایــن روحانــی ُپرتــوان و ُپــرکار و خــدوم و بــا اخــالص، عمــر 
بــا برکتــی را در خدمــت اســالم و انقــالب و مــردم گذرانیــد 
ــم درگاه شــهادت  ــز تقدی ــه  جــوان خــود را نی ــد طلب و فرزن
ــارش  ــاء اطه ــا اولی ــر او و حشــر او ب ــرد. رحمــت خــدا ب ک

بــاد ان شــاءهللا.
سید علی خامنه ای
۱۴ دی ماه ۱۳۹۵

روزنامــه گاردیــن بــا اشــاره بــه اوضــاع نابســامان اقتصــادی 
ــی در  ــای عرب ــدیدترین بهاره ــه ش ــرد ک ــی ک ــتان، پیش بین عربس

راه اســت.
گاردیــن در ســرمقاله دیــروز خــود نوشــت: دالیلــی کــه باعــث وقوع 
ــتناک تر  ــدیدتر و وحش ــه ش ــده؛ بلک ــام نش ــد، تم ــا ش انقالب ه

شــده اســت. 
ایــن روزنامــه انگلیســی افــزود: اوضــاع در مقایســه بــا ســال 20۱۱ 

میــالدی قابلیــت انفجــار بیشــتری دارد.
ــی در بحران هــای  ــرد: بیشــتر کشــورهای عرب ــح ک ــن تصری  گاردی
مختلــف بــه ســرمی برنــد؛ بــه گونــه ای کــه قیمت هــای نفــت باعث 
خوردگــی اقتصــاد عربســتان می شــود و رهبــری ضعیــف در مصــر 

ــد. ــی می کن ــم بحران زای پشــت ســر ه
 ایــن روزنامــه نوشــت: فســاد در کشــورهای عربــی باعــث 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت. ب ــده اس ــی ش ــع هنگفت ــن مناب هدررفت
جدیــد ســازمان ملــل، ایــن فســاد در طــول نیــم قــرن اخیــر باعــث 
 هدررفتــن نزدیــک بــه ۱۱ تریلیــون دالر در کشــورهای عربــی شــده 

است. 
گاردیــن خاطرنشــان کــرد: بســتن درهــای اعتــراض مســالمت آمیز 
ــالب  ــمت انق ــه س ــا را ب ــا آن ه ــه بس ــرب چ ــان ع ــه روی جوان ب
ــد  ــوق خواه ــتر س ــونت بیش ــا خش ــتقیم و ب ــیوه های مس ــه ش  ب

داد. خبرگزاری دانشجو

در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد:

آمادگی دولت برای همکاری با قوه قضائیه در پرونده زنجانی

شمخانی:

تنها مسیر درست مبارزه با تروریسم، استفاده از ظرفیت های بومی است

نوری مالکی:  

برای مقابله با خطرات احتمالی بعد از داعش به تهران آمده ایم

رهبر انقالب، درگذشت حجت االسالم شرعی 

را تسلیت گفتند

 گاردین: 

 انقالب وحشتناک عربستان در راه است

حتما بخوانید!
ورود »زنان محافظ« به... چهارشنبه  15  دی ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
جنــگ نــرم یعنــی ایجــاد تردیــد در دل هــا و ذهن هــای 

مردم.« 
ــانه،  ــای رس ــده در دنی ــود آم ــه وج ــرایط ب ــروز ش ام
کار مقابلــه بــا مهاجــم را ســخت می کنــد؛ مگــر 
اینکــه بــا هوشــیاری از اصــل پیشــگیری و بــه 
اســتفاده  جامعــه  کــردن  واکســینه   تعبیــری 

شود. 
ــدی و از  ــه ج ــد ک ــن تهدی ــرای ای ــرای اج ــمن ب دش
ــه  ــد ب ــت و بای ــم هس ــخت تر ه ــی س ــگ نظام جن
ــا  ــش ب ــن در مقابل ــدهای فوالدی ــد و س ــت رص دق
ایمــان و اعتقــاد ایجــاد شــود، از ابزارهــای گوناگونــی 

بهــره می بــرد. 
یکــی از ایــن ابزارهــا، تبلیغــات اســت؛ تبلیغاتــی 
کــه در راســتای اهــداف دشــمن بــا اســتفاده از 
ماهــواره و اینترنــت و... صــورت می گیــرد و روح 
و جــان جوانــان را نشــانه رفتــه اســت و اتفاقــا 
بــه تهــی کــردن اعتقــادات قانــع نیســت؛ بلکــه 
می کنــد  راجایگزیــن  غــرب  منحــط   فرهنــگ 
ــه ســبک غربــی کشــیده   و ســبک زندگــی جامعــه ب

می شود.
 ابزارهــای دیگــری کــه از آن اســتفاده می شــود 
آزاد  تریبون هــای  شــبهه پراکنی،  احــزاب،  رســانه، 
ــد  ــازی و... از آن جمله ان ــی، شایعه س ــازی روان جوس
ــی  ــری، اخالق ــنگرهای فک ــح س ــدف فت ــا ه ــه ب  ک

و عقیدتی جامعه اقدام می کنند: 
ــنگرهای  ــراغ س ــه س ــمن ب ــی دش ــگ نظام »در جن
مــرزی مــا می آیــد. مراکــز مــرزی مــا را ســعی 
می کنــد منهــدم کنــد تــا بتوانــد در مــرز نفــوذ 
آن  بــه  امــروز  آنچــه  و  روانــی  جنــگ  در  کنــد. 
جنــگ نــرم گفتــه می شــود، دشــمن بــه ســراغ 
 ســنگرهای معنــوی می آیــد کــه آن هــا را منهــدم 
کنــد.« )بیانــات در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان 

رهبــری - 1388/07/02)
ــا  ــت و م ــخص اس ــمن مش ــی، دش ــگ نظام در جن
دشــمن را می بینیــم و از او نفــرت داریــم. ســعی 
می کنیــم او را از بیــن ببریــم؛ چــون او را مانــع 
ــم  ــت نداری ــم و دوس ــود می دانی ــداف خ ــی اه تجل
فرهنــگ  بخواهــد  و  بگویــد  زور  مــا  بــه   کســی 
و دینمــان را از مــا بگیــرد؛ ولــی در جنــگ نــرم 
خــود  آن هــا  چــون  نیســت؛  دشــمن مشــخص 
را دوســت مــا و خواهــان پیشــرفت مــا نشــان 
می دهنــد؛ در صورتــی کــه هدفشــان همــان دوری از 
دیــن و فرهنــگ ایرانــی و رواج فرهنــگ ضداســالمی 
ــتباه  ــه اش ــا را ب ــا  آن ه ــون م ــی چ ــت؛ ول ــی اس غرب
ــای  ــه آرمان ه ــم ب ــم، ســعی می کنی دوســت می بینی
فرامــوش  را  فرهنگمــان  و  دیــن  و  عمــل   آنــان 

کنیم.
اهدافمــان  تشــکیل  در  ممانعــت  همــان  آن هــا      
ــد. در   ــا می گیرن ــان را از م ــگ و دینم ــاد و فرهن را ایج
ــن   ــل ای ــا در مقاب ــی، م ــگ نظام ــه  در جن ــی ک صورت
دشــمنی می ایســتیم، ولــی در جنــگ نــرم چون دشــمن 
ــا  ــیم، نه تنه ــم و نمی شناس ــالح های او را نمی بینی و س
ــا آن  ــل او نمی ایســتیم بلکــه بی آنکــه بدانیــم ب در مقاب

ــم. ــکاری می کنی هم
در اینجــا درمی یابیــم جنــگ نــرم بــه مراتــب خطرناک تــر 
ــگ  ــتر از جن ــب بیش ــه مرات ــذاری آن ب ــه تاثیرگ و دامن

ســخت )نظامــی( اســت. 
 دشــمنان مــا در جنــگ نظامــی حریــف وحــدت 
نــرم  جنــگ  بــا  ولــی  نشــدند؛  مــا  ایمــان  و 
موفق تــر  و  هــدف می رســند  ایــن  بــه   راحت تــر 

می شوند.  
 آن هــا مشــکالت را بــزرگ جلــوه و قوانیــن اســالمی 
را مانــع رشــد کشــور نشــان می دهنــد و از ایــن 
ایــن  و  می کننــد  نفــوذ  مــا  فکــر  بــر  طریــق 
 همــان نفــوذی اســت کــه رهبــری هشــدارش را 

دادند.
ــه مــا نفــوذ کننــد؛ ولــی  ــان نمی توانســتند از خــارج ب آن
 بــا برنامه ریــزی بســیار دقیــق ســعی دارنــد مــردم 
کشــور  درون  از  و  بیندازنــد  هــم  جــان  بــه   را 
را ویــران کننــد. رســانه ها بیشــترین تاثیرگــذاری را در ایــن 

تخریــب ذهنــی و انحــراف فکــری دارند. 
 چیــزی کــه هســت رســانه ها، موســیقی های مبتــذل

 فیلم هــا و بازی هــای رایانــه ای بــه طــور مرمــوز 
ــد  ــر ضمیرناخــودآگاه فــرد تاثیــر می گذارن و پنهــان ب
و فــرد بــدون آنکــه احســاس کنــد، نتایــج ایــن 
تاثیرگــذاری برنامه ریــزی شــده را بــروز می دهــد؛ 
ــد، منکــر اصــول وحدت بخــش  ــن دوری می کن از دی

 . ... می شــود و 
باور هــای  لــذا کامــال نامحســوس ســبب ایجــاد 
رســانه ها  دروغ  ابــالغ  و  شــایعه پراکنی  غلــط 
می گیرنــد  تاثیــر  هــم  دیگــر  مــردم   می شــود. 
غلــط  بــاور  و  می یابــد  ادامــه  چرخــه  ایــن   
شــکل  مــردم  خــود  توســط  و  مــردم  میــان  در 
دارد؛  جبران ناپذیــری  عواقــب  کــه  می گیــرد 
مثــال شــایعه دزدی هــای مدیــران، در حالــی کــه 
ضایــع  شــایعه  دارنــد،  ناپــاک  دســت  اقلیتــی 
بین المللــی  شــدن مقامــات سیاســی در جوامــع 

کشــور ها  دیگــر  بی اعتنایــی  و  بی احترامــی 
نســبت بــه مــا، ضعــف قــدرت سیاســی،  اینکــه 
ــده  ــم ش ــرب خ ــار های غ ــر فش ــران در براب ــر ای کم
 اســت، ضعــف دولــت در اداره کشــور، نبــود آزادی

فــالن کــس فامیــل فــالن مقــام سیاســی اســت 
دروغ  و  شــایعه  ده هــا  و  نداریــم  پیشــرفت  مــا 
 بی اســاس کــه توســط خــود مــردم در حــال رواج 

است. 
اگــر این دشــمنی ها و کارشــکنی ها توســط کارشناســان 
و متخصصــان  بــه مــردم نشــان داده و ذهــن مردم از 
ایــن فتنه انگیزی هــا روشــن شــود، دیگــر جامعــه در 
برابــر ایــن نــوع از حملــه روانــی دشــمن بــه خوبــی 
واکســینه می شــود و جنــگ نــرم راه بــه جایــی 

نخواهــد بــرد.

عوامل انسجام خانواده )6(                               

    اطاعت از همسر 
ــق  ــان طب ــت و آن ــردان اس ــده م ــر عه ــواده ب ــت خان مدیری
ــی ســایر  ــت و راهنمائ ــه هدای ــی، وظیف ــون اله فطــرت و قان
اعضــای خانــواده را بــر عهــده دارنــد. خداونــد متعــال در آیات 
متعــددی ایــن حقیقــت را یــادآور شــده و بــه زنــان مســلمان 
ســفارش کــرده اســت کــه از شــوهران خــود کــه مدیــر 
خانــواده هســتند، اطاعــت کننــد. در ســوره بقــره می فرمایــد: 
»َولِلرَِّجــاِل َعَلْیِهــنَّ َدَرَجــٌة«؛ مــردان بــر زنــان ]از برخــی 

ــد.  ــری دارن ــات[ برت جه
َعَلــى  اُمــوَن  َقوَّ »الرَِّجــاُل  می فرمایــد:  نســاء  ســوره  در 
النَِّســاء«؛ مــردان سرپرســت زنــان هســتند و ایــن بــه جهــت 
بعضــی برتری هایــی اســت کــه خداونــد )بــرای حفــظ نظــام 
ــرار داده  ــر ق ــی دیگ ــه برخ ــبت ب ــی نس ــه برخ ــه( ب جامع
ــه خاطــر انفــاق برخــی از اموالشــان در مــورد  اســت و نیــز ب
زنانشــان می باشــد و زنــان صالــح و شایســته نیــز آن هایــی 
هســتند کــه مطیــع بــوده و تواضــع دارنــد. بــر اســاس ایــن 
رهنمــود، اطاعــت زنــان از شــوهران خــود - البتــه در مــواردی 
ــویی  ــد زناش ــد پیون ــد - می توان ــدا نباش ــت خ ــه معصی  ک

را محکم تر کند و به قوام خانواده یاری رساند. 
پیامبــر فرمــود: بهتریــن زنــان شــما زنــی اســت کــه فرزنــد 
بــه دنیــا بیــاورد، مهربــان و پاکدامــن باشــد، در میــان 
خانــواده اش عزیــز و نســبت بــه شــوهرش خاضــع و فروتــن 

باشــد.
    قناعت 

یکــی از خصایــص بــارزی کــه می توانــد احســاس رضایتمنــدی 
ــت  ــت. قناع ــت اس ــد، قناع ــم کن ــواده حاک ــون خان را در کان
 ابعــاد وســیعی دارد کــه یکــی از نمودهــای آن قناعــت مالــی 
و اقتصــادی اســت. قناعــت مالــی عــالوه بــر اینکــه آرامــش 
روانــی در پــی دارد می توانــد در تنظیــم دخــل و خــرج 
زندگــی و برقــراری تعــادل اقتصــادی تاثیــر مســتقیم داشــته 
باشــد. قناعــت در زندگــی باعــث می شــود تــا انســان نســبت 
بــه داشــته های خــود راضــی باشــد و در راســتای شــکر 
 بــرای داشــتن آن هــا اقــدام کنــد. قناعــت در زندگــی، انســان 
را نســبت بــه مســائلی کــه در زندگــی از آن هــا بهره منــد 
انســان  در  رضایتمنــدی  و حــس  آرام می کنــد  نیســت، 
تقویــت می شــود و افــراد خانــواده را از چشــم و هم چشــمی 
ــر حــذر  ــزرگ عصــر حاضــر شــمرده می شــود ب ــالی ب ــه ب ک

ــت.  ــت اس ــدای موفقی ــن ابت ــی دارد و ای م
ــا  ــدن خصلت ه ــاد نش ــی، ایج ــکون روح ــث س ــت باع  قناع
و حــاالت مخــرب دنیــوی و اخــروی همچــون حــرص، ولــع 
ــون  ــار خ ــترس، فش ــی اس ــه قول ــی ب ــا حت ــی ی  و دنیاطلب
ســکته و هــزاران بیمــاری امــروزی کــه ناشــی از فشــارهای 
روحــی و روانــی  هســتند، می شــود. در ســیره اقتصــادی 
از مکمل هــای  قناعــت  اصــل  علیهم الســالم  معصومیــن 
اصلــی بحــث کار و تــالش بــرای روزی اســت. کار و تــالش در 
برابــر واگــذاری امــور بــه خــدا قــرار می گیــرد و بســیار مــورد 
ــت  ــت. قناع ــوده اس ــالم ب ــن علیهم الس ــفارش معصومی س
ــالش  ــرای ت ــی ب ــه حــوزه مصــرف اســت و منافات ــوط ب  مرب

و ممانعتی برای کسب روزی ندارد.

اخبار سیاسی 

 ورود «زنان محافظ» 

به ماموریت های حفاظت از شخصیت 
ــات  ــا، جزئی ــخصیت های ناج ــت از ش ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــگان  ــن ی ــای ای ــظ را در ماموریت ه ــان محاف ــری زن به کارگی
ــه فراهــم  ــا اشــاره ب ــرزی ب ــت الب ــرد. ســردار هدای تشــریح ک
ــار  ــظ اظه ــوان محاف ــه عن ــروی زن ب ــکان جــذب نی شــدن ام
ــا  ــده ت ــود آم ــه وج ــازوکارهایی ب ــر س ــال حاض ــت: در ح داش
از محافظــان زن نیــز در ماموریت هــای یــگان حفاظــت از 
شــخصیت ها اســتفاده شــود. وی ادامــه داد: البتــه محافظــان 
ــرای  ــتر ب ــد، بیش ــوزش دیده ان ــگان آم ــن ی ــه در ای ــی ک خانم
حفاظــت از میهمانــان زن خارجــی در اجالس هــای بین المللــی 
ــه راحتــی وظایــف حفاظتــی  ــا بتواننــد ب اســتفاده می شــوند ت
خــود را در کنــار آن شــخصیت ها انجــام دهنــد. فرمانــده 
ــن  ــه ای ــخ ب ــا در پاس ــخصیت های ناج ــت از ش ــگان حفاظ ی
ســوال کــه آیــا در حــال حاضــر شــرایط اســتفاده از محافظــان 
شــخصیت های زن بــرای مســئوالن زن داخلــی وجــود دارد یــا 
ــرای  ــم ب ــم کــه حاضری ــر، گفــت: مــا اعــالم آمادگــی کردی خی
شــخصیت های زن در داخــل کشــور کــه نیازمنــد حفاظــت 
هســتند، از تیــم حفاظــت زنــان اســتفاده کنیــم و ایــن بســته 
ــه خواســت آن شــخصیت اســت. وی خاطرنشــان کــرد: مــا  ب
تمایــل داریــم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد؛ چــرا کــه بــا وجــود تیــم 
حفاظــت زنــان بــرای یــک شــخصیت زن، هــم ماموریت هــای 
ــم خــود شــخصیت  ــر و ســهل تر انجــام می شــود و ه ــا بهت م

ــی بیشــتری خواهــد داشــت. تســنیم احســاس راحت

 فرمانده قرارگاه پدافند هوایی:

 سیستم های موشکی، شنود الکترونیکی 

و راداری چندین برابر شده است
 فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی گفت: سیســتم های موشــکی 
ــر  شــنود الکترونیکــی و سیســتم های راداری مــا چندیــن براب
ــه  ــت و پنج ــا دس ــدات روز دنی ــا تهدی ــم ب ــده اند و می توانی ش
نــرم کنیــم. امیــر فــرزاد اســماعیلی افــزود: در قــرارگاه پدافنــد 
هوایــی بــر اســاس منویــات فرمانــده معظــم کل قــوا بــه ســه 
ــگران  ــان پژوهش ــش حامی ــک بخ ــم؛ ی ــت کردی ــش دق بخ
ــد  ــه بای ــتند ک ــگران هس ــود پژوهش ــر خ ــش دیگ ــت؛ بخ اس
خــود را هم رزمــان قــرارگاه پدافنــد هوایــی بداننــد و ایــن امــر 
محقــق شــده اســت. فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی تصریــح 
ــتانی  ــرواز قزاقس ــرای پ ــه ب ــی آنچ ــوم یعن ــش س ــرد: بخ ک
ــاالی ســر مجموعــه شــهید  ــر ب ــرای کوادکوپت رخ داد و آنچــه ب
مطهــری در تهــران بــزرگ رخ داد، همــه حاصــل دســترنج های 
پژوهشــگران قــرارگاه پدافنــد هوایــی اســت. وی تصریــح 
ــوم  ــه ســامانه ها توجــه نکرده ایــم و در بحــث عل کــرد: فقــط ب
اجتماعــی در قــرارگاه پدافنــد هوایــی خیلــی کار شــده اســت؛ 
زیــرا وقتــی مــا 3 هــزار و ۷00 نقطــه گســترش داریــم، ممکــن 
اســت ۵ نفــر یــا ۵0 نفــر در نقطــه ای باشــند کــه فاصلــه زیــادی 
از شــهرها و مراکــز تجمعــی دارد و آن هــا بایــد بتوانند خودشــان 

ــد. و سیستمشــان را اداره کنن

مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: خبــر خــروج 
حــزب هللا از ســوریه بعــد از آتش بــس صحــت نــدارد 

و ایــن تبلیغــات و ادعــای دشــمنان اســت.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام ــر والیت   علی اکب
ــت  ــت اس ــره مقاوم ــم در زنجی ــه ای مه ــوریه حلق س
ــه  ــن توطئ ــدای ای ــران از ابت ــالمی ای ــوری اس جمه
کنــار  در  ســوریه  علیــه  بین المللــی  و  منطقــه ای 
دولــت و ملــت ســوریه ایســتاده و کمــاکان هــم 
ــان  ــی خاطرنش ــتادگی وجــود دارد. والیت ــن ایس ای
کــرد: ایــن نــوع تبلیغــات جدیــد نیســت و جمهــوری 
ــی  ــع اصول ــه از مواض ــچ وج ــه هی ــران ب ــالمی ای اس
خــود کــه حمایــت از خــط مقاومــت اســت، عقب نشــینی 
نکــرده. دیگرانــی کــه نقــش مخــرب در ســوریه 
 ایفــا کرده انــد، ولــی امــروز می خواهنــد در صلــح 
و برقــراری وضعیــت بعــد از جنــگ ایــن کشــور 
ــزد  ــده آن هــا ن ــد کــه پرون ــد بدانن ــد، بای ــت کنن دخال

ــت. ــیاه اس ــوریه س ــت س ــت و مل دول
وی ادامــه داد: همچنــان هــدف دولــت و ملــت 
ســوریه ایــن اســت کــه تمامیــت ارضــی ایــن کشــور 
حفــظ و حکومــت قانونــی آن حمایــت شــود  و 

 مــردم ســوریه اختیــار تعییــن سرنوشــت خــود 
را داشــته باشــن؛ هیچ کشــوری حــق دخالــت در امور 
داخلــی ایــن کشــور را نــدارد. رئیــس مرکــز تحقیقــات 
اســتراتژیک مجمــع بــا بیــان اینکــه حضــور ایــران در 
ســوریه بــه دعــوت ایــن کشــور بــوده اســت، افــزود: 
جمهــوری اســالمی ایــران خشــنود اســت کــه در 
پیــروزی ایــن مــردم شــریف و حلقــه مهــم مقاومــت 
شــریک اســت. وی همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه بــا 
ــه در پیــش داشــتن نشســت مهــم آســتانه  توجــه ب
ــای  ــد از پیروزی ه ــه بع ــود دارد ک ــی وج نگرانی های
ــا  ــای م ــر پ ــب، روس هــا زی ــه دســت آمــده در حل  ب
را خالــی کننــد و منافــع مــا را نادیــده بگیرنــد، گفــت: 
رابطــه ایــران و روســیه رابطــه ای دوســتانه و راهبــردی 
اســت و هــر دو کشــور بــا هماهنگــی هــم در ســوریه 

بــه دولــت و ملــت ایــن کشــور کمــک کردنــد.
ــای  ــوریه و گفت وگوه ــده س ــه داد: آین ــی ادام والیت
مربــوط بــه صلــح در ایــن کشــور بــا محوریــت 
ــود. هــر کســی  دولــت و دوســتان ســوریه خواهــد ب

ــن کشــور  ــت ای ــت و مل بخواهــد خــارج از  اراده دول
در گفت وگوهــای صلــح اقدامــی کنــد، قطعــا در 
امــا  داشــت؛  نخواهــد  جایــی  ایــن گفت وگوهــا 
ــوریه  ــاره س ــیه درب ــران و روس ــن ای ــا بی هماهنگی ه

ــت. ــرار اس ــاکان برق کم
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع دربــاره 
ــس از  ــه  پ ــت ک ــت اس ــا درس ــن ادع ــا ای ــه آی اینک
مثــل  گروه هایــی  صلــح  آتش بــس  توافقنامــه 
ــوریه  ــی س ــت قانون ــوت دول ــه دع ــه ب ــزب هللا ک ح
وارد ایــن کشــور شــدند بایــد خــارج شــوند، تصریــح 
کــرد: ایــن ادعــای دشــمنان ســوریه اســت. حــزب هللا 
تاکنــون شــهدای بســیاری داده و تاکنــون بیشــترین 
ــت ســوریه  ــت ســوریه کــرده و دول ــه دول کمــک را ب
ــه  هــم کمــاکان حــزب هللا و سیدحســن نصــرهللا را ب
عنــوان دوســت بســیار صمیمــی خــود دانســته و ایــن 
تبلیغــات دشــمنان اســت. وی در پایــان تاکیــد کــرد: 
ــدم بعــدی خــط مقاومــت،  ــم ق ــا بســیار امیدواری م

ــد. ایســنا ــل باش ــروزی موص پی

ــفانه  ــت: متاس ــری گف ــلمین منتظ ــالم و المس  حجت االس
اراده ای قــوی بــرای ســاماندهی وضعیــت فضــای مجــازی 
ــود نداشــته  ــی وج ــت فعل ــه دول ــل و چ ــت قب ــه در دول  چ

و ندارد. 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
المســلمین  و  حجت االســالم  کشــور،  کل  دادســتانی 
منتظــری در آییــن تودیــع و معارفه دادســتان ســابق و جدید 
قــم بــا بیــان روایتــی از امیرالمومنیــن)ع( در بــاب شــرایط 
تحقــق  عدالــت در جامعــه بــر  تدبیــر و دوراندیشــی همــراه 
بــا برخوردهــای مناســب بــه منظــور حفــظ حرمــت مراجعان 
ــرد  ــد ک ــم تاکی ــم از شــاکی و مته ــی اع ــه دســتگاه قضای  ب
و گفــت: عمــده وظیفــه دادســتان احقــاق حقــوق عامــه بــه 
ــه  ــه ب ــه شــامل توج ــی اســت ک ــوان مرجــع تظلم خواه عن

حقــوق و تظلم خواهی هــای فــردی و عمومــی می شــود. 
دادســتان کل کشــور تاکیــد کــرد: عوامــل دادســراها در 
ــورد  ــراد برخ ــا اف ــرام ب ــال احت ــا کم ــد ب ــور بای ــر کش سراس
 کننــد؛ نبایــد بشــنویم کــه فــردی وارد دادســرا شــود 

و با او به تندی برخورد کنند. 
وی امنیــت عمومــی، مالــی، اقتصــادی و سیاســی را ۴ رکــن 
اصلــی امنیــت در جامعــه برشــمرد و بــا تاکیــد بــر ایــن نکته 
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــت  عموم ــوص امنی ــه درخص ک
بحمــدهللا در وضعیــت قابــل قبولی هســتیم، امنیــت اخالقی 
 جامعــه را دارای ضعــف دانســت و خواســتار همدلــی، تــالش 

و بســیج عمومــی در جهــت برقــراری امنیــت اخالقــی 
ــی و  ــبیخون فرهنگ ــم و  ش ــا تهاج ــه ب ــه و مقابل در جامع

ــد. ــمن ش ــی دش اخالق
منتظــری تاکیــد کــرد: متاســفانه اراده ای قــوی بــرای 
 ســاماندهی وضعیــت فضــای مجــازی چــه در دولــت قبــل 

و چه دولت فعلی وجود ندارد.
ــت در  ــه دول ــه اینکــه البت ــا اشــاره ب دادســتان کل کشــور ب
ایــن مســیر قــرار گرفتــه اســت، گفــت: بــه عنــوان دادســتان 
ــازی  ــای مج ــروز فض ــه ام ــم ک ــی کن ــالم م ــور اع  کل کش
ــه  ــدی ب ــیب ج ــه آس ــت ک ــه اس ــه گون ــوای آن ب و محت
جامعــه و  کشــور مــا می زنــد و  بایــد بــرای آن ســتاد 

بحــران تشــکیل داد. میــزان

ــات در کشــورمان  ــه انتخاب ــان اینک ــا بی ــر کشــور ب وزی
ــوردار  ــی برخ ــی و قانون ــوی مردم ــتوانه ق ــک پش از ی
ــات  ــا انتخاب ــم ت ــد همــه تــالش کنی اســت، گفــت: بای
در فضایــی ســالم عقالنــی و در مســیر قانونــی برگــزار 

شــود.
   عبدالرضــا رحمانــی فضلــی تصریــح کــرد: اصــل 
انتخابــات بــرای مــا افتخــار بزرگــی بــه شــمار می آیــد؛ 
ــد،  شــور و نشــاط  ــا امی ــم ت ــالش کنی ــد ت ــن بای بنابرای
در مــردم از بیــن نــرود و انتخابــات در فضــای رقابتــی 

ســالم برگــزار شــود.
ــت  ــن امنی ــتمرار تامی ــر اس ــن ب ــور همچنی ــر کش وزی
در کشــور تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: در شــرایط 
 کنونــی  امنیــت کشــورمان در منطقــه مثال زدنــی اســت 

و شرایط مطلوبی در کشور حاکم است.
ــی  ــاز اصل ــت پیش نی ــن امنی ــه تامی ــان اینک ــا بی وی ب
هــر جامعــه ای محســوب می شــود، گفــت: همــه 

 اســتانداران بایــد بــا تدبیــر،  حوصلــه و نیــز رفتــار 
و مناســبات صحیــح مســائل مربــوط بــه تامیــن 

امنیــت را حــل و فصــل کننــد.
رئیــس شــورای امنیــت کشــور گفــت: در مســئله تامین 
امنیــت بــا هیــچ کــس تعــارف نداریــم و هیــچ کــدام از 
ــخن  ــار و س ــا رفت ــد ب ــق ندارن ــی ح ــای سیاس گروه ه

بی خردانــه ای خللــی در امنیــت کشــور ایجــاد کننــد.

وزیــر کشــور افــزود: دوران حســاس انتخابــات را پیش 
رو داریــم؛ بنایرایــن بــا هیــچ بهانــه ای، ایجــاد خلــل در 
ــای  ــا گروه ه ــراد ی ــوی اف ــور از س ــت کش ــن امنی تامی
سیاســی، پذیرفتــه نیســت و بــه طــور قطــع بــا 

ــود. ــورد می ش ــان برخ خاطی
ــه اســتانداران  ــه از هم ــی کشــور در ادام ــی فضل رحمان
خواســت تــا بــا رصــد همــه جانبــه اوضــاع کشــور، همه 
ابعــاد مشــکالت مــردم را همچــون گذشــته مــد نظــر 

داشــته باشــند. مهــر

دادستان کل کشور:

اراده ای برای ساماندهی فضای مجازی وجود نداشته و ندارد

وزیر کشور:

انتخابات در سالمت برگزار می شود

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:

خبر خروج حزب اهلل از سوریه، ادعای دشمنان است
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ــزار  ــه برگ ــوالد مبارک ــرکت ف ــان ش ــورای معاون ــه ش جلس
ــد. در  ــه ش ــرکت ارائ ــه ش ــرد ۹ ماه ــزارش عملک و در آن، گ
ــروش  ــاون ف ــری، مع ــود اکب ــه محم ــن جلس ــدای ای ابت
ــازار  ــت ب ــن وضعی ــریح آخری ــا تش ــرکت، ب ــی ش و بازاریاب
ــه عملکــرد شــرکت  ــی، ب ــی و مل ــوالد در ســطح بین الملل ف
در ایــن حــوزه اشــاره کــرد. بنــا بــر گــزارش معــاون فــروش 
تحویــل محصــول فــوالد مبارکــه بــه مشــتریان داخلــی در ۹ 
ماهــه ســال ۹۵ بیــش از کل تحویــل محصــول در ســال ۹۴ 
بــوده اســت. وی همچنیــن از برگــزاری جلســات مشــترک 
بــا مشــتریان عمــده در راســتای توســعه تعامــالت در زنجیره 

تولیــد و مصــرف فــوالد خبــر داد.
    تعدیل مناسب در سودآوری

ــا  ــرکت ب ــی ش ــادی و مال ــاون اقتص ــه، مع ــه جلس در ادام
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــوالد مبارک ــه ف ــرد ۹ ماه ــه عملک ــاره ب اش
بــه بعضــی از اقدامــات و توفیقــات جدیــد در حــوزه مالیاتــی 
و هزینه هــای مالــی اشــاره کــرد. نــادری در ادامــه تصریــح 
قیمــت  ثبــات  صــورت  در  می شــود  پیش بینــی  کــرد: 
و تــداوم تحقــق اهــداف تولیــد محصــوالت، تعدیل مناســبی 

را در ســودآوری شــرکت شــاهد باشــیم.
    بهینه سازی کوره های ۳ و ۴ نورد گرم

مهنــدس توالئیــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
عقــد  خریــد،  حــوزه  در  انجام شــده  عمــده  اقدامــات 
قراردادهــای جدیــد درخصــوص بهینه ســازی کوره هــای 
۳ و ۴ نــورد گــرم و قــرارداد خریــد دو عــدد ماشــین 
لبه بــری در نــورد ســرد را از جدیدتریــن اقدامــات ایــن 
ــعیدبخش  ــای س ــه، آق ــه جلس ــمرد. در ادام ــت برش معاون
معــاون اجــرای پروژه هــا، آخریــن وضعیــت طرح هــای 
توســعه شــرکت از جملــه توســعه فوالدســازی و نــورد 
ــرد. در  ــریح ک ــنگان را تش ــازی س ــبا و گندله س ــته س پیوس
همیــن خصــوص آقــای مهنــدس بخشــیان ضمــن تشــریح 
ــد  ــژه در تولی ــرداری به وی ــوزه بهره ب ــردی ح ــت عملک وضعی
ــه تمرکــز فوالدســازی  ــا اشــاره ب ســفارش های مشــتریان ب
ــا ضخامــت  ــد محصــوالت ب ــه تولی ــورد پیوســته ســبا ب و ن
پاییــن بیــان کــرد: بــا توجــه بــه در پیــش بــودن راه انــدازی 
طــرح افزایــش ظرفیــت در ناحیــه ســبا، تصمیم گیــری 
ــاندن  ــرداری رس ــه بهره ب ــرکت در ب ــرد ش ــوص رویک درخص

ــت. ــروری اس ــرح ض ــن ط ای

    گزارش کامل آزمون استخدام
ــزان  ــده و می ــزار ش ــتخدام برگ ــون اس ــل آزم ــزارش کام گ
از  جنســیت  و  رشــته  تفکیــک  بــه  شــرکت کنندگان 
ــود کــه توســط مهنــدس اســماعیلی، معــاون  موضوعاتــی ب
ــه  ــه جلســه ارائ ــروی انســانی و ســازماندهی شــرکت، ب نی
ــه  ــوژی، ب ــاون تکنول ــی، مع ــدس ارزان ــن مهن شــد. همچنی
ــن اهــداف  ــی ســال در تدوی ــان برنامــه ســه ماهــه پایان بی
ــن  اســتراتژیک شــرکت در ســال ۹۶ پرداخــت. وی همچنی

آخریــن وضعیــت پیشــرفت پــروژه نــورد گــرم شــهید 
ــرد. ــریح ک ــرازی را تش خ

    تأمین نیاز بازار داخل
در ادامــه جلســه دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد 
ــه توســط  ــر از تالش هــای صورت گرفت ــه، ضمــن تقدی مبارک
همــکاران، عملکــرد ۹ ماهــه شــرکت را موجــب افتخــار 
ــای  ــده را در حوزه ه ــای اتخاذش ــداوم رویکرده ــت و ت دانس

ــد.  ــتار ش ــف خواس مختل
ــن  ــروش در تأمی ــوزه ف ــای ح ــد رویکرده ــن تأیی وی ضم
نیــاز بــازار داخــل، بــر تــداوم آن تاکیــد کــرد. دکتــر ســبحانی 
همچنیــن توجــه مدیــران و ســایر همــکاران در ارتقــای 
بهــره وری را در افزایــش ســودآوری شــرکت مؤثــر دانســت. 
ــع  ــاز صنای ــازار و نی ــرایط ب ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
داخلــی، راه انــدازی توســعه فوالدســازی و ریخته گــری ســبا 
را بــا کمتریــن توقــف در ســال جــاری و راه اندازی توســعه در 
ــال  ــده س ــای برنامه ریزی ش ــبا را در توقف ه ــرم س ــورد گ ن
آینــده مطلــوب دانســت. مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
منافــع ایــن روش را بــه حداقــل رســاندن زمــان توقــف خــط 

ــا افزایــش در ظرفیــت تولیــد دانســت. تولیــد همزمــان ب

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

اهمیت ارتقاى بهره ورى در افزایش سودآورى

معــاون وزیــر کشــاورزی تاکیــد کــرد کــه بایــد 
جلــوی هــر کســی را کــه بــه هــر نحــوی ماننــد حفــر 
ــه  ــت ک ــد، گرف ــارت می کن ــاز آب را غ ــاه غیرمج چ
ــرو اســت و طــی  ــده وزارت نی ــر عه ــه ب ــن وظیف ای
ســال گذشــته حــدود ۱۶ هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز 

ــز  ــال نی ــت و امس ــده اس ــدود ش مس
حــدود ۷۰۰۰ حلقــه دیگــر بــه آن اضافــه 

شــد.
 علیمــراد اکبــری اظهــار کــرد: مســدود 
کــردن چاه هــای غیرمجــاز بــر اســاس 
ــون وظیفــه وزارت نیــرو اســت کــه  قان
ــای  ــاس آماره ــر اس ــته ب ــال گذش س

ایــن وزارتخانــه ۱۶ هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز 
ــن  ــئوالن ای ــی مس ــه برخ ــه البت ــد ک ــدود ش مس
وزارتخانــه همیــن آمــار را ۱۰ هــزار حلقــه چــاه اعــالم 
ــی  ــا یک ــه ای ب ــنبه در جلس ــا روز دوش ــد؛ ام کرده ان
ــه در  ــدیم ک ــع ش ــه مطل ــن وزارتخان ــران ای از مدی

ســال جــاری نیــز ۷۰۰۰ حلقــه چــاه غیرمجــاز دیگــر 
مســدود شــده اســت. 

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه چــرا روند 
مســدود کــردن چاه هــای غیرمجــاز کنــد اســت و بــا 
ادامــه آن حــدود ۲۰ ســال بــرای انســداد همــه آن ها 
ــون  ــزود: هم اکن ــت، اف ــاز اس ــان نی زم
بــر اســاس آخریــن آمارهــا حــدود ۴۰۰ 
هــزار حلقــه چــاه مجــاز و بیــش از ۳۵۰ 
هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز وجــود دارد 
و اینکــه چــه زمانــی بــرای انســداد 
ــرا  ــت و چ ــا الزم اس ــن چاه ه ــه ای هم
رونــد انســداد آن هــا بــه کنــدی صــورت 
ــرو پرســید؛  ــد از مســئوالن وزارت نی ــرد را بای می گی
ــد هــر چــه  ــاد کشــاورزی بای امــا از نظــر وزارت جه
ســریع تر جلــوی هــر کســی کــه آب را غــارت 
ــریع تر  ــاز را س ــای غیرمج ــت و چاه ه ــد، گرف می کن

مســدود کــرد. اقتصادآنالیــن

ــی  ــبکه بانک ــک در ش ــادالت چ ــاماندهی تب ــتای س در راس
ــه  ــک ب ــای الکترونی ــه چک ه ــده ک ــم ش ــرایطی فراه ش
ــت.  ــرار خواهــد گرف ــده در دســترس ق زودی و از ســال آین
ایــن چک هــا از قابلیــت صــدور و پیگیــری از طریــق تلفــن 
ــته  ــال گذش ــه از س ــس از اینک ــت. پ ــوردار اس ــراه برخ هم

ــاز  ــود را آغ ــما کار خ ــکاوک رس ــامانه چ س
و مبــادالت تصویــری چــک شــروع شــد 
بــه تدریــج تاکنــون در ۲۴ هــزار شــعبه بانکی 
تکمیــل شــده اســت. بــا اجــرای ایــن طــرح 
ــد،  ــردش نمی کن ــک گ ــه چ ــک و الش فیزی
بلکــه ایــن تصویــر چــک اســت کــه مبادلــه 
می شــود و در هــر جایــی از کشــور قابــل 

پــردازش خواهــد بــود. بــه عبارتــی بــر اســاس آنچــه 
ــالم  ــزی اع ــک مرک ــات بان ــاوری و اطالع ــر کل فن ــه مدی ک
کــرده بــا توســعه چــکاوک حــذف فیزیکــی چــک از چرخــه 
مبــادالت انجــام خواهــد شــد. امــا در کنــار توســعه چــکاوک 
ــای  ــا چک ه ــن اســت ت ــر ای ــرار ب ــری، ق ــادالت تصوی و مب

الکترونیــک بــه زودی بــه شــبکه بانکــی وارد شــود. در 
ــه  طــوری کــه  ایــن حالــت دیگــر کاغــذی در کار نیســت؛ ب
چک هــای الکترونیــک از طریــق گوشــی های تلفــن همــراه 
ــود  ــل خ ــی موبای ــق گوش ــر از طری ــود و کارب ــادر می ش ص
چــک را منتقــل می کنــد و در همــان لحظــه می تــوان 
متوجــه شــد کــه آیــا چــک کارســازی شــده 
ــرعت  ــت س ــن حال ــر؟ در ای ــا خی ــت ی اس
دریافــت اطالعــات از عاقبــت چــک بــه  طــور 
ــن  ــد. ای ــش می یاب شــایان مالحظــه ای افزای
تغییــر البتــه در شــرایطی اتفــاق خواهــد افتاد 
ــان دســته چــک صــادر  ــور همزم ــه  ط ــه ب ک
می شــود و از طریــق چــکاوک قابــل معاملــه 
ــه  ــک ک ــای الکترونی ــر چک ه ــویی دیگ ــود. از س ــد ب خواه
ــل انتقــال هســتند، در شــبکه بانکــی  از طریــق موبایــل قاب
وجــود دارد. ایــن رونــد حــدود ۵ تــا ۶ ســال به طــور 
ــذی از  ــای کاغ ــج چک ه ــه تدری ــا ب ــه دارد ت ــان ادام همزم

ــر ــادالت حــذف شــود. مه چرخــه مب

تولیدکننــدگان و فروشــندگان لــوازم خانگــی، مهم تریــن مشــکل ایــن صنعــت را قاچــاق هدفمنــد، تعــدد تعرفه هــا، قیمــت تمام شــده بــاالی محصــوالت ایرانــی و کمبــود مــواد 
اولیــه می داننــد. حبیــب هللا انصــاری، دبیــر کل انجمــن لــوازم خانگــی ایــران در ایــن زمینــه می گویــد: تولیدکننــده بــا رکــود بــازار مواجــه اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــا حداقــل 
ســود، کاالی خــود را می فروشــد؛ امــا ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مــا را تهدیــد کــرده کــه اگــر کاال را گــران کنیــد، اجنــاس شــما مشــمول گــروه یــک 
می شــود کــه قیمت گــذاری خواهنــد شــد. محمدرضــا شــهیدی، دبیــر انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان صوتــی و تصویــری، بــا بیــان اینکــه در بخــش تولیــد تلویزیــون ۲۴ هــزار 
ــه نحــوی کــه  ــا حــدود ۸ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری وجــود دارد، گفــت: ظرفیــت تولیــد تلویزیــون در کشــور ۳ میلیــون و ۵۰۰ هــزار دســتگاه اســت؛ ب اشــتغال ب
حــدود یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار دســتگاه تولیــد داشــتیم و ۲ میلیــون دســتگاه هــم واردات شــده؛ امــا بقیــه ایــن نیــاز از قاچــاق تأمیــن می شــود. وی بــه شــبکه گســترده 
قاچــاق در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــبکه بســیار گســترده و هدفمنــد اســت و ســازو کار پنهانــی هــم ندارنــد؛ در ســایت ها و شــبکه های مجــازی فعالیــت می کننــد 

ــتند. ــازمان یافته تر هس ــم س ــکل ها ه ــت از تش ــوان گف ــی می ت ــد؛ حت ــل می دهن ــزل تحوی و کاال را درب من

ــا بیــان اینکــه گرانــی قیمــت گوشــت باعــث  رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی ب
ــد  ــازار، رون ــت در ب ــرخ گوش ــت: ن ــد، گف ــداری نکنن ــن کاال راخری ــردم ای ــده م ش
کاهشــی بــه خــود گرفتــه؛ امــا هنــوز نمی تــوان نــرخ ثابتــی بــرای آن اعــالم 

کرد. 
ــاد  ــدت کس ــه ش ــفندی ب ــت گوس ــازار گوش ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــر ملک علی اصغ
و رکــود بــر آن حاکــم اســت، اظهــار داشــت: گوشــت گــران شــده و مــردم نیز ایــن کاال 
را نمی خرنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســزای گرانفروشــی نخریــدن اســت، گفــت: 
در حــال حاضــر نمی تــوان نــرخ دقیقــی را بــرای گوشــت گوســفندی در بــازار 
ــات نرســیده  ــه ثب ــوز ب ــازار هن اعــالم کــرد؛ چــرا کــه قیمت هــا در نوســان اســت و ب
اســت. رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه از روز گذشــته شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام اقــدام بــه توزیــع گوشــت قرمــز بــه بــازار کــرده اســت، افــزود: 
بــه همیــن دلیــل قیمت هــا رونــد کاهشــی بــه خــود گرفتــه؛ امــا بــرای اعــالم نــرخ 

بایــد صبــر کنیــم تــا بــازار بــه ثبــات برســد. 

ملکــی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن، جلــوی صــادرات مقــداری گرفتــه شــده و از دهــم 
ــازار حاکــم می شــود؛ امــا در ایــن مــاه  ــر ب ــز، معمــوال رکــود ب ــه بعــد نی هــر مــاه ب

چــون گوشــت گــران شــده، رکــود حاکــم بــر بــازار آن بســیار ســنگین تر اســت.

ــاال گفــت: اگــر  ــا قابلیــت ســرویس دهی و امنیــت ب ــر ضــرورت فراهم ســازی زیرســاخت های بانکــداری الکترونیــک ب ــران ب ــر عامــل شــرکت خدمــات انفورماتیــک ای مدی
اعتمــاد مــردم از دســت بــرود، آن هــا بــه ســمت بانکــداری ســنتی و شــعبه ها بازمی گردنــد. ســید ابوطالــب نجفــی در ششــمین همایــش بانکــداری الکترونیکــی و نظام هــای 
پرداخــت گفــت: وقتــی می گوییــم نقشــه راهــی بــرای سیســتم بانکــی داریــم کــه در ســال ۱۴۰۴ محقــق می شــود، بایــد مکانیزم هــای برنامه ریــزی را هــم تعریــف کنیــم؛ 
یعنــی مکانیزم هایــی بــرای اندازه گیــری بــه وجــود آوریــم کــه البتــه بــر ایــن اســاس، در ســه ســال گذشــته بارهــا در مجموعــه بانــک مرکــزی از حرکــت بــه ســوی اهــداف 
ــی  ــه نجف ــه گفت ــری باشــد. ب ــل اندازه گی ــه قاب ــم ک ــف کنی ــده هــم تعری ــد شــاخص عم ــد چن ــن خصــوص بای ــا در ای ــم؛ ام تعیین شــده در ســال ۱۴۰۴ خورشــیدی گفته ای
ــزان  ــاالنه می ــر س ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــزوده می ش ــز اف ــا نی ــم تراکنش ه ــر حج ــد، ب ــش می یاب ــامانه ها افزای ــن س ــا در ای ــداری تراکنش ه ــه پای ــر اینک ــالوه ب ــال ع ــر س ه
ــه تبــع ایــن اقبــال، طبیعتــا بایــد  ــد؛ ایــن یعنــی اســتقبال مــردم از بانکــداری الکترونیکــی افزایــش یافتــه و ب تراکنش هــای انجام شــده ۲۰ تــا ۲۵ درصــد افزایــش می یاب

ــت شــود. ــز تقوی زیرســاخت ها نی

فعالیت شبکه های قاچاق لوازم خانگی در فضای مجازی

مردم، خرید گوشت را تحریم کردند

افزایش ۲۰ درصدی تراکنش ها در سامانه های بانکی
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بازبینی پرونده برند کره ای
پــس از نامــه وزیــر صنعــت 
مبنــی بــر اقــدام آنــی درخصوص 
ــارد  ــه ۳۰۰۰ میلی ــده جریم پرون
ــرک  ــره ای، گم ــد ک ــی برن تومان
پرونــده  ایــن  کــه  پذیرفــت 

را بازبینی کند. 
دفتــر  کل  مدیــر  هاشــمی 
صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت، بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: گمــرک پذیرفتــه 
تــا پرونــده جریمــه ۳۰۰۰ میلیــارد تومانــی ایــن برنــد کــره ای 
را مــورد بازبینــی قــرار دهــد. ایــن پرونــده ابتــدا در کمیســیون 
رســیدگی بــه اختالفــات گمــرک بررســی می شــود و در 
صــورت نتیجه بخــش نبــودن دبــاره در کمیســیون تجدیدنظــر 
گمــرک بررســی خواهــد شــد کــه اگــر در ایــن کمیســیون هــم 
اتفــاق خاصــی رخ ندهــد، دیــوان عدالــت اداری در رابطــه بــا 

ایــن پرونــده نظــر نهایــی را اعــالم خواهــد کــرد.

ادعای عجیب لبنیاتی ها
ــر قیمــت  ــه تغیی ــون، هــر گون ــر اســاس قان ــه ب ــی ک در حال
در محصــوالت اساســی اولویــت یــک، بایــد بــا مصوبــه ســتاد 
ــدگان  ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــوز س ــازار و مج ــم ب تنظی
ــرای  ــا ب ــف لبنیاتی ه ــازمان از تخل ــن س ــس ای ــد و رئی باش
گرانــی کــره و بازگردانــدن نرخ هــای ایــن محصــول بــه 
ــی  ــع لبن ــر انجمــن صنای ــر داده اســت، دبی ــل خب قیمــت قب
اعــالم کــرد کــه «آن هــا نمی دانســتند کــره بــه گــروه کاالهــای 
اساســی اولویــت اول بازگشــته و تعییــن قیمــت آن بــا دولــت 
ــا ۷۰۰  ــه ۶۰۰ ت ــده را ک ــای گران ش ــد کره ه ــت و نمی توانن اس
تومــان بــه نــوع ۱۰۰ گرمــی آن اضافــه شــده، از بــازار مصــرف 

ــد. جمــع آوری کنن

ازسرگیری قاچاق میوه به کشور
ــه  ــه عرض ــان اینک ــا بی ــبزی ب ــوه و س ــه می ــس اتحادی رئی
میوه هــای قاچــاق بــه بــازار، دوبــاره از ســرگرفته شــده اســت 
ــاه بلوط  ــی، ش ــی آمریکای ــی، گالب ــبرنگ آفریقای ــت: ش گف
تــرک و انبــه کنیــا وارد بــازار شــده اند. سیدحســین مهاجــران 
از پیــدا شــدن دوبــاره ســر و کلــه میوه هــای قاچــاق در بــازار 
داخلــی خبــر داد و اظهــار داشــت: طــی دو تــا ســه روز اخیــر 
ــی ــی آمریکای ــی، گالب ــبرنگ آفریقای ــد ش ــی مانن میوه های
امــا  بــازار شــده اند؛  وارد  انبــه کنیــا  و  تــرک  شــاه بلوط 
میوه هــای نامبــرده خــارج از میــدان مرکــزی میــوه و تره بــار 

ــتند.  ــروش هس ــد و ف ــال خری در ح
بــه گفتــه وی قیمــت هــر کیلوگــرم شــبرنگ آفریقــا ۳۰ هــزار 
تومــان، گالبــی آمریکایــی ۲۵ هــزار تومــان، شــاه بلوط ترکیــه 

۱۵ هــزار تومــان و انبــه کنیــا ۱۵ هــزار تومــان اســت.

بانکداری بدون ربا در حد الیحه باقی مانده
دبیــر کارگــروه ویــژه اقتصــاد 
مقاومتــی بخش خصوصــی گفت: 
متاســفانه ردپــای انــواع رانــت در 
اعتبــاری  و  مالــی  مؤسســات 
و بانک هــای خصوصــی دیــده 
می شــود و ارتبــاط گســترده ای 
بــا افــراد نفــوذی دارنــد؛ در واقــع 
ــت  ــی درس ــیه امن ــک حاش ــاد ی ــود در اقتص ــای خ ــرای بق ب
ــا  ــور م ــأن کش ــن در ش ــت: ای ــی زاده گف ــژن پناه ــد. بی کرده ان
نیســت کــه ســود تســهیالت ۳۵ درصــد باشــد. کجــای دنیــا به 
ــه  ــد. ادام ــت می کنن ــدی پرداخ ــود ۲۵ درص ــپرده گذار س س
دادن چنیــن رونــدی فقــط ســبب معضــالت اقتصــادی 
ــزی در ۱۰  ــک مرک ــدارد. بان ــچ ســود دیگــری ن می شــود و هی
ســال گذشــته هیچ گونــه نظارتــی نداشــته، امــا به تازگــی 
ــول  ــه در ط ــی ک ــام داده و اقدامات ــی را انج ــای خوب فعالیت ه
یــک ســال اخیــر توســط بانــک مرکــزی انجــام شــده
ــام  ــی انج ــات خوب ــر اســت؛ در گذشــته اقدام شایســته تقدی

نشــد تا مانعی برای اتفاقات اقتصادی کنونی باشد.

تعیین حداقل دستمزد ۹۶ 

با شیوه های علمی
ــه اینکــه صرفــا افزایــش حداقــل  ــا اشــاره ب معــاون وزیــر کار ب
دســتمزد راهــکار مناســبی بــرای جبــران شــکاف دســتمزد 
و قــدرت خریــد واقعــی کارگــران نیســت، گفــت: ایــن شــکاف 
ــود.  ــران ش ــال جب ــد س ــی چن ــزی، ط ــک برنامه ری ــا ی ــد ب بای
محمدحســن هفده تــن دربــاره معیــار و مــالک تعییــن حداقــل 
دســتمزد ســال ۹۶ بــا توجــه بــه آغاز جلســات کارشناســی ســتاد 
مــزد گفــت: در جلســات کارگــروه تخصصــی، حداقــل دســتمزد 
ــبد  ــه س ــر هزین ــف تأثی ــاد مختل ــه ابع ــود؛ بلک ــن نمی ش تعیی
ــی  ــرکای اجتماع ــور ش ــا حض ــران ب ــی کارگ ــر زندگ ــت ب معیش
بررســی می شــود. وی بــا بیــان اینکــه در کارگــروه تخصصــی مــزد 
مســتنداتی منطبــق بــر واقعیــات مشــخص خواهد شــد، افــزود: در 
ــورد  ــی م ــیوه های علم ــتمزد، ش ــل دس ــن حداق ــات تعیی جلس
بررســی طرفیــن قــرار می گیــرد. معــاون وزیــر کار افــزود: بــرای 
افزایــش قــدرت خریــد بــه شــکل منطقــی، بایــد اقتصــاد کشــور 
ــا بــزرگ  ــازار کار نیــز تعــادل ایجــاد شــود. بایــد ب بــزرگ و در ب
شــدن اقتصــاد کشــور، رقابتــی شــدن تولیــد، خصوصی ســازی و 
کاهــش قیمت هــا بیــن ســه شــاخص مــزد، عملکــرد نیــروی کار 
و بهــره وری پیونــد منطقــی برقــرار شــود. وی ادامــه داد: طبیعتــا 
ــورم  ــا ت ــب ب ــد متناس ــون کار بای ــق قان ــتمزد طب ــل دس حداق
ــا  ــران عقب ماندگــی ســطح دســتمزد ت ــد؛ امــا جب افزایــش یاب
قــدرت خریــد واقعــی، صرفــا بــا افزایــش دســتمزد امکان پذیــر 
نیســت؛ چــرا کــه افزایــش غیرمنطقــی دســتمزد تــورم زا خواهــد 

بــود و تبعــات منفــی بــرای اقتصــاد کشــور بــه همــراه دارد.

چک ها الکترونیکی می شودوزارت نیرو باید جلوی غارت کنندگان آب را بگیرد

آگهى مزایده عمومى  (مرحله دوم)
شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد تفکیک زباله های بازیافتی در شهرستان گلپایگان را از 
طریق اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
گلپایگان - میدان بسیج - مجتمع تجاری و اداری پارسیان - طبقه سوم - واحد ۷ مراجعه نمایند 

و یا با تلفن ۰۳۱۵۷۴۲۰۶۲۱ تماس حاصل فرمایید.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۹۵/۱۰/۳۰

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار 

نوبت دوم

آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره ۹۵۰/۶۰۱۰

كت  برق منطقه ای اصفهان(شماره ۲۰۰۹۵۱۱۸۸۰۰۰۰۱۲ درسامانه ستاد) �

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع فراخوان: توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی (نگهبانی) از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش شرکت 

برق منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس 
پیشگیری ناجا (مرکز انتظام)

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت 

انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن): مرکز تماس: ۰۲۱-۲۷۳۱۳۱۳۱ 

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ - ۰۲۱ تماس با کارفرما. در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره ۰۳۱-۳۶۲۷۷۶۸۷)

مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ لغایت ساعت ۱۶:۰۰ 
روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۳

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی 
کیفی بایستی حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

برق  دبیرخانه شرکت  باال،  اصفهان، خیابان چهارباغ  آدرس:  به  موعد مذکور  در  آن  فیزیکی  نسخه  و  بارگذاری 

منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان:
۱-پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط 

برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۲-شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا ۲سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های 

مشابه استفاده نماید.

۳-سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد.

ضمنا می توانید ا ین آگهی را در سا یت ها ی ا ینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir            www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان ۱۴۱۲۷ م الف
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حتما بخوانید!
فقر، ناامیدی و اختالس در رأس ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 خبرنــگار واحــد مرکــزی خبــر در ســوریه در آییــن اختتامیــه 
ــوذر( و بزرگداشــت  جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــا )اب
ــا  ــود، ب ــه ب ــن برنام ــژه ای ــان وی ــه مهم روز بســیج رســانه ک
ــی  ــه اســتکبار جهان ــه اینکــه رســانه های وابســته ب اشــاره ب
ــکار و باورهــای مــردم  ــز، اف ــه مغ ــه صــورت 24 ســاعته ب ب
ــه  ــور ک ــوریه را آن ط ــران س ــد بح ــا بتوانن ــد ت ــلیک کردن ش
خودشــان می خواهنــد بــه مــردم القــا کننــد، گفــت: در ایــن 
ــاوم  ــه مق ــا جبه ــوان تنه ــه عن ــامی ب ــوری اس ــان جمه می
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــت، ب ــه داش ــانه ای ک ــدک رس ــا ان ب
هجمه هــا وارد جنــگ رســانه ای در کنــار حضــور مستشــاری 

در ســوریه شــد.
  حســن شمشــادی بــا بیــان اینکــه اگــر ارزش رســانه 
ــزار  ــانه اب ــا رس ــه نه تنه ــد ک ــم ش ــه خواهی ــم متوج را بفهمی
ــکان  ــا آن ت ــا را ب ــوان دنی ــه می ت ــت، بلک ــی نیس کم اهمیت
ــه  ــود ک ــی ها ب ــانه داعش ــن رس ــت ای ــزود: در حقیق داد، اف
داعــش را بیــش از دیگــر تروریســت های منطقــه جلــوه داد 
ــری قــوی در بســیاری از حرکت هــای نظامــی  و شــانتاژ خب
آنــان مؤثــر بــود؛ بــه طــوری کــه بــا ایجــاد دلهــره و اضطــراب 

در منطقــه ای، همــه ســاکنان آن منطقــه را فــراری مــی داد.
     آموزش خبرنگاری بحران

وی گفــت: بعضــی از رســانه ها در دام رســانه داعــش افتادنــد 
و بــه گونــه ای مــروج خشــونت داعــش شــدند. البتــه رفتــار 
ــی،  ــا روش داعش ــه ب ــا ن ــرد؛ ام ــره ک ــد مخاب ــش را بای داع

بلکــه بــا روشــی کــه تأثیرگــذار و علیــه داعــش باشــد.
شمشــادی بــا تأکیــد بــر لــزوم برگــزاری دوره هــای آمــوزش 
ــن  ــرد: ای ــه ک ــا اضاف ــه حوزه ه ــران در هم ــگاری بح خبرن
ــی بســیار ضــروری اســت و در اســتان  امــر در شــرایط کنون
اصفهــان ایــن اقــدام می توانــد توســط بســیج رســانه صــورت 
گیــرد. خبرنــگاری کــه هــر روز از اســتاندار، شــهردار و فرماندار 

خبــر می زنــد و درگیــر اخبــار روبان چینــی و همایــش اســت 
بــا خبرنــگار جبهــه و خبرنــگار بحــران بســیار تفــاوت دارد.

ــه  ــد ک ــق کنن ــاری را خل ــد آث ــگاران بای ــه داد: خبرن وی ادام
بــر اســاس اعتقــاد، بــاور اســامی و مانــدگار باشــد و تحــول 
خانواده هایشــان  حــرم،  مدافــع  شــهدای   ایجــاد کنــد؛ 
و جانبــازان در ایــن عرصــه دیــن بزرگــی بــه گــردن خبرنــگاران 

دارنــد کــه بایــد ایــن دیــن ادا شــود.
    گفتمان انقالب اسالمی

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــانه اس ــیج رس ــازمان بس ــس س رئی
ــادی اســت شــاهد هجمــه رســانه های دشــمن  ســالیان زی
علیــه اندیشــه های انقــاب اســامی هســتیم کــه ایــن 
ــت  ــرای فعالی ــانه را ب ــیج رس ــاس بس ــش حس ــئله نق مس
نشــان می دهــد. رضــا صفــری توجــه بــه ایــن امــر را اولیــن 
اولویــت بســیج در رســانه دانســت و افــزود: امــروز در عرصــه 
ــوان یکــی  ــا عن رســانه های کشــور ســازمان بســیج رســانه ب
از فراگیرتریــن و مؤثرتریــن تشــکل رســانه ای مطــرح اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در 22 شهرســتان اســتان اصفهــان 
ــش  ــت: بی ــده اند، گف ــال  ش ــانه فع ــیج رس ــای بس کانون ه
ــازمان  ــت س ــه عضوی ــتان ب ــانه اس ــی رس ــر از اهال از 600 نف

ــد. ــان در آمده ان ــتان اصفه ــانه اس ــیج رس بس

وی از دریافــت بیــش از 350 اثــر از ســوی 52 نفــر از 
اصحــاب رســانه اســتان اصفهــان گفــت: هیئــت  داوران ایــن 
ــزرگان اصحــاب  ــدادی از پیشکســوتان و ب ــه تع جشــنواره ک
رســانه اســتان اصفهــان هســتند، 13 نفــر برتــر را مــورد 

ــد. ــرار دادن ــش ق گزین
    مرز بین حق و باطل

در ادامــه ایــن مراســم عضــو شــورای قشــر ســازمان بســیج 
رســانه اســتان اصفهــان افــزود: بســیج رســانه دارای نقــش 
و نمــاد همبســتگی و وحــدت رســانه ای در اســتان اصفهــان 

اســت.
حجت االســام صغیــرا بصیــرت را الزمــه همــه آحــاد مــردم 
به  ویــژه اصحــاب رســانه دانســت و ادامــه داد: تشــکیل 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــرای نیروه ــدی ب ــانه نوی ــیج رس بس
اســت و ترویــج گفتمــان انقــاب اســامی، مهم تریــن هــدف 

ایــن بســیج قشــری اســت.
ــد  ــت: بای ــانه گف ــاق در رس ــت اخ ــر رعای ــد ب ــا تأکی وی ب
ــان حکومــت و از طــرف  بدانیــم رســانه ها از یــک ســمت زب
ــب  ــد مراق ــت هســتند. اصحــاب رســانه بای ــان مل ــر زب دیگ
ــد؛ چــرا کــه مــرز  ــب حرکــت نکنن ــه ســمت تخری باشــند ب

ــک اســت. ــن حــق و باطــل بســیار باری بی

خبرنگار واحد مرکزی خبر در سوریه عنوان کرد:

 شلیک رسانه ها در سوریه لحظه ای کم نمی شود

 آب های شیرین اصفهان 

رو به شوری می رود
مدیــر دفتــر حفاظــت و بهره بــرداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان با 
ــون  ــاورزان تاکن ــه کش ــان اینک بی
ــر روی  ــور ب ــب کنت ــار نص ــر ب زی
چاه هــا نرفتنــد، گفــت: هــر ســاله 
آبخــوان  جملــه  از  دشــت   5
نزدیــک نطنز، میمــه، مورچه خورت 
ــنجش  ــرای س ــوت ب ــوان پایل ــه عن ــه را ب ــه داران و جرقوی دامن
 میــزان آب هــای زیرزمینــی بررســی می کنیــم؛ بررســی ها

ــی  ــا نعمت ــد. غامرض ــان می ده ــدی را نش ــیار ب ــت بس وضعی
بیــان داشــت: امــروز بــا تعمیــق شــدید چاه هــای زیرزمینــی آب 
ــه قهدریجــان در ســال ۷4 ــه در منطق ــه طــوری ک ــم؛ ب  مواجهی

عمــق چــاه 3 متــر بــود، ســال ۸6 بــه 25 متــر رســید و در ســال 
ــال 60 در  ــا س ــت: مث ــی گف ــت. نعمت ــده اس ــر ش ۹5، ۷۸ مت
جرقویــه کــه 56 رشــته قنــات داشــتیم، امــروز تنهــا یــک قنــات 
بــا مقــدار ناچیــزی آب موجــود اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــتی ــه هس ــتمر آب مواج ــت مس ــا اف ــوت، ب ــت پایل  در 5 دش

ــوات و شــور شــدن  ــا معضــل خشــک شــدن قن ــه داد: ب  ادام
آب هــای شــیرین در ســطح اســتان مواجهیــم. وی گفــت: تمــام 
چاه هــای غیرمجــاز بایــد پــر شــود و 1۷ هــزار حلقــه چــاه داریــم 
ــم  ــر کردی ــته پ ــال گذش ــاز را س ــاه غیرمج ــه چ ــه ۷50 حقل  ک

و امســال تاکنون 400 حلقه چاه پر شده است.

 نوسازی 300 دستگاه اتوبوس 

کالنشهر اصفهان
ــت:  ــور گف ــهری کش ــرانی های ش ــه اتوبوس ــل اتحادی ــر عام مدی
قــرار اســت ابتــدای ســال آینــده 300 دســتگاه از اتوبوس هــای 

شــهر اصفهــان نوســازی شــود. 
ــگاه  ــن نمایش ــد از اولی ــیه بازدی ــلم خانی در حاش ــن مس محس
توانمندی هــای صنعــت حمــل و نقــل شــهری ایــران اظهــار کــرد: 
هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه تبــادل تجربیــات شــهرهای 
ــزود:  ــت. وی اف ــهری اس ــل ش ــل و نق ــوزه حم ــف در ح مختل
کانشــهر اصفهــان از آالیندگــی بســیاری رنــج می بــرد؛ از 
ــا تعامــل شــرکت های  ــن نمایشــگاه ب ــم در ای ــن رو امیدواری ای
 حمل ونقلــی گامــی در جهــت توســعه حمل ونقــل عمومــی 
و پاک ســازی هــوای ایــن کانشــهر برداریــم. مدیــر عامــل 
اتحادیــه اتوبوســرانی های شــهری کشــور ادامــه داد: در راســتای 
نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان نیــز قــرار اســت ابتــدای 
ســال آینــده، 300 دســتگاه از اتوبوس هــای شــهر اصفهــان 
نوســازی شــود. مســلم خانی دربــاره تاکســی های اصفهــان نیــز 
ــی های  ــت تاکس ــرار اس ــوا ق ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــت: ب گف
برقــی وارد شــهر اصفهــان شــود کــه اجــرای ایــن طــرح نقــش 

ــن کانشــهر دارد. ــری در کاهــش آلودگــی هــوای ای موث

اخبار کوتاه

 یزد، پیشتاز در تولید 

فرآورده های کنجدی کشور
ــد  ــی تولی ــنتی و بوم ــت س صنع
محصــوالت کنجدی در شهرســتان 
اردکان، اســتان یــزد را بــه بزرگ ترین 
مجتمــع کارگاهــی محصــوالت 
ــا  کنجــدی تبدیــل کــرده اســت ت
بومــی  صنایــع  دهــد  نشــان 
فرصــت مناســبی بــرای رونــق 
مدیــر صنایــع  طاقه بــاف«،  »علیرضــا  اقتصــادی هســتند. 
ــد: در حــال  ــزد، می گوی ــاد کشــاورزی اســتان ی کشــاورزی جه
حاضــر بیــش از 1۷6 واحــد تولیــدی ســنتی و صنعتــی در زمینــه 
تولیــد فرآورده هــای کنجــدی در حــال فعالیــت هســتند کــه از 
ــی  ــه صــورت صنف ــی ب ــی و مابق ــداد 34 واحــد صنعت ــن تع  ای
و ســنتی مشــغول بــه کار هســتند. وی افــزود: میــزان تولیــد ارده 
و حلــوا ارده در شهرســتان اردکان روزانــه در مجمــوع بالــغ بر 130 
تــن شــامل ۷0 تــن حلــوا ارده و 40 تــن ارده اســت. طاقه بــاف 
بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه صنایــع بومــی در کشــور گفــت: 
ــرار  ــئوالن ق ــه مس ــورد توج ــادی م ــل زی ــه دالی ــع ب ــن صنای ای
ــدار  ــتغال پای ــه اش ــی از جمل ــه دارای مزایای ــرا ک ــد؛ چ می گیرن
ــع  ــدن صنای ــه ای، بومی ش ــی و منطق ــاد محل ــه اقتص ــک ب کم
ــه دلیــل  پایین دســت و باالدســت و وجــود بازارهــای مطمئــن ب

ریشه دار بودن این محصوالت است.

فقر، ناامیدی و اختالس 

در رأس نگرانی های مردم اصفهان
رئیــس مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران گفــت: بر اســاس 
 نظرســنجی ایســپا حــدود دو ســال پیــش اصفهــان فقــر
افزایــش ناامیــدی، رشــوه گیــری و اختــاس و باندبــازی، اعتیاد 
ــد  ــت رش ــی و در نهای ــنتی و صنعت ــدر س ــواد مخ ــواع م ــه ان ب
بی عدالتــی و تبعیــض 5 آســیبی اســت کــه بــه ترتیــب اولویــت 
ــایع تر  ــت و آن را ش ــرار داش ــان ق ــردم اصفه ــر م ــتر مدنظ بیش

ــد.  ــام کرده ان اع
ــار  ــزار نظرســنجی ســبز اظه ــد آقاســی درخصــوص نرم اف محم
اجتماعــی  تحقیقــات  نظرســنجی های  در  همیشــه  کــرد: 
ــال  ــه احتم ــه اینک ــود دارد؛ از جمل ــی وج ــکات و معضات مش
مــی رود پرسشــگر جهت گیــری خاصــی داشــته باشــد و چــون 
در کار خــودش حرفــه ای شــده اســت، خطاهایــی بکنــد کــه بــه 
آن خطاهــای مرســوم پرسشــگری می گوییــم. لــذا نظــارت روی 
کار پرسشــگر و آمــوزش او اهمیــت دارد. وی در همیــن خصوص 
ــزود: گاهــی دقــت پرسشــگران دچــار نقصــان می شــود کــه  اف
ــه  ــرای اینک ــت. ب ــوم اس ــی مرس ــات اجتماع ــه در تحقیق البت
بتوانیــم ایــن خطاهــا را بــه کمتریــن حــد ممکــن برســانیم یــک 
نرم افــزار تحــت ِوب تهیــه شــد کــه بتوانیــم امــور را بهتــر نظــارت 

کنیــم.

اخبار کوتاه

 معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا توجــه 
بــه ویژگی هــای طبیعــی از جملــه شــیب زیــاد و کوهســتانی 
ــب  ــر تخری ــدید از نظ ــز و ش ــای متمرک ــودن و بارندگی ه ب
ــار  ــی اظه ــین بهرام ــت. حس ــیب پذیر اس ــیار آس ــاک بس خ

ــی از  ــرداری غیراصول کــرد: متأســفانه بهره ب
اراضــی کشــاورزی، مراتــع و جنگل هــای 
ــاک  ــدید خ ــایش ش ــث فرس ــتان باع اس

شــده اســت. 
ــاک  ــایش خ ــب و فرس ــزود: تخری وی اف
برگشــت  امــکان  اکوسیســتم،  یــک  در 
اکوسیســتم بــه حالــت اولیــه را غیرممکــن 

ــتان  ــاک را در اس ــایش خ ــزان فرس ــی می ــد. بهرام می کن
ــزان  ــن می ــت: ای ــت و گف ــال دانس ــار در س ــن در هکت 20 ت
ــایش  ــی فرس ــزان طبیع ــر می ــتان 5 براب ــایش در اس فرس
اســت و بــا ایــن وجــود امــکان جبــران خــاک از دســت  رفته 
ــاون  ــت. مع ــازی نیس ــی خاکس ــای طبیع ــط فرآینده توس

آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان خاطرنشــان 
ــه  ــته ب ــده و وابس ــد پیچی ــازی، فرآین ــد خاکس ــرد: فرآین ک
زمــان اســت و بــرای تشــکیل یــک ســانتیمتر خــاک بســته 
بــه نــوع اقلیــم 300 تــا 1000 ســال زمــان الزم اســت. وی بــا 
ــز  ــوزه آبخی ــاری در ح ــال و بختی ــه چهارمح ــه اینک اشــاره ب
ــح کــرد:  ــده رود و کارون واقــع شــده، تصری زاین
فرســایش خــاک عــاوه بــر خســارت های 
بخــش  در  تولیــد  ماننــد کاهــش  موجــود 
افزایــش  باعــث  کشــاورزی و حاصلخیــزی 
خــاک  حاصلخیــزی  جبــران  هزینه هــای 
ــا  ــه آبخوان ه ــر تغذی ــوء ب ــار س ــود و آث  می ش

و سفره های آب زیرزمینی می گذارد.
ــتان ــودن اس ــت ب ــل باالدس ــه دلی ــرد: ب ــار ک ــی اظه   بهرام

خســارت ناشــی از فرســایش خــاک بــه مراتــب بــه 
اســتان های پایین دســت نیــز منتقــل خواهــد شــد و حجــم 
زیــادی از رســوب وارد ســدهای زاینــده رود، کارون 3 و کارون 
ــزاف احــداث شــدند، می شــود. ــه گ ــا صــرف هزین ــه ب 4 ک

فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری شدید است
مدیــر کل شــرکت غلــه اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
اجــرای طــرح افزایــش کیفیــت نــان در اســتان گفــت: 
بــا ارتقــای کیفیــت گنــدم، نمــره کیفــی نــان از 65 بــه 
۸۷ افزایــش یافتــه کــه از میانگیــن کشــوری بیشــتر 
ــور  ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــری اظه ــد نژادبیگل ــت. مجی اس

ــع  ــرح جام ــان، ط ــت ن ــش کیفی افزای
نــان ســالم از مزرعــه تــا ســفره در 

ــت.  ــال اجراس ــان در ح ــتان کرم اس
ــور از  ــرح مذک ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
 مرحلــه کاشــت بــذر تــا تولیــد نــان 
ایــن  افــزود:  می شــود،  شــامل  را 
ــرح در مراحــل بهینه ســازی مراحــل  ط

استانداردســازی  برداشــت،  و  داشــت  و  کاشــت 
نــاوگان حمل ونقــل تجهیــز مراکــز ذخیره ســازی و 
ســیلوهای اســتان بــه روز کــردن روش هــای آســیاب 
ارتقــای ســطح کمــی و  کارخانه هــای آردســازی، 
می شــود. اجــرا  خبازخانه هــا  و  نانوایــان  کیفــی 

ــک  ــد نم ــش درص ــرد: کاه ــح ک ــری تصری  نژادبیگل
ــه 600  ــرم ب ــان از 2 کیلوگ ــر ن ــتفاده در خمی ــورد اس م
 گــرم در هــر 100 کیلــو خمیــر بــه علــت کیفیــت گنــدم 
ــای اجــرای  ــر مزای ــدی اســتحصالی، از دیگ و آرد تولی
ــتان  ــه اس ــرکت غل ــر کل ش ــت. مدی ــرح اس ــن ط ای
کرمــان بــه آمــوزش نانوایــان بــه صــورت 
علمــی در شــرکت غلــه و به صــورت عملی 
در مرکــز فنــی و حرفــه ای اســتان اشــاره 
کــرد و افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح نمره 
کیفــی نــان اســتان کرمــان از 65 بــه ۸۷ 
ــن کشــوری بســیار  ــه از میانگی رســیده ک
ــده  ــبب ش ــر س ــن ام ــت و ای ــتر اس بیش
ــی  ــرکت بازرگان ــل ش ــر عام ــر و مدی ــاون وزی ــا مع ت
دولتــی ایــران در حاشــیه بازدیــد از رونــد اجــرای طــرح 
 جامــع نــان ســالم در اســفند ۹4، اســتان کرمــان 
را بــه عنــوان الگــوی کیفــی نــان کشــور معرفــی کننــد. 

مهر

در شهر

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرستان گلپایگان

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

مالكیت صادر خواهد شد.

رضا  فرزندمحمد  شفیعی  اصغر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  2۷۹3 شماره  1-رای 

از 30سهم  یازده سهم و یک دوازدهم سهم مشاع  از گلپایگان در  بشماره شناسنامه 12۷53 صادره 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 4۹43.0۹ مترمربع مجزی شده از پاك52 فرعی از ۷ 

اصلی  واقع در بخش 2 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

2-رای شماره 2۸2۷- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسین خوبرو  فرزند علی  بشماره 

انبار و طویله  به مساحت 1۷۸.36 مترمربع  شناسنامه6  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب 

پاک 5 فرعی از 4216  اصلی واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

3-رای شماره 2۸26- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسین خوبرو فرزند علی بشماره 

شناسنامه 6  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 1۷5.52 مترمربع 

پاك6 فرعی از 4216 اصلی واقع دربخش 1 خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند سید  یاسینی  آقای سید مجتبی  بامعارض  مالكانه  4-رای شماره 2۸54 و2۸2۸- تصرفات 

علی  بشماره شناسنامه46۹2  صادره از خوانسار در سه دانگ مشاع و آقای حمید رضا ناطقی فرزند 

رضا صادره از خوانسار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 1۹2.53 مترمربع 

مجزی شده از  پاك 4 فرعی از 1 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

5-رای شماره 2۹۹3 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد سهرابی  فرزند اکبر بشماره 

شناسنامه 5 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 11۸.03 مترمربع مجزی 

شده از  پاك 42۷۷  اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

6-رای شماره 2۸۷۹- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی ورثه مرحوم سید علی یاسینی فرزند سید 

محمد بشماره شناسنامه 22۸2 صادره از خوانسار در ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 1۸1.03 

مترمربع مجزی شده از پاك 1 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.مالکیت مرحوم سید علی یاسینی طبق گواهی حصر وراثت شماره ۷۷4 مورخه ۹3/10/2۹ 

شعبه اول حقوقی گلپایگان در سهم ورثه استقرار یافته است.

۷-رای شماره 2۸۷۸- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم زهرا عباسی  فرزند اسمعیل  بشماره 

شناسنامه 23  صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب عمارت به مساحت 23۹.45 مترمربع مجزی 

شده از پاك11  فرعی از 4035  اصلی واقع دربخش 1 خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.

ابوالفضل  فرزند  مرجانی   مریم  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -2۹14 شماره  ۸-رای 

بشماره شناسنامه ۷صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 153.55 مترمربع 

مجزی شده از پاك 5 فرعی از 4۸5  اصلی واقع دربخش یک  خریداری از مالک  رسمی محرز 

گردیده است.

فرزند سید  احمد محمودی  آقای سید  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -30۹6 ۹-رای شماره 

کمال بشماره شناسنامه 5235 صادره از گوگد در ششدانگ یك باب ساختمان دو طبقه به مساحت 

۸۸ مترمربع مجزی شده از پاك ۷46 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

10-رای شماره 30۹5- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مجتبی آقا نصیری فرزند حسین  

  250 مساحت  به  قدیمی  عمارت  باب  یك  ششدانگ  در  گوگد  از  صادره   4۷35 شناسنامه  بشماره 

از مالك رسمی  از  6  اصلی واقع دربخش4 خریداری  از پاك 143۸ فرعی  مترمربع مجزی شده 

محرز گردیده است.

11-رای شماره 2۹52 و 2۹50 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی  آقای مصطفی اشفعی فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم کوکب میرمهدی فرزند سید 

محمد باقر بشماره شناسنامه 1۷41۸ صادره از گلپایگان  در سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب 

مغازه به مساحت  3۹.10 مترمربع پاک 110۸ فرعی از 5  اصلی واقع دربخش 4خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

12-رای شماره 251۷-تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آاقای سید محمد محمودی  فرزند سید 

 360.۷0 مساحت  به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  گوگد  از  صادره   30۷5 شناسنامه  بشماره  حسین 

مترمربع مجزی شده از پاک 2۹0۷ فرعی از 6 اصلی واقع در بخش چهار خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

13- رای شماره 2۸03-تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای علی زمانی  فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه 22صادره از خوانسار در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 31.۷5 مترمربع مجزی شده 

از پاك 4662 اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

14- رای شماره 3004 و 3003 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم اعظم فرجی فرزند محمد 

علی بشماره شناسنامه 1 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و  آقای عباس سهرابی فرزند محمد 

علی بشماره شناسنامه 445 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به 

مساحت 30۷.۹۹  مترمربع مجزی شده از پاك 1۸ فرعی از  4 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.

15- رای شماره 3362- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسین قاسمی فرزند علی حسین  

مترمربع  مساحت 153.۷۸  به  خانه  یکباب  در ششدانگ  داران   از  صادره   12۷2 شناسنامه  بشماره 

مجزی شده از پاك 342 فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2  خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده 

است.

فرزند محمد  ریاضتی  آقای حسن  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره  333۹-   -16

ابراهیم بشماره شناسنامه 22۸  صادره از گلپایگان  درششدانگ یك باب خانه به مساحت 20۹.4۷ 

مترمربع مجزی شده از پاک 216فرعی از  1۸۷0 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

بشماره  احمد رضا  فرزند  ریاضتی  آقای سعید  بامعارض  مالكانه  رای شماره 3320- تصرفات   -1۷

شناسنامه 42۷ صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب انباری به مساحت ۸۹.25 مترمربع مجزی 

شده از پاك  216 فرعی از 1۸۷0 اصلی واقع دربخش 1  گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

1۸- رای شماره 33۷3- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مجتبی فروغی فرزند نظر علی 

بشماره شناسنامه 202۹ صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 166.5۹ مترمربع 

مجزی شده از  پاک 4041  اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۹- رای شماره 1۹12- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حمید رضا نوری فرزند محمد رضا  

بشماره شناسنامه 15۹41 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت3۹.01 مترمربع 

پاك ۹06  اصلی  واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

20- رای شماره 3513- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مسلم اله یاری بیک فرزند مرتضی   

بشماره شناسنامه 1230 صادره از خوانسار درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 160.32  مترمربع 

محرز  رسمی  مالک  از  خریداری  دربخش1  واقع  اصلی    43۷2 از  فرعی   1۷ پاك  از  شده  مجزی 

گردیده است.

21- رای شماره  34۹1 و34۸6 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای روح اله محمدی زاده  

فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1۸205 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم فاطمه محمدی 

زاده محمد آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 342 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ  یك باب مغازه به مساحت 14.32 مترمربع مجزی شده از پاک 12 فرعی از ۹06 اصلی 

واقع دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی محرز گردیده است.

22- رای شماره 32۷3- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای  مهدی متقی فرزند محمد تقی 

از گلپایگان در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 31.۸1 مترمربع  بشماره شناسنامه 2۸3صادره 

مجزی شده از پاك ۷ فرعی21۹  اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

محمد  فرزند  محسنی  آقای سعید  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -3۷6۸ شماره  رای   -23

علی  بشماره شناسنامه 1  صادره از گلپایگان و خانم راحله پیروی فرزند حسین بالسویه در ششدانگ 

یکباب عمارت به مساحت210.۹۷مترمربع پاک 50  اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالك رسمی 

محرز گردیده است.

24- رای شماره 3306- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای ولی اله خرمی فرزند محمد رضا  

بشماره شناسنامه 15524 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان  مسکونی به استثنا بها 

ثمنیه اعیانی مساحت 240 مترمربع مجزی شده از پاك 42۷4 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.

25- رای شماره 3305- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد اکرمی فرزند علی   بشماره 

شناسنامه 163 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 301.۷4 مترمربع مجزی 

شده از پاک 2۹۸ فرعی از 5  اصلی واقع دربخش 4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.

مهدی محب محمدی   آقای محمد  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 3345-   -26

فرزند عباس  بشماره شناسنامه ۷20 صادره از گلپایگان در ششدانگ قطعه زمین محصور با ساختمان 

موجود درآن  به مساحت 21۸.۷5مترمربع مجزی شده از  پاك  51 فرعی از 4  اصلی واقع دربخش 

2خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

نظامعلی هاشمی  فرزند فرج   آقای  بامعارض متقاضی  مالكانه  رای شماره 3360 -تصرفات   -2۷

 14۹ به مساحت  باب ساختمان  یک  در ششدانگ  داران  از  621۹۸2۷211 صادره  بشماره شناسنامه 

مترمربع مجزی شده از پاک4۸۹ اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده 

است. 

آقای سید محمد طاها میر محمدی    بامعارض متقاضی  2۸- رای شماره 32۹0- تصرفات مالكانه 

فرزند سید حسین  بشماره شناسنامه 121032۹15۸صادره از مرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور با ساختمانهای موجود درآن  به مساحت ۹۹6.۸5 مترمربع مجزی شده از  پاك  2۸0  اصلی 

واقع در بخش 1 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.

2۹- رای شماره 3324- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مصطفی بخشش فرزند حسین 

علی بشماره شناسنامه  2 صادره از گلپایگان در یکباب ساختمان  به مساحت 646.03 مترمربع مجزی 

شده از پاک 1۹ فرعی از 16  اصلی  واقع در بخش 3 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

30- رای شماره 3321- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای عباس اکرمی فرزند محمد ابراهیم  

بشماره شناسنامه 4۸53 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 356.36 مترمربع 

مجزی شده از پاك  2۹۸فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

31- رای شماره 31۹5- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای جعفر مشایخی فرزند علی  بشماره 

شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 244.40 مترمربع مجزی 

شده از پاک 200 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

مرتضی  فرزند  مهدوی  آقای حسن  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 34۸2-   -32

بشماره شناسنامه 133 صادره از گلپایگان درششدانگ یك باب مغازه  به مساحت 54.33  مترمربع 

مجزی شده از پاك1223 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

33- رای شماره 3166-تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای احمد رضا علیرضایی فرزند محمد 

 3۸5.22 به مساحت  خانه  باب  یك  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره  حسن 

از مالک رسمی  از ۸  اصلی واقع در بخش 2 خریداری  از پاک 25۸ فرعی  مترمربع مجزی شده 

محرز گردیده است .

فرزند  قشاقی  سلطان  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -3361 شماره  رای   -34

عباس  بشماره شناسنامه ۷6صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان قدیمی به مساحت 

20۹۸.۸۸ مترمربع مجزی شده از پاک 2 فرعی از 32 اصلی  واقع در بخش 3  خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

35- رای شماره 3550- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای داوود فیاضی فرزند یداله بشماره 

شناسنامه 3۸0۹ در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت32.62 مترمربع مجزی شده از پاك 6 فرعی 

از 65 اصلی  واقع در بخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

36- رای شماره 360۸ - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسن حقیقت  فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 64 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 40.03مترمربع مجزی شده از 

پاك6 فرعی از  65 اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

3۷- رای شماره 340۷- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم زهرا احمدی فرزند حیدر   بشماره 

شناسنامه6100 صادره از گوگد در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 301.۷۹  مترمربع مجزی 

شده از پاك 2055  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

فرزند  تکبیری   فاطمه  بامعارض متقاضی خانم  مالكانه  3۸-رای شماره 3506و3503 - تصرفات 

نعمت اله بشماره شناسنامه1۷24 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع  وآقای خالد رسول پور فرزند 

محمد بشماره شناسنامه  14۹3 صادره از سردشت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 

به مساحت 22۹.11  مترمربع مجزی شده از پاك ۹۷2 فرعی از 5  اصلی  واقع در بخش 4 گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اله    فرزند سیف  نعمتی   احمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -20۷۷ 3۹-رای شماره 

بشماره شناسنامه 11  صادره از الیگودرز در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 234.13  مترمربع 

مجزی شده از پاك 16  فرعی از 4۸۸ اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

40-رای شماره 351۷ و 351۸ - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای علی ریاضتی  فرزند محمد 

ابراهیم بشماره شناسنامه 22  صادره از گلپایگان در سه و سه پنجم دانگ مشاع و آقای سعید ریاضتی 

فرزند احمد رضا بشماره شناسنامه 42۷ صادره از گلپایگان در دو و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ  

یك باب خانه  به مساحت 2۹6.30   مترمربع مجزی شده از پاك 216  فرعی از 1۸۷0 اصلی واقع در 

بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

علی    فرزند  مصدقی   محسن  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -34۷۹ شماره  41-رای 

مترمربع    130.10 به مساحت  باب خانه  در ششدانگ یك  گلپایگان  از  2  صادره  بشماره شناسنامه 

 مجزی شده از پاك 1۷ اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/10/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/10/30

مهدی صادقی وصفی سرپرست ثبت اسناد گلپایگان  

543 م الف                                                                               

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 

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

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 

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

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 

13۹560302023001225مورخ  شماره  اصاحی  رای  و   13۹5/0۸/2۷ 13۹560302023001044مورخ 

از  صادره   1110۷203۷۸ 1۸4 کدملی  شناسنامه  شماره  به  خائفی    حسین  آقای    13۹5/0۹/25

فاورجان  فرزند مرتضی نسبت به 33 سهم مشاع از ۷2 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

54/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 6145- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای 

13۹560302023001046مورخ  رای شماره  برابر   -2 است.ردیف  گردیده  محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت 

13۹5/0۸/2۷ و رای اصاحی 13۹560302023001226مورخ 13۹5/0۹/25  آقای رسول خائفی   به 

شماره شناسنامه 321 کدملی 12۸5553535 صادره از اصفهان  فرزند مرتضی نسبت به 3۹ سهم 

مشاع از ۷2 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 54/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 

6145- 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 : ۹5/10/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/10/15 

شماره : 2۹61۷ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ذوالفقاری  رسول  آقای  وکالت  با  ملت  بانک  خواهان   101۸/۹5 کاسه  پرونده  خصوص  در 

ندا   -1 طرفیت  به  بانکی   قرارداد  موضوع  ریال   105/40۸/255 مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 

رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  فرد  احمدی  4-حسین  ثابتی  3-صدیقه  حسینی  2-لیا  حسینی 

المکان  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است  روز چهارشنبه  مورخ ۹5/11/20 ساعت 1۷  برای 

در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷3 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن 

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

پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی ۸165۷56441  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 

نماید.  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 1۸ مراجعه و نسخه 

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

 شد.

شماره: 30۸30/م الف مدیر دفتر شعبه 1۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  الزام  بر:  مبنی  دادخواستی  فرد  صادقی  رضا  احمد  خواهان   ۹512۷1 پرونده کاسه  در خصوص 

انتقال سند یک خط موبایل شماره 0۹1310۸2566  به طرفیت 1- حجت شیرانی بید ابادی 2-شرکت 

ساعت   ۹5/11/21 مورخ  پنجشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  اصفهان  سیار  مخابرات 

۸/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

خیابان  ارباب – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شد.

شماره: 2۸۷41/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

افزایش 22 درصدی کیفیت نان در استان کرمان
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حتما بخوانید!
چه آینده ای در انتظار »کاله قرمزی« است؟

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــن ســاخته مســعود مــددی  ــا« اولی ــم ســینمایی »گیت فیل
اســت. مــددی پیــش از ایــن کارگردانــی چنــد فیلــم 
 کوتــاه داســتانی »روی آســفالت داغ«، »حریــم، صورتــک«
ســاخت چنــد فیلــم مســتند، پشــت صحنــه، نــگارش 
ســینمایی  ویدئــو  بلنــد  فیلــم  و کارگردانــی  فیلمنامــه 

اســت. داشــته  کارنامــه  در  را  »فراموشــی« 
    خالصه داستان

»گیتــا«، مــادر متیــن اســت و بــه او دلبســتگی زیــادی دارد. 
ــا  ــد، گیت ــش می آی ــن پی ــرای متی ــه ب ــه ای ک ــس از حادث پ
ــا گــذر  ــار بیایــد؛ امــا ب ــا ایــن موضــوع کن تــاش می کنــد ب

ــود... . ــدی می ش ــای جدی ــه واقعیت ه ــان متوج زم
    تحلیل

»گیتــا«، فیلمــی شــخصیت محور اســت و بــه همیــن جهــت 
نــوع رابطــه  آدم هــا و شــخصیت پردازی آن هــا در فیلــم 
اهمیــت برجســته ای می یابــد. از نقــاط برجســته  فیلــم 
ــی آن  ــر اصل ــازی دو بازیگ ــژه ب ــت؛ به وی ــای آن اس بازی ه
ــد  ــگ. زارعــی در چن ــا زارعــی و حمیدرضــا آذرن ــی مری یعن
ــازی در دشــوارترین  ــر نشــان داده کــه قابلیــت ب ســال اخی
نقش هــا را دارد و آن هــا را بــه برتریــن شــکل ایفــا می کنــد. 
شــادی سرخوشــانه  مــادر پــس از مــرگ پســر بــه نــاگاه بــه 
غمــی بــزرگ و درونــی تبدیــل می شــود و زارعــی در نمایــش 
ایــن انــدوه ســنگ تمــام گذاشــته اســت. ســارا بهرامــی نیــز 

ــترن  ــش نس ــه نق ــت ک ــوب کار اس ــران خ ــر بازیگ  از دیگ
را باورپذیر از آب درآورده است. 

فیلــم تــر و تمیــز اســت. طراحــی صحنــه بــه دقــت انجــام 
لبــاس  و  در صحنــه  رفتــه  بــه کار  رنگ هــای  و  شــده 
شــخصیت ها متناســب بــا اوضــاع روحــی آن هاســت. 

ــت  ــب اس ــم مناس ــه در فیل ــه کار رفت ــیقی ب ــم موس  حج
ــا جنــس آن از جنــس  و از فیلــم پیشــی نمی گیــرد و ضمن
ــم اســت؛  ــد فیل ــم کن ــا ریت ــا مشــکل گیت ــم اســت. تنه فیل
آنجــا کــه رونــد داســتان و اتفاقــات بــا ســرعت فیلــم مــچ 
نمی شــود و بیننــده را خســته می کنــد؛ امــا ایــن کنــدی در 

ــم پــس از طــی کــردن  ــدارد و فیل ــان ن ــم جری سراســر فیل
ــم خــوب خــود بازمی گــردد.  ــه ریت ــق ب ــن دقای ای

ایــن موضــوع را می تــوان بــه بی تجربگــی کارگــردان مربــوط 
دانســت. امــا بــه عنــوان اولیــن فیلــم مــددی، فیلــم گیتــا 
نه تنهــا نمــره قبولــی می گیــرد، بلکــه جــزو فیلم هــای 
خــوب امســال اســت. شــاید از شــانس بــد مــددی 
ــال های  ــی از س ــه یک ــود ک ــران می ش ــی اک ــم او زمان فیل
ــد  ــه بای ــور ک ــد آن ط ــت و نتوان ــران اس ــینمای ای ــوب س خ
ــره  ــران به ــوب اک ــرایط خ ــت کم از ش ــا دس ــود ی ــده ش  دی

ببرد.
    عوامل فیلم

ــان  ــرا تیموری ــنده: میت ــددی، نویس ــعود م ــردان: مس کارگ
مســعود مــددی، تهیه کننــده: مجیــد شــیخ انصاری، مشــاور 
 کارگــردان: مجتبــی راعــی، مجــری طــرح: مهــدی کریمــی
مدیــر فیلمبــرداری: همایــون پایــور، تدویــن: رضــا بهارانگیــز 
ــودابه  ــردازی: س ــراح چهره پ ــهرام، ط ــعید ش ــیقی: س موس
ــروری  ــین روح پ ــاس: حس ــه و لب ــراح صحن ــروی، ط خس
صدابــردار: بابــک اردالن، طــراح و ترکیــب صــدا: بهمــن 
ــردان  ــتیار کارگ ــعبانی، دس ــل ش ــد: جلی ــر تولی  اردالن، مدی
ــه  ــه: فهیم ــک، منشــی صحن ــز: رضــا بختیاری نی و برنامه ری

کرمــی.
 بازیگــران: مریــا زارعــی، حمیدرضــا آذرنــگ، ســارا بهرامــی 
بهنــاز جعفــری، نــادر فــاح، یلــدا قشــقایی، کتایــون ســالکی 

محمدحســین محمدیــان، رامیــن افشــاری.

 - رضــا لعــل ریاحــی، پیشکســوت عرصــه نقاشــی 
و مجسمه ســازی و خالــق مجســمه »کوهنــورد« کــه 
ــران نصــب اســت، در ســن ۹۸ ســالگی در  ــد ته در دربن

ــت. ــل درگذش بروکس
- رضــا صادقــی، خواننــده سرشــناس، گفــت: درد فقــط 
ــک  ــی ی مخصــوص پایین شــهر و باالشــهر نیســت. وقت
جامعــه فضــای مریــض دارد، همــه درد می کشــند. پــس 
ایــن تلــخ نوشــتن مــن بــر اســاس حــال و روز جامعــه 
مــن اســت و نمی توانــم از آن ســاده عبــور کنــم و شــاد 

ــم. ــال بخوان و بی خی
- بهــراد جوان بخــت، طــراح صحنــه و دکــور فصــل چهــارم 
ــهل  ــل س ــن فص ــور ای ــی دک ــت: طراح ــه«، گف »خندوان
ــه شــکلی  ــد جــوان ب ــه خواســته رامب ــع اســت و ب ممتن
ــی  ــن طراح ــت ای ــوان گف ــد. نمی ت ــام ش ــال انج مینیم
ــا  ــن نماده ــم ای ــعی کردی ــا س ــا م ــود و اتفاق ــان ب  آس
را در کمتریــن پرداخــت ممکــن بــه اجــرا دربیاوریــم و از 

ــم. ــی در طراحــی بپرهیزی زیاده گوی
ــر  ــن، بازیگ ــوم موســیقی محمدرضــا فروت ــن آلب - اولی
ــوان »می فهممــت« زمســتان امســال در  ــا عن ســینما، ب

ــود. ــر می ش ــیقی منتش ــازار موس ب
ــات  ــاه جزئی ــم کوت ــن فیل ــره انجم ــس هیئت مدی - رئی
ســی وپنجمین  بــه  فیلــم کوتــاه  بخــش  بازگشــت 
جشــنواره فیلــم فجــر را تشــریح کــرد و خبــر داد کــه یــک 

ــود. ــدا می ش ــاه اه ــم کوت ــن فیل ــه بهتری ــیمرغ ب س
- پیتــر آســمن، اســتاد تاریــخ و هنرمنــد هنرهــای 
تجســمی اتریشــی، گفــت: در اروپــا هنــر معاصــر بیشــتر 
ــعی در  ــی س ــز فرهنگ ــه رواج دارد و مراک ــر مرف در قش
اشــاعه آن در بیــن تمــام مــردم دارنــد. ایــن اتفــاق بایــد 
در اصفهــان رخ دهــد تــا مــردم بیشــتر درگیــر هنر شــوند. 
ــی  ــه راحت ــم ب ــا مفاهی ــرد ت ــاد ک ــرایطی ایج ــد ش بای

منتقــل شــوند.
- محمدحســین مهدویان که ســال گذشــته با »ایســتاده 
در غبــار« ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم جشــنواره را از 
آن خــود کــرد،  امســال هــم بــا »ماجــرای نیمــروز« بــه 

ــد. ــد آم جشــنواره ســی وپنجم خواه
- جشــنواره  فیلــم فجــر امســال در حالــی قــرار اســت در 
30 اســتان کشــور برگــزار شــود کــه برخــی تهیه کننــدگان 
بــر تسویه حســاب بدهــی قبلــی و پرداخــت ســریع 

ــد. ــد دارن ــش تاکی ــای نمای هزینه ه
- در حالــی ۱0 ســال از پیوســتن بخــش پــاپ بــه 
جشــنواره موســیقی فجــر می گــذرد کــه محســن یگانــه 
ــن بخــش  ــورددار اجــرا در ای ــت دوره حضــور، رک ــا هف ب

ــت. اس
 - »ریدلــی اســکات«، کارگــردان مطــرح هالیــوودی 
ــی  ــای ابرقهرمان ــدان داســتان در فیلم ه ــاد از فق ــا انتق ب

ــی نخواهــم ســاخت. ــن فیلم های ــز چنی ــت: هرگ گف

 برگزاری اولین پاتوق فیلم مستند 

در اصفهان
ــتند روز  ــم مس ــوق فیل ــن پات اولی
ــا  ــاه ســاعت ۱6 ب ــه ۱7 دی م جمع
»بـــرد«  مســـتند  دو   نمایـــش 
ــه  ــنامه ها« در کتابخان و »بی شناس

مرکزی برگزار می شود.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهــان، رئیــس دفتــر تخصصــی ســینما بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــران  ــژه اک ــتند« وی ــم مس ــوق فیل ــه »پات ــن برنام ــت: اولی گف
ــه  ــتند خان ــم مس ــن فیل ــتمین جش ــب هش ــای منتخ فیلم ه
ســینما روز جمعــه ۱7 دی مــاه برگــزار می شــود. مصطفــی 
حیــدری اظهــار داشــت: ایــن برنامــه از ســوی دفتــر تخصصــی 
ــا  ــان و ب ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ــزی  ــران برنامه ری همــکاری انجمــن مستندســازان ســینمای ای
ــای  ــران فیلم ه ــه اک ــه اول ب ــزود: برنام ــت. وی اف ــده اس ش
مســتند »بــرد« ســاخته حمیــد جعفــری )برنــده جایــزه هیئــت 
داوران بهتریــن تهیه کنندگــی از جشــن خانــه ســینما و جشــنواره 
 بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران، برنــده جایــزه خاقیــت 
ــه  ــوئیس و راه یافت ــل س ــون دوری ــنواره ویزی ــوآوری از جش و ن
ــا  ــای ایدف ــه بخــش پاناروم ــه جشــنواره های خارجــی از جمل ب
هــات داکــس کانــادا، ســیلونت پاریــس و ...( و مســتند 
ــاص دارد.  ــرام اختص ــاد وره ــاخته فره ــنامه ها« س »بی شناس
ــژه  ــتند وی ــوق مس ــور در پات ــرد: حض ــان ک ــدری خاطرنش حی
عمــوم شــهروندان و عاقه منــدان بــه ســینما آزاد و رایــگان 
اســت کــه می تواننــد بــرای شــرکت در برنامــه ســاعت ۱6 بــه محل 
کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته مراجعــه کننــد.

نمایشگاه کتاب اصفهان به کاشان رفت
شــهر کاشــان امســال میزبــان برگــزاری نمایشــگاه کتاب اســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ــر کل فرهن ــان اســت. مدی اصفه
اصفهــان دربــاره ایــن اتفــاق گفــت: کاشــان بــا یــک نقطــه قــوت 
خــوب بــه موضــوع برگــزاری نمایشــگاه کتــاب وارد شــد؛ یعنــی 
نماینــده مجلــس، شــهردار، شــورای شــهر و اداره ارشــاد کاشــان 
بــا اتحــاد بســیار خوبــی در ایــن زمینــه بــه نتیجــه رســیدند. بــه 
همیــن دلیــل هــم از ســوی تهــران از آن هــا خواســته شــد کــه 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــد و همــه متحــد ب ــه برون ــه وزارتخان ب
ــزم  ــن ع ــی ای ــا هــم وقت ــزار شــود. م ــد برگ ــه نمایشــگاه بای  ک
را در آن هــا بــرای برگــزاری نمایشــگاه کتــاب دیدیــم بــا انجــام 
ــه  ــی ادام ــا ارزان ــام حبیب رض ــم. حجت االس ــت کردی آن موافق
داد: اســتان اصفهــان کــه فقــط شــهر اصفهــان نیســت؛ بخشــی 
از ظرفیت هــا در شــهر اصفهــان اســت، ولــی همــه شهرســتان ها 
ــت  ــد کــه مــا گاه از آن هــا غفل ــی دارن ظرفیت هــای بســیار خوب

کردیــم و بــه دنبــال احیــای آن هســتیم.

اخبار کوتاه

صداپیشــه و عروســک گردان »ســنجد« بــا اشــاره بــه 
درگذشــت دنیــا فنــی زاده )عروســک گردان »کاه قرمــزی«( 
بــا بیــان اینکــه کاراکتــر »کاه قرمــزی« مانــدگار اســت، گفت: 
ــا  ــرای بچه ه ــخصیت ب ــن ش ــود ای ــام وج ــه ای تم ــه  گون ب
ــم  ــا می دانی ــال م ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــده اس ــناخته ش ش

وقتــی »کاه قرمــزی« می ترســد، چه واکنشــی 
ــت  ــحال اس ــی خوش ــد؛ وقت ــان می ده نش
ــام  ــدی انج ــی کار ب ــا وقت ــی دود ی ــور م چط
می کنــد.  پنهــان  را  خــودش  چطــور  داده 
ممکــن اســت کــه در آینــده عروســک گردانی 
بــه جــای خانــم فنــی زاده بیایــد، امــا واقعــا 
ممکــن اســت کــه هیــچ کســی در ایــن 

زمینــه بــه توانمنــدی ایشــان نباشــد. نــگار اســتخر بــا بیــان 
اینکــه »هــر عروســکی بــا صداپیشــه و عروســک گردان 
 تعریــف می شــود«، ادامــه داد: در بیشــتر مواقــع صداپیشــه 
و عروســک گردان جــدا از هــم هســتند، امــا روح مشــترکی 
بیــن ایــن دو شــکل می گیــرد کــه باعــث می شــود همدیگــر 

ــه  ــه البت ــد ک ــت بدهن ــم فرص ــه ه ــد و ب ــی کنن را پیش بین
ایــن رونــدی زمانبر اســت. تعــداد دوســتان عروســک گردانی 
ــه  ــبت ب ــودن را نس ــیاری و آگاه ب ــزان از هوش ــن می ــه ای ک
ــند  ــته باش ــور داش ــری و مانیت ــت، مج ــه، موقعی صداپیش
ــاره  ــد دوب ــه هــر حــال »کاه قرمــزی« بای محــدود اســت. ب
ــب از  ــای طهماس ــر آق ــا نظ ــود و ب ــده ش زن
میــان دوســتان حرفــه ای عروســک گردان 
ــد؛  ــد ش ــدا خواه ــی پی ــا جایگزین ــرای دنی ب
ــاد  ــاوت  زی ــن تف ــدر ای ــم آنق ــی امیدواری ول

ــه آن شــود.  ــده متوج ــه بینن نباشــد ک
ــنجد«  ــک »س ــه عروس ــن ب ــتخر همچنی اس
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن عروســک بخشــی 
از وجــود مــن اســت و روح مــن و او بــه نوعــی بــه هــم گــره 
خــورده اســت؛ امــا بــه هــر حــال شــخصیتی مثل »ســنجد« 
بــرای مــن نیســت، بلکــه بــرای ســازمان صداوســیما 
ــا دیگــر  ــرد کــه مث ــم بگی ــد تصمی اســت. ســازمان می توان

ــنا ــم. ایس ــنجد« را کار کنی ــم »س نمی توانی

چه آینده ای در انتظار «کاله قرمزی» است؟
ــیامک  ــارات س ــه اظه ــا« ب ــه م ــریال »خان ــده س تهیه کنن
انصــاری دربــاره  حضــور نیافتــن در ســریال ســامان مقــدم، 

واکنــش نشــان داد.
 رحیمــی نــادی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه همــکاری 
ــه »دور  ــاری در مجموع ــیامک انص ــا س ــه ب ــترکی ک مش

روزهــای  همــان  از  داشــتیم،  همــی« 
ــن  ــا ای ــا« ب ــه م ــد »خان ــن پیش تولی آغازی
بازیگــر صحبت هــای اولیــه را بــرای حضــور 
ــام  ــدم انج ــامان مق ــد س ــریال جدی در س

ــم. دادی
 انصــاری نیــز تــا قبــل از آغــاز تصویربــرداری 
ایــن مجموعــه حضــور قطعــی خــود در 

پــروژه را بــه مــا اعــام کــرده بــود، ولــی بــه دلیــل درگیــری 
وی در فیلــم ســینمایی »ســاعت پنــج عصــر« ایــن توافــق 

بــه مرحلــه قــرارداد کتبــی نرســید.
ــس از  ــی و پ ــای آت ــال در روزه ــن ح ــا ای ــزود: ب  وی اف
ــط  ــر رواب ــق مدی ــر، از طری ــن بازیگ ــا ای ــاره ب ــره دوب مذاک

عمومــی پــروژه اعــام خواهیــم کــرد کــه ایــن همــکاری آیــا 
میســر خواهــد شــد یــا خیــر.

 طــی روزهــای اخیــر خبــری مبنــی بــر پیوســتن ســیامک 
ــاور  ــوی مش ــدم از س ــامان مق ــه  س ــه مجموع ــاری ب انص
ــه  مــا« منتشــر شــد کــه انصــاری   رســانه ای ســریال »خان
خبــر  مطلبــی  انتشــار  بــا  مــاه  دی   ۱3
حضــورش در ایــن مجموعــه را نادرســت 
خوانــد و در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه 
ــینمایی  ــم س ــط در فیل ــر فق ــال حاض در ح
ــران  ــی مه ــه کارگردان ــر« ب ــاعت ۵ عص »س

مدیــری حضــور دارد. 
امــور  بــه ســفارش مرکــز  »خانــه مــا« 
ــش  ــای پخ ــود و از گزینه ه ــد می ش ــیما تولی ــی س نمایش
ــد  ــن ســریال ســومین ســریال بلن ــوروز ۹6 اســت. ای در ن
ســامان مقــدم اســت کــه پیــش از ایــن در تلویزیون ســاخت 
ــر  مجموعه هایــی چــون »شــمس العماره« و »پریدخــت« را ب

ــی ــت. خبرفارس ــته اس ــده داش عه

 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

 برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 

در  اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر  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 

۱۵ روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 

تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند:

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات    ۹۵/۹/۱4 مورخ   ۱3۹۵603020۱3000۸۱۱ شماره  راي  ۱-برابر 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر 

تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي حسين ايزدي نسب فرزند نريمان بشماره شناسنامه ۵00۵ 

صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت ۱20.۱0 مترمربع پاك ۱۵فرعي از 60 اصلي مفروز و 

مجزي شده از پاك60 اصلي  واقع در فریدونشهر ، روستای پشندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

نریمان جزی محرز گرديده است.

2-برابر راي شماره ۱3۹۵603020۱3000۸32 مورخ ۹۵/۹/۱7  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر 

تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي عيدي محمد ناگلياني فرزند علي محمد بشماره شناسنامه 

44 صادره از فريدونشهر در يك باب  مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 2۱.۱۵ مترمربع پاك 24۹۸ 

فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك3۸6 فرعي از237 اصلي واقع درفریدونشهر ،خیابان 

شریعتی ، روبروی مسجد صاحب الزمان )عج(  خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي غضنفر 

باتوانی محرز گرديده است.

تكليف  تعيين  قانون  اول موضوع  هيات   ۹۵/۹/2۱ مورخ  راي شماره ۱3۹۵603020۱3000۸4۵  3-برابر 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر 

تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي خانم اشرف جزي پشندگاني فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه ۸۸7 

صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 642.20 مترمربع پاك23 فرعي از ۵7 اصلي مفروز 

و مجزي شده از پاك ۵7اصلي  واقع در فریدونشهر ، روستای مصیر  خريداري مع الواسطه  از مالك 

رسمي آقاي نادی دویستی  محرز گرديده است.

4-برابر راي شماره ۱3۹۵603020۱3000۸4۹ مورخ ۹۵/۹/22  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون  وضعيت ثبتي 

شهر تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي علي حسين كريمي فرزند علي قلي بشماره شناسنامه 

7 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه  به مساحت ۱4۹.40 مترمربع پاك 273۸فرعي از 23۸ اصلي 

مفروز و مجزي شده از پاك ۱فرعي از 23۸اصلي  واقع در فریدونشهر،خیابان مدنی ،ابتدای کوچه کمال  

خريداري مع الواسطه  از مالك رسمي آقاي مصطفی انیکازی  محرز گرديده است.

۵-برابر راي شماره  ۱3۹۵603020۱3000۸72  مورخ ۹۵/۹/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون  وضعيت ثبتي 

شهر تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي محمد مروي فرزند بختيار بشماره شناسنامه 6۹ صادره 

اصلي مفروز و مجزي   60 از  به مساحت ۱۱4 مترمربع پاك ۱4فرعي  باب خانه  از فريدونشهر در يك 

شده از پاك 60اصلي واقع در فریدونشهر ، روستای پشندگان که ۹6 متر مربع را مع الواسطه  از مالك 

رسمي آقاي صفقلی  جزی خریداری نموده و30 متر مربع نیز خود متقاضی  مالک  رسمی آن میباشد  

محرز گرديده است.

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   ۹۵/۹/30 مورخ   ۱3۹۵603020۱3000۸۸2 راي شماره  6-برابر 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون  وضعيت ثبتي 

شهر تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي عباسعلي روستائي فرزند هاجي رضا بشماره شناسنامه 

3۹ صادره از فريدونشهر در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه به مساحت 2۵۹.۵0 مترمربع 

پاك ۵0۹ فرعي از 23۱ اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 2 فرعي از 23۱ اصلي واقع در فریدونشهر، 

وحدت آباد، خیابان یادآوران،کوچه صفا، خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي هاجی رضا روستائی 

آخوره سفائی محرز گرديده است.

اول موضوع قانون تعيين تكليف  7-برابر راي شماره ۱3۹۵603020۱3000۸۸۱ مورخ ۹۵/۹/30  هيات 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون  وضعيت ثبتي 

شهر تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي خانم صغري قاسمي فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 47 

به مساحت 2۵۹.۵0 مترمربع  باب خانه  از شش دانگ يك  از فريدونشهر در سه دانگ مشاع  صادره 

پاك ۵0۹ فرعي از 23۱ اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 2 فرعي از 23۱ اصلي واقع در فریدونشهر، 

آخوره  روستائی  رضا  هاجی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  صفا،  یادآوران،کوچه  خیابان  آباد،  وحدت 

سفائی محرز گرديده است.

۸-برابر راي شماره ۱3۹۵603020۱3000۸۸3 مورخ ۹۵/۹/30  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر 

تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي مهدي غامي خمسلوئي فرزند حق رضا بشماره شناسنامه 

۱۱200۵672۱ صادره از فریدونشهر در يك باب ساختمان به مساحت ۱۵3.70 مترمربع پاك 23۵ فرعي از 

22 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك ۱ فرعي از 22 اصلي واقع در شهر برف انبار،محله خمسلو خريداري 

از مالك رسمي آقاي محمدرضا غامی خمسلوئی محرز گرديده است.

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات    ۹۵/۱0/2 مورخ   ۱3۹۵603020۱3000۸۹2 راي شماره  ۹-برابر 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون  وضعيت ثبتي 

شهر تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي اكبر دبيري فرزند محمد نصير بشماره شناسنامه ۵۸3۵ 

از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه به مساحت 262.40 مترمربع پاك  صادره 

۱6 فرعي از 60 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 60 اصلي واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، 

بخش ۱3 حوزه ثبت ملک فریدونشهر، خريداري از مالك رسمي آقاي محمد نصیر دبیری)جزی سابق( 

محرز گرديده است.

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  ۹۵/۱0/2هيات  مورخ   ۱3۹۵603020۱3000۸۹3 شماره  راي  ۱0-برابر 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر 

آقاي رضا دبيري فرزند محمد نصير بشماره شناسنامه 4243۸  تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي 

از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه به مساحت 262.40 مترمربع پاك  صادره 

۱6 فرعي از 60 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 60 اصلي واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، 

بخش ۱3 حوزه ثبت ملک فریدونشهر، خريداري از مالك رسمي آقای محمد نصیر دبیری)جزی سابق( 

محرز گرديده است.

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : چهار  شنبه ۹۵/۱0/۱۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج  شنبه ۹۵/۱0/30  

محسن مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر

 آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
عطف به نامه شماره ۵06۸/۹4 مورخه ۹۵/۹/2۹ مبنی بر ارزیابی پاک 33۱۹-فرعی از ۱3۹00- اصلی 

اینجانب به محل وقوع ملک متنازع فیه عزیمت و بازدید به عمل آوردم که به شرح ذیل به استحضار 

می رسانم: ملک معرفی شده مورد بازدید به آدرس اصفهان- خیابان کاوه- خیابان شمس آباد چهار راه 

شریعتی- کوچه شهید مولوی- پاک 33- کد پستی: ۸۱3۸۸۸6۱۱۱ عبارت است از یک واحد منزل 

مسکونی یک طبقه به انضمام زیر زمین به مساحت ۱46/07 متر مربع به شماره پاک 33۱۹ فرعی 

۱3۹00- اصلی به شماره ثبت 32۱7۱/ س که در صفحه ۱۵4 دفتر شماره ۱6۱ بخش ۵ ثبت اصفهان 

)حوزه ثبت شمال غرب( اصفهان به صورت ششدانگ مسبوق به سابقه ثبت می باشد. پاک مسکونی 

با قدمت حدود 3۵ ساله در بافت مسکونی قدیمی و دارای دیوار های پیرامونی آجری باربر و سقف 

تیر آهن و آجر دارای دو عدد اتاق خواب و پذیرایی با کف موزائیک و دیوار با روکش رنگ و روغن و 

دارای آشپزخانه اپن با دیوار های کاشیکاری شده و مجهز به کابینت فلزی قدیمی و دارای حیاط با کف 

موزائیک و حمام و دستشویی به صورت مجزا و سیستم سرمایش به صورت کولر آبی و گرمایش بخاری 

نامه شماره  به ذکر است طبق  باشد.الزم  تلفن و فاضاب می  برق، گاز،  انشعابات آب،  دارای  و  گازی 

۸/۹4/26۸77 مورخ ۹4/۱0/2۱ شهرداری منطقه ۸ اصفهان، ملک موصوف به میزان 2۸ متر مربع در 

طرح تعریض گذر قرار داشته است. به نظر اینجانب ارزش ششدانگ پاک مسکونی اشاره شده با عنایت 

به میزان عرصه و اعیان، قدمت و نوع ساخت، دسترسی، موقعیت مکانی، بازار حاکم بر عرضه و تقاضا و 

کلیه عوامل موثر در قضیه بالغ بر 2/۱۵0/000/000 لاير معادل 2۱۵/000/000 تومان)دویست و پانزده میلیون 

تومان( ارزیابی و اعام می گردد. چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف مهلت 3 روز پس 

از اباغ به این شعبه اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختاف طبقه دوم مراجعه نمایند.

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان شماره:30۸36/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای رسول ذوالفقاری دادخواستی  با وکالت  بانک ملت  در خصوص پرونده کاسه ۱0۱7/۹۵ خواهان 

مبنی بر: مطالبه مبلغ ۹۹/3۸0/6۵۵ موضوع قرارداد بانکی  به طرفیت ۱- خانم ندا حسینی 2-خانم 

لیا حسینی 3-آقای عباس بهداروند تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/20 

ساعت ۱7/30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

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

صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸۱6۵7۵644۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۱۸ مراجعه و نسخه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 30۸2۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  اعتباری عسگریه  مالی  ۵۱ ح خواهان موسسه  پرونده کاسه ۱034/۹۵ ش  در خصوص 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت ۱- احسان عربصالحی ف اصغر  2-علیرضا عابدینی ف رمضان 3- حسن 

عربصالحی ف عباس 4-امین عربصالحی ف اصغر تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  

مورخ ۹۵/۱۱/20 ساعت ۸/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

به نشانی خ  به این شعبه  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  ، مراتب در جراید منتشر  تقاضای خواهان 

هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای 

حل اختاف اصفهان – شعبه ۵۱ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

خواهد شد.

شماره: 2۸763/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹7۱/۹۵ خواهان موسسه مالی اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین 

جوادی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت اصغر کریمی- ابوالفضل حسینی- احمد قاسمی 

راد تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/20 ساعت ۱0/30  تعیین گردیده است 

. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی 

مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۵3 شورای حل اختاف 

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

اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 2۸764/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹72/۹۵ خواهان موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید 

ناصر  استادی- سیروس غرقانی-  به طرفیت وحید  بر: مطالبه وجه  مبنی  دادخواستی  امین جوادی 

غرقانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/20 ساعت ۱۱  تعیین گردیده است 

. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی 

مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۵3 شورای حل اختاف 

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

اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 2۸76۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹70/۹۵ خواهان موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید 

امین جوادی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت ۱-داریوش گودرزی 2-سید علی پاک نژاد 

روز چهارشنبه  مورخ  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  3-کامران شریفی مقدم 4- سعید عطائی 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای  باعنایت به  مجهول   . ۱0  تعیین گردیده است  ۹۵/۱۱/20 ساعت 

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

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه ۵3 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شماره: 2۸76۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  عسگریه  اعتباری  و  مالی  موسسه  خواهان   ۱03۵/۹۵ پرونده کاسه  خصوص  در 

ف  شایان  محمد   -3 احمد  ف  2-سعید کرمی  منوچهر  ف  شایان  ۱-داریوش  طرفیت  به  مطالبه  بر: 

منوچهر 4- محمد رضا جهانبخش ف عباسعلی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 

۹۵/۱۱/20 ساعت ۹ صبح  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه ۵۱ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شماره: 2۸760/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱2۸۵/۹۵ خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت علی کریمی زاده دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت ۱- طهمورث قوامی دشت پاگردی 2-نجفقلی سلیمانی ننادگانی تقدیم نموده 

و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/20 ساعت ۱0 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  

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

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

ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸۱6۵7۵644۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 مراجعه و 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 2۸73۵/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 734/۹۵ خواهان مظاهر انوری دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

فرزاد نوروزی ثمرین و خانم مریم زمانی فروشانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  

مورخ ۹۵/۱۱/20 ساعت ۹ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه ۵3 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شماره: 2۸7۵۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از    ۵206/۹۵ به کاسه  دادخواست  به شرح    ۱۵۹ شماره  شناسنامه  دارای  شیروانی  ناصر  آقای 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله شیروانی ایچی 

بشناسنامه ۱۸7  در تاریخ ۹۵/۵/30   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 3 فرزند پسر –۱ فرزند دختر-۱ همسر ۱- علیرضا شیروانی ایچی - ش ش ۱۹۱ – فرزند 

پسر 2- سعید شیروانی ایچی - ش ش ۱3۵ – فرزند پسر 3- ناصر شیروانی - ش ش ۱۵۹ – فرزند 

پسر 4- فاطمه شیروانی ایچی - ش ش ۱2707۸۱۱2۱ – فرزند دختر 4- صدیقه حسینی کندالنی - ش 

ش 3۹ – همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی 

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

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

 شماره : 30764/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به    2۱ شماره  شناسنامه  دارای  خوابجانی  نژاد  پهلوانی  مرتضی  آقای 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این  از    ۵07۸/۹۵

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۸3/۸/6 تاریخ  در    636 بشناسنامه  خوابجانی  الرعایایی  امین  اقدس 

۱- عصمت  دختر  فرزند   ۱– پسر  فرزند   6 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته 

ش  ش   - خوابجانی  نژاد  پهلوانی  اکبر   -2 دختر  فرزند   –  ۱227 ش  ش   - خوابجانی  نژاد  پهلوانی 

مصطفی   -4 پسر  فرزند   –  ۱226 ش  ش   - خوابجانی  نژاد  پهلوانی  اصغر   -3 پسر  فرزند   –  ۱22۸

خوابجانی - ش ش  نژاد  پهلوانی  ۵- محمد  پسر  فرزند   – خوابجانی - ش ش ۱22۵  نژاد  پهلوانی 

22 – فرزند پسر 6- مرتضی پهلوانی نژاد خوابجانی - ش ش 2۱ – فرزند پسر 7- مهدی پهلوانی نژاد 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا  خوابجانی - ش ش 24 – فرزند پسر و ال غیر اینک 

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

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

 شد. 

شماره : 3076۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده مطروحه  در این شعبه متهم شهدخت زرین کاه فرزند میرزا علی   به اتهام ایجاد 

مزاحمت برای بانوان  موضوع شکایت خانم اکرم جعفری فرزند حبیب هللا  مجهول المکان میباشد لذا 

دراجرای  ماده صد و چهل و هفت 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 یکماه 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 آگهی فوق به منزله 

اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 دادیار شعبه دادسرای عمومی و انقاب فاورجان محمد حسین حیدری 

نگاهی به فیلم »گیتا« ساخته مسعود مددی

بی تابی »گیتا«

واکنش تهیه کننده «خانه ما» به اظهارات سیامک انصاری
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 گلر افغان 

امیدوار به جلب رضایت دایی
ــان  ــزی،دروازهب اویــسعزی
تیــمملــیافغانســتان،بــرای
شــرکتدرتمرینــاتتیــم
ایــران وارد تهــران نفــت
ــر ــزی،گل شــد.اویــسعزی
ــه ــتانک ــیافغانس ــممل تی
ســابقهبــازیدرتیمهــای
دانمارکــیرادرکارنامــهدارد،روزدوشــنبهواردتهــران
شــدهودرتمرینــاتتیــمنفــتحاضــرخواهــدشــد.
علــیدایــیپــسازحضــورایــنبازیکــندرتمریــن
نفــتنظــرنهایــیرادربــارهجــذبویاعــامخواهــد
 کــرد.گفتنــیاســتحضــوراویــسعزیــزیدرایــران
ــاب ــتانبازت ــانههایافغانس ــتدررس ــاتنف وتمرین
داشــتهاســتوحضــوراومیتوانــدهــوادرانافغانســتانی

حاضردرکشــوررابهورزشــگاهبکشاند.

بختیاری زاده، جانشین مرفاوی شد
صمــدمرفــاوی،ســرمربیتیــمفوتبــالصبــا،بــا
خداحافظــیازبازیکنــانازســمتخــوددرایــنتیــم
اســتعفاداد.مرفــاویکــهبــاجدایــیســاکتالهامــی
ــن ــاحضــوردررختک ــود،ب ــردهب ــازک ــاتراآغ تمرین
ــردوازســمت ــیک ــمخداحافظ ــنتی ــانای ازبازیکن
خــودکنــاررفــت.مرفــاویکــهدرنیمفصــلاولتنهــا
ــشدررده ــاتیم ــهدســتآوردهوب ــروزیب ــکپی ی
پانزدهــمجــدولقــرارداشــت،بــهدلیــلناراحتــیاز
شــرایطمالــیاســتعفایخــودراامــروزعلنــیکــردتــا
ــا،ســکان ــاریزاده،بازیکــنســابقصب ســهراببختی
ــرعهــدهبگیــرد.بختیــاریزاده هدایــتایــنتیــمراب
درنیمفصــلاوللیــگدســتهاولهدایــتنفــت
ــه ــهب ــاتوج ــدهداشــتوب ــرعه ــلیمانراب مسجدس
شــرایطدرایــنتیــمنمایــشقابــلقبولــیداشــت.او
دراولیــنفصــلحضــوردرلیــگبرتــرکاردشــواریرا
بــرایباالکشــیدنصبــایقعرنشــینوبیپــولپیــش

دارد. رو

ویکروم به پدیده پیوست
ــم ــهتی ــرانب ــتته ــمونف ــایق ــابقصب ــمس مهاج
فوتبــالپدیــدهپیوســت.دیویــدویکــرومکــهســابقه
بــازیدرصبــاونفــتتهــرانرادارد،بــاعقــدقــراردادی
بــهتیــمفوتبــالپدیــدهپیوســت.تیــمفوتبــالپدیــده
بــرایحضــورقدرتمنــددرلیــگبرتــرمشــغولجــذب
ــد ــتبتوان ــدواراس ــودهوامی ــرشب ــانمدنظ بازیکن

شــرایطخوبــیراتجربــهکنــد.

از باوئرمن شکایت می کنیم
رئیــسفدراســیونبســکتبالاز
ماجــرای قانونــی پیگیــری
داد خبــر باوئرمــن  دیــرک
 وســرمربیتیــمپتروشــیمی
راجایگزیــناومعرفــیکــرد.
ــن ــت:م ــودمشــحونگف محم
هنــوزکــههنــوزاســتشــوکهام.
ایــنمربــیهفتــهپیــشدرایــرانبــودوقــرارگذاشــتیمبعــد
ازســفرشکاسهایــشراشــروعکنــد.اولیــنجلســه
کاســشنیــزقــراربــودامــروزبرگــزارشــود،امــاایــناتفــاق
افتــاد.مــازمانــیکــهقــراردادچهــارســالهبــااوامضــاکردیــم
قرارمــانبرنامهریــزیچهــارســالهبــود،امــاحــاالهمــهچیــز
ــه ــهبرنام ــودک ــنب ــهای ــنضرب ــت.اولی ــرابشدهاس خ
آمــوزشمربیانمــانکــهقــراربــودازامــروزآغــازشــود،تحــت
تأثیــرقــرارگرفــت.حــاالشــماضربههــایدیگــرایــن

موضوعراببینیدکهبههیچوجهجبرانپذیرنیست.
ــن ــاای ــاانته ــهت ــمک ــدمیکن ــنتاکی ــزود:م ــحوناف مش
موضــوعراادامــهمیدهــموتــاپــایجریمــهومحرومیــت

اونیــزخواهــمایســتاد.

تا المپیک بعدی کشتی می گیرم
ــساز ــردپ ــدک ــدنتاکی ــکلن ــدالطــایالمپی ــدهم دارن
عیــددرتمرینــاتتیــمملــیشــرکتمیکنــدوتــاالمپیــک

۲۰۲۰کشــتیمیگیــرد.
امیــدنــوروزیبــابیــاناینکــهخبــرخداحافظــیاشاز
ــک ــاالمپی ــات ــت:مطمئن ــد،گف ــبمیکن ــتیراتکذی کش
ــرای ــاموجــودب ــاتم ــادهامب ــرموآم ــدیکشــتیمیگی بع

ــروم. ــکب ــهرویتش ــیب ــممل تی
ویافــزود:پــسازعیــدبــهاحتمــالفــراواندراردویتیــم
ــد ملــیحاضــرمیشــوموهــرکمکــیکــهازدســتمبربیای
ــرایطممناســب ــرش ــم.اگ ــاممیده ــیانج ــممل ــرایتی ب
باشــددرمرحلــهنهایــیانتخابــیتیــمملــیبــرایمســابقات

ــم. ــیهــمشــرکتمیکن جهان

کالنتری و خلعتبری به سایپا پیوستند
تیــمفوتبــالســایپادرنقــلوانتقــاالتنیمفصــلبــا
ــقرســید. ــهتواف ــریب ــریومحمدرضــاخلعتب ــوبکانت ای
ــمگســترش ــهنیمفصــلاولدرتی ــریک محمدرضــاخلعتب
ــساز ــیوپ ــینفرک ــرحس ــانظ ــت،ب ــورداش ــوالدحض ف
ــممنتقــل ــنتی ــهای ــامســئوالنباشــگاهســایپا،ب ــقب تواف

شــد.
همچنیــنایــوبکانتــریهــمکــهدرفــوالدشــاگردحســین
ــیزد ــوپم ــیاهجامگانت ــلاولدرس ــودونیمفص ــیب فرک

بــهســایپاپیوســت.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــایدشــواریراســپری ــایپایتخــتروزه ســرمربیآبیه
ــاخواســتاســتقالیها میکنــد.علیرضــامنصوریــانکــهب
وهــزارانامیــدوآرزوبــهایــنتیــمآمــد،درنیمفصــلدوم

بــادوچالــشاساســیروبــهرواســت.
    چالش اول، خرید بازیکن

طبــقاعــاممدیــراناســتقالدرلیســتورودیمنصوریــان
ــری ــانمنتظ ــهباززاده،پژم ــجادش ــوی،س ــمزهی ــامرحی  ن
وایمــانمبعلــیبــهچشــممیخــوردکــهبــهنظــرمیرســد
هیــچکــدامازآنهــاحاضــرنیســتنددرنیمفصــلبــاآبیهــا

قــراردادامضــاکنند.
بــهگفتــهمســئوالنباشــگاهاســتقالرحیــمزهیــویدرایــن
تیــمخواهــدمانــد،ســجادشــهباززادهبعیــداســتازآالنیــا
ــی ــاتاالهل ــهتمرین اســپورجــداشــود،پژمــانمنتظــریب
امــاراتبرگشــتهاســتوباشــگاهنفــتهــماکیــدابــاانتقــال
مبعلــیمخالفــتکــردهاســتتــاتیــرمنصوریــاندرفصــل

نقــلوانتقــاالتفعــابــههــدفنخــورد.
    چالش دوم، رام کردن سرکش ها

دروازهبــانسرشــناساســتقالکــهنقــشمهمــیدر
بزرگتریــن از یکــی دارد، تیــم ایــن موفقیتهــای
ــار ــیبختی ــاررحمت ــت.درکن ــاناس ــایمنصوری چالشه
ــداضافــهکــرد؛بازیکنــیکــهدرابتــدای ــیراهــمبای رحمان

ــهاســتقالآمــد،امــاحــاالهیــچ ــامبلغــیکانب فصــلب
ــدارد. ــانن ــممنصوری ــیدرتی جای

منصوریــاندرشــرایطفعلــینــهبرنامــهایبــرایجایگزینــی
ایــنبازیکنــانداردونــهبرنامــهایبــرایکارکــردنبــاآنهــا.
ســؤالاینجاســتکــهآیــاســرمربیاســتقالازایــنشــرایط
وایجــادابهــامدرسرنوشــتبازیکنــانچیــزیکســبخواهد
ــی ــدکیف ــودرون ــهبهب ــناســتراتژیمنجــرب ــاای ــردوآی ک

بازیکنــانمــورداشــارهخواهــدشــد؟

    پاک سازی
ســؤالدیگــردربــارهمصاحبــهایازســرمربیاســتقالاســت
ــه ــات ــردهوت ــداک ــردهمشــکلاســتقالراپی ــامک ــهاع ک
خــطخواهــدرفــت.اوکــهمیگویــدبــهدنبــالپاکســازی
اســتقالاســتودرایــنمســیرازبــزرگانفوتبــالمشــورت
گرفتــهاســت،چــراپاکســازیتیمــشرامنــوطبــهخریــد
بازیکــنجدیــدکــردهاســت؟اگــرواقعــامشــکلاســتقال
حضــوربازیکنانــیاســتکــهدرکارســرمربیاخــالایجــاد

میکننــد،بــهنظــرتصمیــمنهایــیدرایــنزمینــهبایــد
ــازارنقــلوانتقــاالت ــهمســائلموجــوددرب ــدونتوجــهب ب
باشــد.منصوریــانبــادوقطبــیشــدنبیــناوورحمتــیکــه
ــه ــهچ ــد،ب ــنمیزن ــهآندام ــتهب ــاناخواس درگفتوگوه
ــرداشــتهباشــیمســابقه ــهخاط ــدرســید؟ب ــیخواه هدف
ــرمشترکشــان ــهآخریــنتصوی  رفاقــتبیــنایــندووالبت
بــاالبــردندســترحمتــیدربــازیبــاپدیــدهدرورزشــگاه
آزادیتوســطمنصوریــانوجزئیــاتدیگــرازذهــنهــواداران
بــهســادگیبیــروننخواهــدرفــت.بــهنظــرمیرســد
ــنمشــکلعلیرضــا ــم،بزرگتری ــداریدراتخــاذتصمی ناپای
منصوریــاندراولیــنفصلســرمربیگریدراســتقالاســت.
اوکــهدوجــاممهــمرابــرایادامــهکاردراســتقالپیــشرو
دارد،احتیــاجبــهانــرژیهمــههــوادارانوالبتــهیــکتیــم
ــات ــنتصمیم ــهیقی ــهراهدارد.ب ــدلدرادام منســجمویک
ــازی9۰  ــکب ــرازی ــیازآنمتأث ــهبخش ــروزک ــارام ورفت
 دقیقــهایدراصفهــاناســت،درآینــدهایــنســرمربی
ــادیخواهــدگذاشــت.چــه ــرزی ــادالتاســتقالتأثی ومع
ــنیکار ــدارراچاش ــیواقت ــانپختگ ــتمنصوری ــوباس خ
خــودکنــد.درحــالحاضــربــاتوجــهبــهعــدمتکذیــباخبــار
ــارهفهرســت ــیدرب ــانوگمانهزن ــهجدایــیبازیکن ــوطب مرب
ــه ــردک ــتنباطک ــوراس ــوداینط ــتقال،میش ــیاس خروج
نداشــتنتمرکــزرویتمریــن،بخشــیازطبیعــتروزهــای
ــت. ــگاس ــتلی ــرایدوربرگش ــاب ــازیآبیه آمادهس

روزهایتیرهوتارسرمربیآبیها

کارلــوسکــیروش،ســرمربیتیــمملــی،دراقدامــی
جدیــدوتافیجویانــهملیپوشــانپرسپولیســی
ــد. ــرانبرگردان ــهای ــیراب حاضــردراردویتیــممل
ــچ،ســرمربی ــیدوگفتوگــویبرانکــوایوانکووی درپ
پرســپولیس،کــیروشدراقدامــیعملــی7بازیکــن

دعوتشــدهپرســپولیسبــهتیــمملــی
رامرخــصکــردتــاآنهــابــهتمرینــات

باشگاهشــانملحــقشــوند.
ــناقــدامعجیــبوشــوکآورقطعــا ای
وارد را مربــی دو ایــن بیــن جنــگ
تــازهایخواهــدکــرد؛چــرا مرحلــه
ــی ــاگذشــت48ســاعتازجدای ــهب ک

ملیپوشــانازتیــمباشــگاهیوحــاالبازگشــت
ــن ــیای ــرروان ــهتأثی ــهب ــاتوج ــران،ب ــهای ــاب آنه
تصمیــمرویآنهــا،ایــنمســئلهنهتنهــاکمکــیبــه
ــد،بلکــهاحتمــاالآنهــاراعلیــه پرســپولیسنمیکن

ــوراند. ــدش ــوخواه برانک

فدراســیونفوتبــالهنــوزواکنشــیبــهایــنحرکــت
نشــاننــدادهوفقــطبــهانتشــارخبــربســنده
ــردر ــریکــهنشــانازغیبــتتدبی کــردهاســت؛خب

برنامهریــزیدرفوتبــالایــراندارد.
تصمیــمکــیروشدرآزادکــردنبازیکنــانیــکتیــم
باشــگاهیتــابــهحــالدرتاریــخفوتبــال
مشــخص و نداشــته ســابقه ایــران
ــاق ــزاتف ــدهنی ــادرآین ــهآی ــتک نیس
ــارهپرسپولیســیهایتیــم مشــابهیدرب

ــه. ــان ــددادی ــیرخخواه مل
ــی ــممل ــاتتی ــرتمرین ــالحاض درح
ــنشــامل۲  ــا16بازیک ــرانب ــالای فوتب
دروازهبــانتــاروزجمعــهدرباشــگاهایرانیــانوزمیــن
ــدانمرغوبــشادامــهخواهــدیافــت. ــهچن چمــنن
گفتنــیاســتقــراربــودتیــمملــیایــراندرامــارات
بــاســاحلعــاجیــامراکــشدیــدارکنــد؛امــاهــردو

ــازیلغــوشــدند.فدراســیونفوتبــال ب

بازیکنان پرسپولیس از اردوی تیم ملی اخراج شدند
پزشــکتیــمتراکتورســازیآمادگــیجســمانیمحســن
بنگــرراتأییــدکــردهوایــنبازیکــنمشــکلیبــرای
همراهــیتیمــشدرنیمفصــلدومنــدارد.محســنبنگــر
بــاجدایــیازپرســپولیسوحضــوردرتراکتورســازیبرای
ــابدشانســیهایمتعــددی حضــوردرلیــگشــانزدهمب

مواجــهشــد.بنگــرپــسازانجــامیکــیدو
ــای ــدایفصــل،مصدومیته ــازیدرابت ب
متعــددیراپشــتســرگذاشــتودر
ــادشــد ــهحــدیزی ــتدردکمــرشب نهای
ــازرویآورد. ــهجراحــیب ــرب کــهناگزی

ــدونمشــکل اوحــاالبرگشــتهوظاهــراب
ــه ــرگرفت ــازیازس ــاتراکتورس کارشراب

اســت.مجیــدصادقــی،پزشــکتیــمتراکتورســازی،
ــپری ــتهس ــایگذش ــردرماهه ــهبنگ ــدیک ــارهرون درب
ــر ــد:»بنگ ــنبازیکــنمیگوی ــیای ــردهوشــرایطکنون ک
بعــدازاینکــهجراحــیســختکمــرراپشــتســر
گذاشــت،خیلــیزودخــودشرابرگردانــد.دوراننقاهــت

اوبــهتنــدیســپریشــدونهایتــادربــازیجــامحذفــی
مقابــلذوبآهــننزدیــکبــه5۰دقیقــهبــهمیــدانرفت.
ــا ــد؛ام ــدســرحالباش ــنح ــمدرای ــرنمیکردی ــافک م
ــانداد.« ــودشنش ــیازخ ــیخوب ــبختانهآمادگ خوش
اوادامــهمیدهــد:»شــرایطکنونــیبنگــرخــوباســت.
البتــهاوکارداردتــابــهشــرایطایــدهآل
ــم ــرایهمراهــیتی ــامشــکلیب برســد؛ام
ــدون نخواهــدداشــتودرنیمفصــلدومب
مصدومیــتبــرایتراکتورســازیبــهمیــدان
خواهــدرفــت.خوشــبختانهمراحــلدرمانــی
ــم ــرمیکردی ــهفک ــزیک ــریعترازچی اوس
ــی،دو ــایک ــمت ــرمیکن ــد.فک ــپریش س
ــی ــرایطایدهآل ــزدرش ــینی ــربدن ــراوازنظ ــهدیگ هفت
قــراربگیــرد.«بنگــرکــهشــایعاتیدربــارهجدایــیاشاز
ــابهبــودیکامــلدرایــن تراکتورســازیوجــودداشــت،ب
ــزی ــمتبری ــشدرتی ــهفوتبال ــتوب ــدگاراس ــممان تی

ادامــهمیدهــد.ورزش3

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
درپرونده94۰156و94۰1۰۲وبهموجباجرائیه941۰4۲37595۰۰3۰3مورخ94/1۲/16صادرهازشعبه

چهارمدادگستریشاهینشهرمحکومعلیهپیمانشیخزادهوعلیشیخزادهوپژمانشیخزادهورضا

شیخزادهونرگسموسویزادهنوریبهپرداخت1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتاصلخواستهدرحقمحکوم

لهعبدالرضانظمیومبلغ6۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتهزینهاجراءمحکومگردیدهاستکهمحکوملهدرقبال

خواستهخوداقدامبهتوقیفاموالمحکومعلیهکهبهشرحزیرتوسطکارشناسخبرهکارشناسیشده

استنمودهاست.صورتاموالموردمزایده:ملکبهشماره3۰1/74973مفروزیومجزااز6178۲به

مساحت65/45مترمربعبهشمارهدفتر867صفحه533بهنامعبدالرضانظمی–طبقههمکف

واعیانی باشد می غرب جنوب درسمت مربع 11متر مساحت به تفکیکی سه قطعه پارکینگ دارای

همکفازنوعدیوارهایآجریبااسکلتبتنیوسقفتیرچهبلوکمیباشدودیوارهایداخلیرنگ

وکفساختمانسرامیکوآشپزخانهباکابینتامدیافوکفسرامیکودیوارهایکاشی،نمایحیاط

بهداشتیکاشی وسرویس حمام دارای همکف طبقه اختصاصی صورت به موزائیک باکف آجرنما

وسرامیکوپارکینگبانمایسرامیکوکفموزائیکدارایاشتراکاتبرقوگازوآباشتراکیمیباشد

باتوجهبهجمیعجهاتارزشآپارتمانبهمیزان1/15۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبرآوردمیگردد.باتوجهبهاینکه

نظریهکارشناسیبهمحکومعلیهاباغودرمهلتمقررمصونازاعتراضماندهاستایناجراءقصد

فروشاموالازطریقمزایدهرادارد.

زمانبرگزاریمزایده:سهشنبه95/1۰/۲8ساعت8

محلبرگزاریمزایده:شعبهچهارمحقوقیشاهینشهر

محلبازدیدازاموالتوقیفی:شاهینشهرخانهکارگربلوارنورفرعی8غربیپاک4

1-نامونامخانوادگیصاحبملک:آقایعبدالرضانظمی

۲-محلوقوعملک:شاهینشهر-خانهکارگر-بلوارنورفرعی8غربی–پاک4

3-ملکثبتشده

4-ملکدراجارهنمیباشد

5-ملکمفروزمیباشد

6-اشخاصثالثنسبتبهملکحقوقندارند

مزایدهازقیمتکارشناسیشروعوبهکسیکهباالترینقیمتراپیشنهاددهدفروختهخواهدشد.

برندهمزایدهمیبایست1۰درصدازثمنمعاملهرافیالمجلسبههمراهداشتهباشندتاعنداللزومبه

حسابسپردهواریزوتایکماهفرصتداردمابقیثمنمعاملهرابهحسابسپردهواریزنمایدواالضمن

ابطالمزایده1۰درصداولیهپسازکسرهزینههایمزایدهبهصندوقدولتواریزمیگردد.کسانیکه

مایلبهشرکتدرمزایدهمیباشندمیبایستحداکثرپنجروزقبلازمزایدهبهدایرهاجرایاحکام

مدنیمراجعهتاترتیببازدیدآنهاازاموالدادهشودودرروزانجاممزایدهدرخواستکتبیخودبههمراه

قیمتپیشنهادیرابهدایرهاجرایاحکاممدنیتحویلتادرمزایدهشرکتدادهشوند.

نصراصفهانی–مدیراجرایاحکاممدنیشعبهچهارمدادگستریشاهینشهرمالف493

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
درپرونده94۰156و94۰1۰۲وبهموجباجرائیه941۰4۲37595۰۰3۰3مورخ94/1۲/16صادرهازشعبه

چهارمدادگستریشاهینشهرمحکومعلیهپیمانشیخزادهوعلیشیخزادهوپژمانشیخزادهورضا

شیخزادهونرگسموسویزادهنوریبهپرداخت1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتاصلخواستهدرحقمحکوم

لهعبدالرضانظمیومبلغ6۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتهزینهاجراءمحکومگردیدهاستکهمحکوملهدرقبال

توسطکارشناسخبرهکارشناسی زیر بهشرح علیهکه اموالمحکوم توقیف به اقدام خواستهخود

شدهاستنمودهاست.

صورتاموالموردمزایده

1-فرشدستبافباابعاد4*3نقشخشتی–حاشیهالکی–بافتچهارمحالچالشتری-چلهنخ–

رنگثابتنوبهارزش1۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۲-فرشدستبافتباابعاد4/15*3نقشدرباری–ترنجدار–بافتمشهد–بدونحاشیه–چله

نخ–زمینهسادهبافی–زمینهسرمهای–درحدنوبهارزش45/۰۰۰/۰۰۰ریال

3-فرشدستبافتباابعاد3/15*۲/1۰یکجفت–نقشخشتی–جهادبافیچهارمحالیچالشتی

–چلهنخ–8صدتائی–حاشیهالکیبهارزشیکجفت13۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

4-فرشدستبافتباابعاد4/۰5*۲/6۰نقشلچکوترنجبافتشهرکرد-زمینهالکی–گوشهلچک

هاسرمهای–ترنجسفیدحاشیهالکیبهارزش9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

5-فرشدستبافتباابعاد3/7۰*۲/5۰-نقشلچکوترنج–بافتگلپایگانحاشیهالکی–زمینه

کرم–گوشهلچکهاموش–چلهنخ–1۲ال-بهارزش35/۰۰۰/۰۰۰ریال

6-فرشدستبافتباابعاد1/4۰*4-کنارهراهروئی-بافتعشایری-زمینهالکی–نقشگلوبته–

چلهنخ–پشمبافتبهارزش–4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

7-فرشدستبافتباابعاد3*1مترکناره–بافتکاشان–نقشلچکوترنج–زمینهالکی–حاشیه

سرمهای–چهارترنج–گوشهلچکهاسرمهای–چلهنخبهارزش۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

8-فرشدستبافتباابعاد1/1۰*۲/1۰بافتشهرضا-نقشلچکوترنج–زمینهالکی-ترنجکرم–

گوشهلچکهاکرم–حاشیهسرمهای–چلهنخ–1۲ال-بهارزش16/۰۰۰/۰۰۰ریال

بافت سفید حاشیه – خشتی نقش )راهروتی(- کناره -4/1۰*1/۲۰ ابعاد با دستبافت 9-فرش

چهارمحالوبختیاری–چلهنخبهارزش۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

ارزش داربه ترنج – سیر خاکی حاشیه – زمینهکرم – 1۰*1جفت ابعاد با دستبافت 1۰-پشتی

1۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

– زمینهکرم – نقششکارگاهی – بافتعشایریشیراز -۲/1۰*3/1۰ ابعاد با 11-فرشدستبافت

حاشیهالکی–چلهنخ–رنگبهارزش9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

1۲-فرشدستبافتباابعاد3/1۰*1/6۰کناره)راهروتی(–نقشخشتی–کنارهکرم–بافتچهارمحالی

–چلهنخبهارزش۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

باتوجهبهاینکهنظریهکارشناسیبهمحکومعلیهاباغودرمهلتمقررمصونازاعتراضماندهاستاین

اجراءقصدفروشاموالازطریقمزایدهرادارد.

زمانبرگزاریمزایده:سهشنبه95/1۰/۲8ساعت8

محلبرگزاریمزایده:شعبهچهارمحقوقیشاهینشهر

محلبازدیدازاموالتوقیفی:شاهینشهرخانهکارگربلوارنورفرعی8غربیپاک4

مزایدهازقیمتکارشناسیشروعوبهکسیکهباالترینقیمتراپیشنهاددهدفروختهخواهدشد.

برندهمزایدهمیبایست1۰درصدازثمنمعاملهرافیالمجلسبههمراهداشتهباشندتاعنداللزومبه

حسابسپردهواریزوتایکماهفرصتداردمابقیثمنمعاملهرابهحسابسپردهواریزنمایدواالضمن

ابطالمزایده1۰درصداولیهپسازکسرهزینههایمزایدهبهصندوقدولتواریزمیگردد.کسانیکه

مایلبهشرکتدرمزایدهمیباشندمیبایستحداکثرپنجروزقبلازمزایدهبهدایرهاجرایاحکام

مدنیمراجعهتاترتیببازدیدآنهاازاموالدادهشودودرروزانجاممزایدهدرخواستکتبیخودبههمراه

قیمتپیشنهادیرابهدایرهاجرایاحکاممدنیتحویلتادرمزایدهشرکتدادهشوند.

نصراصفهانی–مدیراجرایاحکاممدنیشعبهچهارمدادگستریشاهینشهرمالف495

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
درپرونده94۰156و94۰1۰۲وبهموجباجرائیه941۰4۲37595۰۰3۰3مورخ94/1۲/16صادرهازشعبه

چهارمدادگستریشاهینشهرمحکومعلیهپیمانشیخزادهوعلیشیخزادهوپژمانشیخزادهورضا

شیخزادهونرگسموسویزادهنوریبهپرداخت1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتاصلخواستهدرحقمحکوم

لهعبدالرضانظمیومبلغ6۰/۰۰۰/۰۰۰ریالبابتهزینهاجراءمحکومگردیدهاستکهمحکوملهدرقبال

توسطکارشناسخبرهکارشناسی زیر بهشرح علیهکه اموالمحکوم توقیف به اقدام خواستهخود

شدهاستنمودهاست.

صورتاموالموردمزایده

1-یکدستگاهپرسدستسازساختهشدهازاسکلتورقآهنباسیستمهیدرولیکدارایمخزن

روغنشاملپمپوالکتروموتوروالمانهایوابسته،شیردستی،چکمربوطهبالولهکشیبدونپاک

بهارزش6/۰۰۰/۰۰۰)ششمیلیونریال(تمام

۲-دستگاهپمپتستبدونپاکجهتتستتاسیساتلولهکشیومداراتسیاالتوسیستمهوای

فشردهبهارزش4۰/۰۰۰/۰۰۰)چهلمیلیونریال(تمام

3-دستگاهکارواشبافشار18۰بارشاملمخازنآبسردوگرمپمپجهتتغذیهسیالبهسیستمبه

ارزش18/۰۰۰/۰۰۰)هیجدهمیلیونریال(تمام

4-کمپرسوردوسیلندرباموتورالکتریکیومخزنمربوطهارزش4/۰۰۰/۰۰۰)چهارمیلیونریال(تمام

وپانصد میلیون )پنج 5/5۰۰/۰۰۰ ارزش به یکجک موبایل بهصورت معمولی دستی 5-جرقثقیل

هزارریال(تمام

)چهارمیلیون 4/5۰۰/۰۰۰ ارزش به مربوطه دریل با ساختمانی مصالح ونقل حمل 6-باالبرجهت

پانصدهزارریال(تمام

7-موتوربرقشاملژنراتوروجوشکارینصببررویاسکلتفلزیبامارکYANMARدرصورتسالم

بودنبهارزش۲5/۰۰۰/۰۰۰)بیستوپنجمیلیونریال(تمام

میلیون 7۰/۰۰۰/۰۰۰)هفت ارزش به GS-65۰۰ سریال GOUDSRINGبا برق ژنراتور 8-موتور

ریال)تمام

9-بکسبادیKAWASAKIبهشمارهسریال1۰1۰SUPERDUTYیکاینچبهارزش6/۰۰۰/۰۰۰)شش

میلیونریال(تمام

ارزش ۲۰1۲9۰6به شماره به اینچ ونیم یک INGERSOUURANDرند سول اینگر بادی 1۰-بکس

15/۰۰۰/۰۰۰)پانزدهمیلیونریال(تمام

11-سنگسابشبیهمحکجهتابزارتیزکنیو...بهارزش۲/5۰۰/۰۰۰)میلیونوپانصدهزارریال(تمام

ای نمره قرارهرمیلیمتری از متر حدود3۰سانتی طول وبه 19میلیمتر قطر به 1۲-تعداد68۲عددمته

9۰۰۰ریالجمعابمبلغ116/6۲۲/۰۰۰=68۲*9۰۰۰*19

13-تعداد437عددمتهبهقطر16میلیمتروبهطولحدود3۰سانتیمترازقرارهرمیلیمترنمرهای9۰۰۰ریال

جمعابهمبلغ6۲/9۲8/۰۰۰=437*9۰۰۰*16

14-تعداد۲1عددمتهبهقطر13میلیمتروبهطولحدود3۰سانتیمترازقرارهرمیلیمترنمرهای9۰۰۰ریال

جمعابهمبلغ۲/457/۰۰۰=۲1*9۰۰۰*13

جمعا 5۰۰۰ریال ای نمره متر میلی ازقرارهر متر ۲5میل قطر به 15-تعداد۲71عددمته

۲71*۲5*5۰۰۰=33/875/۰۰۰

جمعا 5۰۰۰ریال ای نمره متر میلی قرارهر از متر ۲4میلی قطر به 16-تعداد3۲8عددمته

3۲8*۲4*5۰۰۰=39/36۰/۰۰۰

جمعا ریال 5۰۰۰ ای نمره میلیمتر قرارهر از متر ۲3میلی قطر به 17-تعداد11۲عددمته

343*۲3*5۰۰۰=39/445/۰۰۰

جمعا ریال 5۰۰۰ ای نمره میلیمتر قرارهر از میلیمتر ۲۲ قطر به مته عدد 11۲ 18-تعداد

11۲*۲۲*5۰۰۰=1۲/3۲۰/۰۰۰

جمعا ریال 5۰۰۰ ای نمره میلیمتر هر قرار از میلیمتر ۲1 قطر به مته عدد ۲۲۰ 19-تعداد

۲۲۰*۲1*5۰۰۰=۲3/1۰۰/۰۰۰

جمعًا 5۰۰۰ریال ای نمره میلیمتر هر قرار از میلیمتر ۲۰ قطر به مته عدد 376 ۲۰-تعداد

376*۲۰*5۰۰۰=37/6۰۰/۰۰۰

جمعا ریال 5۰۰۰ ای نمره میلیمتر هر قرار از میلیمتر 18 قطر به مته عدد 16۰ ۲1-تعداد

16۰*18*5۰۰۰=14/4۰۰/۰۰۰

جمعا ریال 5۰۰۰ ای نمره میلیمتر هر قرار از میلیمتر قطر به مته عدد 3۰1 ۲۲-تعداد

3۰1*17*5۰۰۰=۲5/585/۰۰۰

۲3-تعداد11متهبهقطر15میلیمترازقرارهرمیلیمترنمرهای5۰۰۰ریالجمعا8۲5/۰۰۰=5۰۰۰*15*11

جمعا ریال 5۰۰۰ ای نمره میلیمتر هر قرار از میلیمتر 14 قطر به مته عدد ۲69 ۲4-تعداد

۲69*14*5۰۰۰=18/83۰/۰۰۰

باتوجهبهاینکهنظریهکارشناسیبهمحکومعلیهاباغودرمهلتمقررمصونازاعتراضماندهاستاین

اجراءقصدفروشاموالازطریقمزایدهرادارد.

زمانبرگزاریمزایده:3شنبه95/1۰/۲8ساعت8

محلبرگزاریمزایده:شعبهچهارمحقوقیشاهینشهر

محلبازدیدازاموالتوقیفی:شاهینشهرخانهکارگربلوارنورفرعی8غربیپاک4

مزایدهازقیمتکارشناسیشروعوبهکسیکهباالترینقیمتراپیشنهاددهدفروختهخواهدشد.

برندهمزایدهمیبایست1۰درصدازثمنمعاملهرافیالمجلسبههمراهداشتهباشندتاعنداللزومبه

حسابسپردهواریزوتایکماهفرصتداردمابقیثمنمعاملهرابهحسابسپردهواریزنمایدواالضمن

ابطالمزایده1۰درصداولیهپسازکسرهزینههایمزایدهبهصندوقدولتواریزمیگردد.کسانیکه

مایلبهشرکتدرمزایدهمیباشندمیبایستحداکثرپنجروزقبلازمزایدهبهدایرهاجرایاحکام

مدنیمراجعهتاترتیببازدیدآنهاازاموالدادهشودودرروزانجاممزایدهدرخواستکتبیخودبههمراه

قیمتپیشنهادیرابهدایرهاجرایاحکاممدنیتحویلتادرمزایدهشرکتدادهشوند.

نصراصفهانی–مدیراجرایاحکاممدنیشعبهچهارمدادگستریشاهینشهرمالف494

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چونتحدیدحدودششدانگیکبابخانهپاکشماره3۰85فرعیاز11548اصلیواقعدربخش

5ثبتاصفهانکهطبقپروندهثبتیبنامسیدمهدیخادمخوراسانیفرزندسیدحسینوغیرهدر

جریانثبتاستورایشماره13956۰3۰۲۰۲7۰115۲1و13956۰3۰۲۰۲7۰115۲۲مورخه95/5/۲5 

ازطرفهیاتحلاختافموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند

واماکمنطقهشرقاصفهاننسبتبهملکمرقومصادرگردیدهاستو رسمیمستقردرثبتاسناد

باتوجهبهاینکهتحدیدحدوداولیهپاکاصلیفوققانونینبودهاستاینکبنابهدستورقسمتاخیر

ازماده15قانونثبتوبرطبقتقاضاینامبردهمتقاضیتحدیدحدودملکمرقومدرتاریخ95/11/13  

روزچهارشنبهساعت9صبحدرمحلشروعوبعملخواهدآمدلذابموجباینآگهیبهکلیهمالکین

ومجاوریناخطارمیگرددکهدرروزوساعتمقرردرمحلحضوریابنداعتراضاتمجاورینوصاحبان

اماکمطابقماده۲۰قانونثبتازتاریختنظیمصورتمجلستحدیدحدودتاسیروزپذیرفتهخواهد

شدوطبقماده86آئیننامهقانونثبتمعترضبایدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض

بهاینادارهباتقدیمدادخواستبهمراجعذیصاحقضاییاقداموگواهیطرحدعویخودرابهاین

منطقهثبتیارائهنمایددرغیراینصورتمتقاضیثبتویانمایندهقانونیویمیتواندبهدادگاهمربوطه

مراجعهوگواهیعدمتقدیمدادخواسترااخذوبهاینمنطقهتسلیمنمایدسپسادارهثبتبدون

توجهبهاعتراضعملیاتثبتیرابارعایتمقرراتادامهخواهدداد.

تاریخانتشار:1395/1۰/15

شماره:31۲88/مالفحسینهادیزادهرییسمنطقهثبتاسنادواماکشرقاصفهان

آگهی ابالغ
شعبه: بایگانی 95۰99837۲۰1۰۰963شماره پرونده: 951۰1۰37۲۰1۰66۰۲شماره اباغیه: شماره

علیرضا خوانده طرفیت به دادخواستی  جمالی مریم خواهان 1395/۰9/15 تنظیم: 95۰976تاریخ

شهرستان شهرستان عمومی های دادگاه تقدیم  زوجیت اثبات خواسته به  حسین فرزند حسنی

دادگستریشهرستان ) دادگاهعمومی)حقوقی اول بهشعبه نمودهکهجهترسیدگی   گلپایگان

رسیدگی وقت ثبتگردیدهکه 95۰99837۲۰1۰۰963 بهکاسه و ارجاع گلپایگان در واقع گلپایگان

و متهم / خوانده بودن المکان مجهول علت به است. شده ۰9:۰۰تعیین ساعت و آن1395/11/16

درخواستخواهان/شاکیوبهتجویزماده73قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقابدرامور

مدنیودستوردادگاهمراتبیکنوبتدریکیازجرایدکثیراالنتشارآگهیمیشودتاخواندهپساز

نشرآگهیواطاعازمفادآنبهدادگاهمراجعهوضمناعامنشانیکاملخودنسخهدومدادخواست

وضمائمرادریافتودروقتمقررفوقجهترسیدگیحاضرگردد.

شماره:493/مالفشعبهاولدادگاهعمومی)حقوقی(دادگستریشهرستانگلپایگان–اعظمی

ابالغ وقت رسیدگی 
بهآقای1-هوشنگرستگاریفرزندعبدالعلی۲-علیرستگاریفرزندهوشنگ3-صدیقهکیانی

فرزندعبدالعلی4-شهینکیانیفرزندعبدالعلیشمارهاباغنامه:951۰1۰36535۰59۰7شمارهپرونده

:95۰99836535۰۰33۰شمارهبایگانیشعبه:95۰344تاریختنظیم:1395/1۰/۰4نظربهاینکهآقای

اسدالهکاظمیفرزندمهدیدادخواستیبهطرفیتاقای1-هوشنگرستگاریفرزندعبدالعلی۲-علی

رستگاریفرزندهوشنگ3-صدیقهکیانیفرزندعبدالعلی4-شهینکیانیفرزندعبدالعلیمبنی

برالزامخواندگانبهپرداختمبلغ1/۰89/5۰۰/۰۰۰ریالبهانضماممطلقخساراتدادرسیوخسارت

و رسیده دادگاه این ثبت به پروندهطیشماره95۰344-ح3 نمودهکه مطرح مطرح تادیه تاخیر

 95/11/۲۰ بهوقترسیدگی مقید پرونده و نموده اعام المکان رامجهول نشانیخواندگان خواهان

ساعت9صبحمیباشدلذاایندادگاهدرراستایاجرایماده73ق.آ.د.مبدینوسیلهمراتبفوقرا

آگهیتاخواندگانپیشازحلولوقترسیدگیباارایهکارتشناساییبهایندادگاهمراجعهضمن

اعامنشانیخودباوصولنسخهثانیدادخواستوضمائمازمفاددادخواستخواهانمطلعودر

جلسهرسیدگییادشدهفوقجهترسیدگیحضوربهمرساننداینآگهیبهمنزلهاباغوقترسیدگی

بهخواندگانتلقیمیگرددوعدمحضورنامبردگانمانعازرسیدگینیست.

مدیردفتردادگاهحقوقیشعبهسومدادگاهعمومی)حقوقی(دادگستریشهرستانفاورجان–اکبر

توکلی

ابالغ وقت رسیدگی به آقای مهدی صدیقی هفشجانی
بایگانی :95۰99836535۰۰311شماره پرونده شماره اباغنامه:951۰1۰36535۰5546 شماره

اسکندر فرزند عشوری مجتبی آقای که این به نظر تنظیم:1395/۰9/16 تاریخ شعبه:95۰۲۲4

دادخواستیبهطرفیتآقای1-مهدیصدیقیهفشجانی۲-محمدمحمدصالحآلداودفرزندنبی

مبنیبرصدورحکمبرمحکومیتخواندگانبهپرداختمبلغ۲۲7/9۲۰/۰۰۰ریالمعادلبیستودو

میلیونوهفتصدونودودوهزارتومانبابتضرروزیانناشیازجرم)تصادف(بااحتسابکلیه

خساراتدادرسیمطرحنمودهکهپروندهطیشماره95۰3۲4-ح3بهثبتایندادگاهرسیدهوخواهان

نشانیآقایمهدیصدیقیهفشجانیرامجهولالمکاناعامنمودهوپروندهمقیدبهوقترسیدگی

95/11/17ساعت1۰/3۰صبحمیباشدلذاایندادگاهدرراستایاجرایماده73ق.آ.د.مبدینوسیله

مراتبفوقراآگهیتانامبردهپیشازحلولوقترسیدگیباارایهکارتشناساییبهایندادگاهمراجعه

ضمناعامنشانیخودوباوصولنسخهثانیدادخواستوضمائمازمفاددادخواستخواهانمطلع

ودرجلسهرسیدگییادشدهفوقحضوربهمرسانند.اینآگهیبهمنزلهاباغوقترسیدگیبهنامبرده

تلقیمیگرددوعدمحضورنامبردگانمانعازرسیدگینیست.

مدیردفتردادگاهحقوقیشعبهسومدادگاهعمومی)حقوقی(دادگستریشهرستانفاورجان–اکبر

توکلیمالف696

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درخصوصپروندهکاسه1۲8۲/95خواهانبانکمهراقتصادباوکالتعلیکریمیزادهدادخواستی

مبنیبر:مطالبهچکبهطرفیتمهدیکاویانی–سیدمجیدستارگانتقدیمنمودهاست.وقت

رسیدگیبرایروز.............مورخه95/11/۲۰ساعت1۰/3۰تعیینگردیدهباتوجهبهمجهولالمکان

بودنخواندهحسبتقاضایخواهانمراتبدرجرایدمنتشرتاخواندهقبلازوقترسیدگیبهاین

شعبهواقعدرخیابانسجاد-اولخیابانارباب–روبهرویمدرسهنیلیپور–جنبساختمانصبا–

پاک57کدپستی8165756441مجتمعشورایحلاختافاصفهان–شعبه6شورایحلاختاف

اصفهانمراجعهونسخهثانیدادخواستوضمائمرااخذنماید.درصورتعدمحضوروقترسیدگی

اباغشدهتلقیوتصمیممقتضیاتخاذمیشود.

شماره:۲8739/مالفمدیردفترشعبهششمشورایحلاختافاصفهان

بنگر چگونه به فوتبال برگشت؟
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اجتماعی

 ایــن روزهــا حتــی اگــر بتوانیــم از بحــث گرانــی ارز، طــا 
و گوشــت بــه راحتــی بگذریــم، امــا نمی توانیــم بــا خیــال 
ــه وجــودن  راحــت از موضــوع آلودگــی هــوا کــه باعــث ب
آمــدن مخاطــرات بســیاری بــرای شــهروندان شــده 

اســت، چشــم  بپوشــیم.
ــه حــدی  ــان ب ــد اصفه آلودگــی هــوا در کانشــهری مانن
شــهروندان را مــورد آزار قــرار داده کــه حتــی ماســک زدن 
ــردم  ــزان رنجــش م ــد از می ــم نمی توان ــا ه ــه راه ه و بقی
از آلودگــی هــوا بکاهــد. ظواهــر امــر نشــان می دهــد کــه 
اگــر ایــن پدیــده - چــه در زمســتان و چــه در تابســتان - 
بخواهــد دامنگیــر مــردم اصفهــان شــود، بایــد تــا چنــدی 
دیگــر ماننــد آب هــای معدنــی بــرای نفــس کشــیدن در 
ــای  ــل بطری ه ــم داخ ــوا را ه ــزه، ه ــوای پاکی ــک ه ی

ــم. ــگاه ها بخری ــرف از درب فروش ــار مص یک ب
ــای فرســوده، دارای نقــص  ــان ورود خودروه ــن می در ای
فنــی و همچنیــن عــدم فیلترگــذاری بــر روی خودروهــای 
ســنگین، ســهم جالــب توجهــی بــر آلودگــی هــوای 
ــن  ــری از ورود ای ــرای جلوگی ــد ب ــه بای ــان دارد ک اصفه

ــای  ــر نهاده ــس و دیگ ــهر، پلی ــطح ش ــا در س خودروه
ــد.  ــام دهن ــدی انج ــی ج ــی اقدامات نظارت

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع بــا رئیــس پلیــس 
راهــور فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان گفت وگویــی 

ــد. ــه در ادامــه می خوانی داشــتیم ک
    چــه تمهیــدی توســط پلیــس بــرای خــروج 
اندیشــیده  شــهری  معابــر  از  فرســوده  خوردو هــای 
ــوده  ــای فرس ــا خودروه ــی ب ــورد خاص ــرا برخ ــده و چ ش
چــون مینی بوس هــا، تاکســی ها و کامیون هــا صــورت 

نمی گیــرد؟
در دســتورالعمل جدیــد پلیــس راهــور ناجــا تاکیــد شــده 
ــا جــدول تخلفــات  ــر ب ــا خودروهــای فرســوده براب کــه ب
رانندگــی برخــورد و اعمــال قانــون انجــام شــود. همچنین 
بــا طــرح اســقاط خودروهــای فرســوده، خودروهایــی کــه 
ــد جهــت اســقاط  ــل باشــند، می توانن ــه قب از ســال 94 ب
بــه مراکــز اســقاط مجــاز مراجعــه و در طرح هــای نقــدی 

یــا جایگزیــن خودروهــای فرســوده شــرکت کننــد. 
دربــاره موضــوع تــردد کامیون هــا و دیگــر وســایل نقلیــه 
ــه  ــوط ب ــئله مرب ــن مس ــم ای ــد بگوی ــز بای ــوده نی فرس
وزارت صنعــت و معــدن اســت کــه بایــد در ســطح کان 

تصمیم گیــری شــود.
    پلیــس راهــور بــه چــه میــزان بــه تعهــدات خــود 
ــا طــرح جامــع کاهــش آلودگــی هــوا عمــل  در رابطــه ب

کــرده اســت؟
پلیــس بــا حداکثــر تــوان و پتانســیل انســانی و تجهیــزات 
ــات  ــا تخلف ــای روز ب ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ــود و ب خ
خودروهــای فرســوده و دودزا و فاقــد معاینــه فنــی 

ــرده اســت.  برخــورد ک
ــته های  ــک در هس ــرد ترافی ــرح زوج و ف ــرای ط ــا اج  ب
مرکــزی شــهر نیــز بــا متخلفــان ورود بــه ایــن محــدوده 

برخوردهــای ســلبی صــورت گرفتــه اســت. 
تیم هــای  به کارگیــری  بــا  راهــور  پلیــس  همچنیــن 
ــارک در  ــات پ ــا تخلف ــژه ب ــور وی ــه ط ــاده ب ــی پی ضربت
ــای  ــتفاده از یدک ه ــا اس ــرده و ب ــورد ک ــا برخ پیاده روه
ــر ایــن  ــا تخلــف ســد معب ــر، در مــوارد خــاص ب خودروب

ــت. ــده اس ــورد ش ــا برخ خودروه
    بــه نظــر بیشــتر تحلیلگــران اجتماعــی تــردد 
خودروهــای فرســوده، بــدون معاینه فنــی و غیراســتاندارد 
ــه  در شــهر همچنــان ادامــه دارد؛ عملکــرد خــود را چگون

ارزیابــی می کنیــد؟
دودزا  و  فنــی  نقــص  دارای  خودروهــای  بــا   پلیــس 
ــته  ــع داش ــورد قاط ــرد برخ ــرح زوج و ف ــان ط و متخلف
اســت؛ امــا همان طــور کــه می دانیــم یــک موتورســیکلت 
هفــت برابــر یــک خــودرو آلودگــی ایجــاد می کنــد و الزامــات 
ــه  ــیله نقلی ــن وس ــردد ای ــری از ت ــرای جلوگی ــی ب قانون
ــه  ــرد ب ــان ک ــد اذع ــر بای ــی دیگ ــدارد. از طرف ــود ن وج
ــرای کــم کــردن تعــداد خودروهــا  فرهنــگ شــهروندی ب
سیســتم  شــهروندان  بــه گونــه ای کــه  نیازمندیــم؛ 
ــود در  ــره خ ــای روزم ــرای کاره ــی را ب ــل عموم حمل ونق

ــد. ــر بگیرن نظ

رئیس پلیس راهور اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن:

به فرهنگ شهروندی برای کم کردن تعداد خودروها نیازمندیم

انتشار تلفیقی کتب درسی
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا 
ــدن  ــی ش ــه الکترونیک ــاره ب اش
ــر  ــت: ه ــی گف ــوای آموزش محت
چنــد انتشــار محتــوای کتــب 
درســی بــه صــورت الکترونیکــی 
عــاوه بــر ســرعت در فرآینــد 
بــه  را  مــا  تربیــت،  و  تعلیــم 
تحقــق عدالــت آموزشــی نزدیک تــر می کنــد، امــا در ایــن 
خصــوص بایــد بــه صــورت تلفیقــی عمــل کنیــم و توزیــع کتــب 
ــد. فخرالدیــن  ــز ادامــه یاب ــق کتابفروشــی ها نی درســی از طری
دانش آشــتیانی در هجدهمیــن جلســه هیئــت امنــای ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــر 
از مناطــق محــروم دو زبانــه کشــور اظهــار کــرد: وجــود 
ــه در بعضــی مناطــق محــروم، ضــرورت  دانش آمــوزان دو زبان
ــدان  ــق را دوچن ــن مناط ــتانی در ای ــز پیش دبس ــاد مراک ایج
می کنــد کــه در ایــن بــاره کارگروهــی بــرای بررســی و پیگیــری 
ــر سیاســت  ــزود: تغیی موضــوع تشــکیل شــده اســت. وی اف
تألیــف کتــب درســی از تــک تألیفــی بــه چنــد تألیفــی، نیازمند 
ــتور کار  ــه در دس ــت ک ــیوه نامه ای اس ــه و ش ــن آیین نام تدوی
ــا  ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی قــرار دارد. وی ب
 اشــاره بــه ورود کتاب هــای کمک درســی بــه دوره ابتدایــی 
و اعتــراض برخــی از والدیــن بــه ارزشــیابی توصیفــی بــه دلیــل 
ــوز  ــی دانش آم ــه داد: وقت ــف ادام ــزاری آزمون هــای مختل برگ
بــرای یــک آزمــون بایــد چندیــن کتــاب را مطالعــه کند، مســلما 
زمانــی بــرای مطالعــه کتــب غیردرســی نخواهــد داشــت و ایــن 

امر به تضعیف فرهنگ مطالعه کمک خواهد کرد.

پلیس زن گردشگری به میدان می آید
رئیــس دفتــر تحقیقــات کاربــردی فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهــان گفــت: بــه منظــور ارائــه خدمــات بهتــر بــه گردشــگران 
زن خارجــی یــک کارشــناس انتظامــی خانــم مســلط بــه زبــان 
ــم.  ــتقر کردی ــگری مس ــس گردش ــک پلی ــه را در کیوس خارج
ــردد وســایل  ســرهنگ علیرضــا ســعیدی طــرح جلوگیــری از ت
نقلیــه در اماکــن گردشــگری را یکــی از پیشــنهادات ارائه شــده در 
جلســات اندیشــه ورزی ایــن دفتــر عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: 
ــدان  ــن پیشــنهاد طــرح بســته شــدن می ــا اجرایــی شــدن ای ب
ــا همــکاری شــهرداری  ــه ب ــه روی وســایل نقلی نقــش جهــان ب
اصفهــان انجــام شــد و طــرح پیــاده رو کــردن خیابــان چهاربــاغ 
عباســی نیــز در دســت اقــدام اســت. وی افــزود: درصــدد 
هســتیم تــا نمایندگانــی را بــه فــرودگاه امــام خمینــی)ره( تهران 
ــروج از  ــال خ ــه در ح ــی ک ــگران خارج ــام گردش ــزام و از تم اع
ــرای  ــه ب ــی ک ــان از امنیت ــرش آن ــه نگ ــتند، در زمین ــور هس کش
گردشــگران فراهــم شــده بــود، نظرســنجی کنیــم؛ قطعــا نتایــج 
ــگری  ــت گردش ــعه امنی ــه توس ــد ب ــنجی ها می توان ــن نظرس ای

کشــور کمــک شــایانی کنــد.

اخبار کوتاه

نگرانی از روند فزاینده طالق در جامعه
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور بــا ابــراز نگرانــی 
ــت:  ــاق گف ــده ط ــد فزاین از رون
رونــد فزاینــده طــاق موجــب 

نگرانی در جامعه است. 
حبیــب هللا مســعودی فریــد در 
جلســه اســتانی شــورای اداری 
ــال  ــت: در ح ــور گف ــتی کش ــی بهزیس ــور اجتماع ــت ام معاون
حاضــر مســئولیت تمامــی زنان سرپرســت خانــوار و کــودکان بر 
عهــده ســازمان بهزیســتی اســت. وی افزود: سیاســت ســازمان 
در بخــش امــداد در حــوزه کــودکان، افزایــش مســتمری اســت. 
مســعودی بــا ابــراز نگرانــی از رونــد فزاینــده طــاق گفــت: رونــد 
فزاینــده طــاق موجــب نگرانــی در جامعــه اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه در کشــورهای اســکاندیناوی و آمریــکا نــرخ طــاق 50 یــا 
ــارد  ــکا حــدود 22 میلی ــه کــرد: در آمری 60 درصــد اســت، اضاف
ــرف  ــی ص ــه ای و تخصص ــاق، کار حرف ــه ط ــار در زمین دالر اعتب
ــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور  ــاون ام می شــود. مع
موضــوع اصلــی در ســطح کان را توســعه متــوازن در همــه ابعاد 
ــران فراسیســتمی  ــه مدی ــاز ب ــد اعــام نی دانســت و گفــت: بای
کــه دائمــا موضوعــات آســیب زا را تحلیــل کننــد، انجــام 
شــود. مســعودی بــا تاکیــد بــر اینکــه نتیجــه مداخــات بایــد 
ــل  ــد کام ــی بای ــته خدمات ــه داد: بس ــد، ادام ــطحی باش چندس
ــته  ــارکت داش ــتگاه ها مش ــه دس ــوده و هم ــی ب ــن بخش و بی
ــزوم مشــارکت جــدی خیــران، دانشــگاهیان  ــر ل باشــند. وی ب
 و حــوزه بــرای حــل مســائل اجتماعــی و آســیب ها تاکیــد کــرد 
ــع  ــت مناب ــترین هدررف ــلیقه ای بیش ــای س ــزود: طرح ه و اف
ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام ــد. مع ــور را دارن کش
ــردم را از  ــوم م ــه عم ــازمان ب ــات س ــاندن خدم ــور شناس کش
 ضروریــات خوانــد و بــر لــزوم توجــه مســئوالن بــه حساســیت

ظرافت و تخصصی بودن کار در بهزیستی تاکید کرد.

بیماران مبتال به صرع منع ازدواج ندارند
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــران ب معــاون آمــوزش انجمــن صــرع ای
بیمــاران مبتــا بــه صــرع منعــی بــرای ازدواج ندارنــد، گفــت: 
ــن  ــاران غیرممک ــن بیم ــرای ای ــم ب ــل ه ــتغال و تحصی اش

نیســت. 
برگــزاری  آســتانه  در  مروســتی  صدیــق  فاطمــه  دکتــر 
ســیزدهمین کنگــره بین المللــی صــرع اظهــار داشــت: صــرع 
بیمــاری ناشــایعی نیســت و شــناخت مــردم در زمینــه ایــن 
بیمــاری بیشــتر شــده؛ ولــی هنــوز ارتقــای آگاهــی خانواده هــا 

ــه الزم اســت.  ــن زمین ــه در ای و جامع
وی افــزود: شــعار ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال 
ــوده  ــاران ب ــرع در بیم ــات ص ــش حم ــت کاه 2005 در جه
 کــه خوشــبختانه ایــن موضــوع در ایــران بــه وقــوع پیوســته 

و موفقیت های زیادی حاصل شــده است.

اخبار کوتاه

ــی از  ــل بی اطاع ــه دلی ــربازی ب ــموالن س ــدادی از مش تع
قوانیــن و مقــررات وارد غیبــت ســربازی شــده و بــه دلیــل 
ــت  ــات را از دس ــدی از خدم ــکان بهره من ــت ام ــن غیب همی
ــرای بســیاری از مشــموالن ایــن ســؤال  ــد. شــاید ب می دهن
ــه  ــامل چ ــربازی ش ــت از س ــه غیب ــد ک ــده باش ــاد ش ایج

مــواردی می شــود؟ بــر اســاس قانــون تمامــی 
ــوری  ــت جمه ــت دول ــور دارای تابعی ــراد ذک اف
اســامی ایــران کــه بــه ســن 18 ســالگی 
ــه  ــت وظیف ــون خدم ــمول قان ــند مش می رس
ــت  ــت خدم ــد وضعی ــتند و بای ــی هس عموم
وظیفــه عمومــی خــود را مشــخص کننــد. 
ــای  ــود را در مهلت ه ــه خ ــراد چنانچ ــن اف ای

تکلیــف  تعییــن  بــرای  از ســوی ســازمان  تعیین شــده 
ــوان  ــه عن ــده و ب ــت ش ــد وارد غیب ــی نکنن ــربازی معرف س
ــاس  ــر اس ــود. ب ــورد می ش ــان برخ ــا آن ــب ب ــمول غای مش
قانــون وظیفــه عمومــی مشــموالنی کــه در مهلت هــای 
ــا  ــرای رســیدگی ی تعیین شــده از ســوی ســازمان خــود را ب

ــب  ــرباز غای ــند، س ــرده باش ــی نک ــت معرف ــه  خدم ــزام ب اع
محســوب می شــوند. همچنیــن دانش آمــوزان، دانشــجویان 
ــس از  ــر پ ــه حداکث ــور ک ــارج از کش ــل و خ ــاب داخ و ط
ــت  ــا فراغ ــراج ی ــراف، اخ ــرک، انص ــخ ت ــال از تاری ــک س ی
ــب  ــز، غای ــند نی ــرده باش ــی نک ــود را معرف ــل خ از تحصی
ــش از  ــه پی ــرادی ک ــوند. اف ــوب می ش محس
ســن مشــمولیت تــرک تحصیــل، انصــراف از 
ــده  ــل ش ــا فارغ التحصی ــراج ی ــل، اخ تحصی
ــه 18  ــس از ورود ب ــاه پ ــا 6 م ــر ت و حداکث
ســال تمــام، خــود را معرفــی نکــرده باشــند 
و همچنیــن مشــموالنی کــه در تاریخ هــای 
تعیین شــده بــرای اعــزام بــه خدمــت حضــور 
نیابنــد، مشــمول غایــب هســتند. همچنیــن مشــموالن 
دیپلــم و پیش دانشــگاهی حضــوری در صورتــی کــه در 
ــد و زمــان  ــخ تول ــر اســاس تاری ــی )کــه ب مهلت هــای قانون
اخــذ مــدرک تحصیلــی آنــان تعییــن شــده(، مــدارک خــود 
را بــرای معرفــی ارســال نکــرده باشــند نیــز غایــب هســتند.

ــوزش  ــش وزارت آم ــای کار و دان ــر آموزش ه ــر کل دفت مدی
ــرای  ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــا س ــکاری ب ــرورش از هم و پ
راه انــدازی رشــته های جدیــد محیــط زیســتی در کار و دانــش 
خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر بــا ســازمان میــراث 
فرهنگــی، جهــاد کشــاورزی و همچنیــن وزارت صنعــت، معدن 

و تجــارت در حــوزه فــرش و ســایر صنایــع در 
حــال تدویــن اســتانداردهای مهارتی هســتیم. 
ــل  ــه تحصی ــاره ب ــا اش ــش ب ــی آذرکی مصطف
بیــش از 150 هــزار دانش آمــوز کاس دهمــی 
در هنرســتان های کار و دانــش اظهــار کــرد: 
ایــن هنرجویــان در 153 رشــته در قالــب 
ــات  ــدن، خدم ــاورزی، مع ــاخه کش ــار ش چه

فرهنگ ســازی  بایــد  و  می کننــد  تحصیــل  صنعــت  و 
بــرای ورود دانش آمــوزان بــه هنرســتان ها بیــش از ایــن 
هنرســتان های کار  پوشــش  افــزود:  وی  یابــد.   توســعه 
و دانــش در مناطــق آموزشــی کشــور کامــل اســت و دســت کم 
یــک هنرســتان کار و دانــش در هــر منطقــه آموزشــی فعالیــت 

می کنــد. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه تمــام تــاش 
مــا ایــن اســت دانش آموزانــی تربیــت کنیــم تــا بتواننــد پــس 
از فارغ التحصیلــی وارد بــازار کار شــوند. مدیــر کل دفتــر 
آموزش هــای کار و دانــش وزارت آمــوزش و پــرورش در 
ــش  ــته های کار و دان ــازی رش ــوص متناسب س ــه درخص ادام
ــه  ــور ک ــرد: همان ط ــار ک ــازار کار اظه ــاز ب ــا نی ب
ــق  ــتان ها در مناط ــش هنرس ــد پوش ــه ش گفت
ــا در 153  ــان م ــا کامــل شــده و هنرجوی تقریب
رشــته تحصیــل می کننــد و ایــن حجــم از 
رشــته های متنــوع در راســتای پاســخگویی بــه 
ــازار کار ایجــاد شــده اســت؛ عــاوه  نیازهــای ب
ــوزش  ــل در آم ــه تحصی ــکان ادام ــن ام ــر ای ب
ــکده ها  ــی دانش ــته فن ــت و از 41 رش ــم اس ــز فراه ــی نی عال
حــدود 30 رشــته بــدون آزمــون اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو 
می کننــد. وی عنــوان کــرد: کارآفرینــی در شــاخه کار و دانــش 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و درس کارآفرینــی و تولیــد 

ــود دارد.  ــطه وج ــع دوم متوس ــف مقط ــته های مختل در رش

راه اندازی رشته های جدید در کار و دانشچه کسانی جزو مشموالن غایب سربازی هستند؟

حتما بخوانید!
پلیس زن گردشگری به میدان می آید

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی950245 موضوع علیه 1- ناصر 

قاراخانی اسماعیل ترخانی 2-زهرا اله دادیان 3- محمد رضا زمانی فر  و له فرزانه یزدی    در تاریخ 

95/11/4 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی یک طبقه با قدمت حدود 35 سال حدود 917 

متر مربع مساحت عرصه و 157 متر مربع اعیان  ملکی آقای/ خانم  1- ناصر قاراخانی اسماعیل 

ترخانی 2-زهرا اله دادیان 3- محمد رضا زمانی فر واقع در فاورجان – خ فاضل هندی – کوچه ثاراله 

– کوچه خندق – بن بست دوم  که دارای سابقه ثبتی به شماره ..... نمی باشد و ملک مذکور مفروز 

می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فاورجان  اطاق 224 برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ 1/890/000/000ریال 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 ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1279/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت کریمی زاده  دادخواستی 

وقت   . است  نموده  تقدیم  یاسینی    جواد   -2 یاسینی  محمد   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه    مبنی 

به  توجه  با  گردیده  تعیین  صبح    8/30 ساعت   95/11/20 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی 

قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 

مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 

حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   6 شعبه   – اصفهان  اختاف 

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

 می شود.

شماره: 28740/م الف مدیر دفتر شعبه ششم  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 624/95 خواهان حسین قادری بوکالت محمد فاضل حسینی   دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه   به طرفیت احمد حاجیان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخه 95/11/19 ساعت 4/30  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 8165756441 

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: 29241/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950942 خواهان  هوشنگ افسر     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

محمد رضا نصری دودران    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/11/20ساعت 

8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

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

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30949/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1734/95 خواهان  ابوالفضل کاظمی      دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت فرشته بنهانی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/11/20ساعت 10/30 

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

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

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

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

می شود.

شماره: 30943/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 821/95 خواهان  حمید عرب چم چنگی       دادخواستی مبنی بر:الزام به 

انتقال سند   به طرفیت زینب ابولی ماربینی      تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... 

مورخ 95/11/20ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

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

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30948/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:اعتراض  مبنی  دادخواستی  ذکراللهی    رسول  خواهان   887-95 پرونده کاسه  خصوص  در 

دادنامه 1384 مورخ 95/8/11   به طرفیت فرشید انصاری پور   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز ............. مورخ 95/11/20 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 

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

واقع در خیابان سجاد ارباب مجتمع شماره  یک  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. 

جهت تبادل لوایح به شعبه مراجعه گردد.

 شماره: 29291/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک   شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951262  خواهان جواد رضایت    دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه    به 

طرفیت علیرضا بذرآبادی    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ 95/11/20 

ساعت 8/30 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

مجتمع شماره  یک  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: 28817/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک   شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-546خواهان منصور نیکو نژاد    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به 

طرفیت حسین رضائی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخه 95/11/19ساعت 

8/30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 

امام علی )ع( مجتمع شماره 3  شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  روبه روی مسجد  پیروزی 

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: 28734/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350600566شماره  پرونده:  9510100350609881شماره  اباغیه:  شماره 

950684 تاریخ تنظیم: 1395/09/23 خواهان سعید ایروانی فرد دادخواستی به طرفیت خواندگان 

سیف هللا شهریاری به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

وقت  ثبت گردیده که   9509980350600566 به کاسه  و  ارجاع   220 اتاق شماره   2 طبقه  اصفهان- 

رسیدگی آن 1395/11/19 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

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

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

خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

شماره: 29341/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  وجه  در خصوص پرونده کاسه 95-729 خواهان جواد آقاجانی     دادخواستی مبنی 

مورخه  شنبه  روزچهار  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مرادیان    اسماعیل  طرفیت  به 

95/11/20ساعت 11/30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3  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: 28828/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-967خواهان عرفان عطا بخش      دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به 

طرفیت سعید حبیبی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهار شنبه مورخه 95/11/20ساعت 

8/30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 

امام علی )ع( مجتمع شماره 3  شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  روبه روی مسجد  پیروزی 

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: 28773/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1281/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت علی کریمی زاده  دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 1- شهرام رحیمی هفشجانی 2- ایرج شریفی   تقدیم نموده است . وقت 

رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/20 ساعت 9/30 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول 

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

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

صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 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: 28736/م الف مدیر دفتر شعبه ششم  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 720/95خواهان آمنه محمدی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

بهمن عقیلی دهکردی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/11/20ساعت 

4:30عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

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

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

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

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30842/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1280/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت علی کریمی زاده  دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 1- محمد صادقی برزانی 2- حبیب عسگری برزانی    تقدیم نموده است 

. وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/20 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول 

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

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

صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 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: 28738/م الف مدیر دفتر شعبه ششم  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350600611شماره  پرونده:  9510100350610371شماره  اباغیه:  شماره 

950740 تاریخ تنظیم: 1395/10/07 خواهان مینا بناکار  دادخواستی به طرفیت خوانده احمد رضا 

بناکار  به خواسته دستور موقت و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی 

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

کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کاسه  9509980350600611ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/11/20 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

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

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

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

شماره: 30772/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980364600891شماره  پرونده:  9510100353707473شماره  اباغیه:  شماره 

فرج  متهم  طرفیت  به  دادخواستی  دوست  علی  یاشار  1395/10/02 شاکی  تنظیم:  تاریخ   951248

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  به خواسته ضرب و جرح عمدی   خالقی 

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

اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 

شماره 343 ارجاع و به کاسه 9509980364600891 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/20 

و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست 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 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: 30107/م الف

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951259 خواهان امین رفیعی    دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند 

یکدستگاه پژو206 به طرفیت 1- مهدی کاظمی 2- بابک عمادی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روزپنجشنبه مورخ 95/11/21ساعت 8 صبح  تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن 

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

واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران - مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف 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: 28792/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-954 خواهان آزیتا متین  دادخواستی مبنی بر:تخلیه   به طرفیت 

مسعود اعتمادی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/23 ساعت 

5:00 عصر  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 

8165756441 شورای حل  پستی  پاک 57 کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی 

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: 29251/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 5299/95از  دادخواست  به شرح   ........... دارای شناسنامه شماره  راضیه گل کار    خانم 

میر  داده که شادروان معصومه  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  تاریخ95/9/5اقامتگاه  در  بشناسنامه 116  تفتی      زاده  کریم 

ش  رضا گل کار  احمد   -1 دختر  فرزند   2 پسر  فرزند   1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

 87 ش  ش  3-راضیه گل کار  دختر  فرزند   102 ش  ش  مرضیه گل کار   -2 پسر  فرزند   27 ش 

نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر      متوفی  فرزند دختر 

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

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

شد.

 شماره : 30733/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 ............... خانم عصمت کروندیان    دارای شناسنامه شماره1148 به شرح دادخواست به کاسه 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد کاظمی     

بشناسنامه 13 در تاریخ95/7/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 3 فرزند دختر – و 1همسر  1-مریم کاظمی ش ش 47731 فرزند دختر 2- زهرا 

کاظمی ش ش 541  فرزند دختر 3- مینا کاظمی ش ش 887 فرزند دختر 4- عصمت کروندیان 

ش ش 1148 همسر متوفی والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

 شد. 

شماره : 30720/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان
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تاثیر شگرف ویتامین موجود در پرتقال 

بر درمان انواع بیماری های مهلک
محقـــق  عظمایـــی،  حیــــدر 
و پژوهشــگر طــب ســنتی، در 
ــتانی  ــوه زمس ــن می ــف ای توصی
ــیرین از  ــال ش ــرد: پرتق ــان ک بی
ــرد  ــع س ــنتی طب ــب س ــر ط نظ
و معتــدل و پرتقــال تــرش طبــع 

سرد و خشک دارد.
ــال  ــتانی پرتق ــوه زمس ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ــق ب ــن محق  ای
نســبت بــه ســایر مرکبــات دارای ویتامیــن C بیشــتری اســت

اظهــار کــرد: ایــن میــوه بــه دلیــل دارا بــودن مقادیــر زیــادی از 
ایــن ویتامیــن بــه طــور شــگفت آوری باعــث تقویــت سیســتم 
ــال  ــزود: پرتق ــن اف ــی همچنی ــود. عظمای ــدن می ش ــی ب ایمن
دارای انــواع ویتامین هــای A، E و B، امــالح و مــواد آلــی 
ــر  ــیم و مقادی ــم، پتاس ــن، منیزی ــفر، آه ــیم، فس ــد کلس مانن
 C ــن ــزود: ویتامی ــت. وی اف ــز و روی اس ــس، منگن ــی م کم
ــش  ــیدان نق ــک آنتی اکس ــوان ی ــه عن ــال ب ــود در پرتق موج
ــده  ــون، لوزالمع ــد خ ــرطان هایی مانن ــودی س ــری در ناب موث
ــبب  ــال س ــوه پرتق ــه می ــان اینک ــا بی ــان ب ــری دارد. ایش و م
افزایــش جــذب آهــن در بــدن می شــود، تصریــح کــرد: 
اســتفاده از ایــن میــوه منجــر بــه افزایــش اســتحکام دندان هــا 
ــال در  ــرف پرتق ــرد: مص ــد ک ــود. وی تاکی ــز می ش ــه نی و لث
ــد ســوزاک ســفلیس ــی مانن ــه بیماری هــای عفون ــان ب مبتالی
ــه و تــب زرد توصیــه می شــود. آقــای  مخملــک، تیفــوس، آبل
عظمایــی بــا اشــاره بــه خاصیــت افزایــش اشــتها در ایــن میــوه 
و اینکــه مصــرف پرتقــال حــدود ۲۰ دقیقــه پیــش از غذا ســبب 
افزایــش اشــتها می شــود، اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه ایــن 
میــوه سرشــار از کلســیم اســت منجــر بــه افزایــش اســتحکام 
اســتخوان، اندام هــا و رشــد کــودکان می شــود. همچنیــن 
اســتفاده از آن در مبتالیــان بــه اســکوربیت و راشیتیســم 
ــی از پتاســیم  ــل اینکــه غن ــه دلی ــال ب ضــروری اســت و پرتق
ــدن  ــع ســریع ســموم از ب ــا افزایــش ادرار ســبب دف اســت، ب
می شــود. همچنیــن مصــرف پرتقــال بــرای افــرادی کــه دچــار 
ــتفاده از  ــزود: اس ــت.عظمایی اف ــد اس ــتند، مفی ــت هس یبوس
ــرماخوردگی، زکام  ــد س ــی مانن ــود بیماری های ــال در بهب پرتق
برونشــیت، بــری بــری (ناشــی از کمبــود ویتامیــن B)، آســم

ــزایی دارد.  ــر بس ــل تاثی ــون و درد مفاص ــار خ ــم، فش روماتیس
ایــن محقــق طــب ســنتی بــا اشــاره بــه اینکــه خــوردن پرتقــال 
ــادآور  ــود، ی ــری می ش ــان و م ــدن ده ــی ش ــب ضدعفون موج
شــد: اســتفاده از ایــن میــوه پــس از صــرف غذاهــای گوشــتی 

ــد. ــری می کن ــدن جلوگی از تجمــع ســموم در ب

عضو باند سارقان افغان:

کار نداشتیم، سارق شدیم
بعــد از ۷۰ فقره ســرقت دســتگیر شــدند و راز ســرقت های 

آن هــا فاش شــد.
    چه زمانی به ایران آمدی؟

دو ســال پیــش بــه طــور غیرقانونــی از افغانســتان بــه 
ــان  ــوان نگهب ــه عن ــران آمــدم. در یــک ســاختمان ب ای
ــن  ــون از م ــا چ ــک آنج ــه مال ــا اینک ــردم ت کار می ک
ــم در  ــر و بچه های ــرد. همس ــم ک ــود، اخراج ــی نب راض
افغانســتان بودنــد و مــن برایشــان پــول می فرســتادم. 
ــه  ــتم ک ــا دو دوس ــد ب ــث ش ــی باع ــکاری و بی پول بی

مثــل مــن بیــکار شــده بودنــد، همــراه شــوم.
    چطور وارد این باند سرقت شدی؟

ــی  ــود، زمان ــور ب ــش ن ــه نام ــد ک ــی بان ــرکرده اصل س
ــور  ــودم و مجب ــکار ب ــن بی ــه م ــد ک ــراغم آم ــه س ب
ــا نیســان خــود  ــا گــروه او همــراه شــوم. او ب شــدم ب
دماونــد طالقــان،  نظرآبــاد،  شهرســتان های  بــه 
ــراف  ــوس و ســایر شهرســتان های اط ــوه، چال فیروزک
تــردد و خانه هــای ویالیــی را شناســایی می کــرد 
و بــه مــا اطــالع مــی داد کــه ســاکنان خانــه نیســتند. 
ــه آنجــا  ــت ب ــه نوب ــق دســتور او همگــی ب ســپس طب
می رفتیــم. در خانه هــای ویالیــی را تخریــب و هــر 
چــه در خانــه بــود را ســرقت می کردیــم. امــوال 
ــرار  ــری ف ــس از بارگی ــتیم و پ ــان می گذاش را در نیس

می کردیــم.
ــم  ــه ای ه ــرقت ها، مالباخت ــن س ــان ای     در جری

سررســید؟
نــه. مــا کلت هــای پالســتیکی همراهمــان بــود تــا اگــر 

مالباختــه ای ســر رســید، بــا آن تهدیــدش کنیــم.
    چه مواقعی به سرقت می رفتید؟

ــه خانه هــای ویالیــی دســتبرد  ــار، ب هــر ۱۰ روز یــک ب
می شــدند  خانه هــا  وارد  نفــری  چنــد  می زدیــم. 

و بقیه در خیابان کشیک می دادند.
    چقدر پول، از طریق دزدی به دست آوردی؟

ــار  ــن ۷۰ ب ــان از ای ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه ــط ۲ میلی فق
ــد.  ــن ش ــهم م ــرقت، س س

ــا کمتــر نصیبشــان  بقیــه اعضــا هــم همیــن حــدود ی
ــه  ــوال را ب ــوال دزدی، ام ــداران ام ــون خری ــد. چ ش
ــم  ــان ه ــس باندم ــد. رئی ــن می خریدن ــت پایی قیم
ــول  ــه، بیشــترین ســهم پ ــه افغانســتان گریخت ــه ب ک
ــی  ــول کم ــا پ ــه م ــت و ب ــودش برمی داش ــرای خ را ب

می رســید.

اصفهــان  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
ــع  ــهدای مداف ــادواره ش ــا ی ــان ب ــاه همزم ــنبه ۱۵ دی م چهارش
حــرم اســتان اصفهــان، شــهرداری اصفهــان نیــز در قالــب چهــل 
و ســومین برنامــه از ســری برنامه هــای «هــر هفتــه چنــد 
ــرم و  ــع ح ــهدای مداف ــتان ش ــی بوس ــات اجرای ــاح»، عملی افتت
خیابــان ســردار شــهید تقی یــار را در منطقــه ۱۱ آغــاز خواهــد کــرد.
ــی  ــرم کلنگ زن ــع ح ــهدای مداف ــان ش ــتان و خیاب     بوس

می شــود
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب ــژاد، مدی ــادی نباتی ن ه
و دبیــر شــورای نامگــذاری، بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری 
ــی  ــی و مذهب ــف فرهنگ ــای مختل ــه مقوله ه ــه ب ــان توج اصفه
در  جــدی  صــورت  بــه  هــدف  و  ضــرورت  عنــوان  بــه  را 
تاکیــد کــرد: فرهنــگ  دســتور کار خــود قــرار داده اســت، 
محــدود بــه امــور فرهنگــی و فعالیت هــای هنــری نیســت 
و بنــا بــر فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب بایــد هــر اتفاقــی 
ــزود: در  ــرار داد. وی اف ــورد توجــه ق ــز م ــگ نی را از دریچــه فرهن
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــتای ن ــان در راس ــهرداری اصفه ــه ش ــن رابط همی
ــود در  ــه خ ــه وظیف ــل ب ــن عم ــهادت» و همچنی ــگ ش «فرهن
ــرم» را  ــع ح ــتان مداف ــاخت «بوس ــهدا، س ــاد ش ــام و ی ــظ ن حف
بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن بوســتان های شــمال غــرب 
ــدان  ــب می ــی جن ــرفی اصفهان ــهید اش ــان ش ــان در خیاب اصفه

شــهید بختیــاری در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. وی 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــاحت ۵۸ ه ــه مس ــتان ب ــن بوس ــه داد: ای ادام
نقــش بســزایی در افزایــش ســرانه فضــای ســبز منطقــه غــرب 
ــد داشــت.  ــراه خواه ــه هم ــب نظــر شــهروندان ب ــان و جل اصفه
نباتی نــژاد همچنیــن بــا بیــان اینکــه در مجــاورت بوســتان مدافــع 
حــرم نیــز خیابــان ســردار شــهید تقی یــار ســاخته خواهــد شــد، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن پــروژه نیــز کــه مزیــن بــه نــام این شــهید 
واالمقــام اســت، فــردا بــا حضــور جمــع زیــادی از خانــواده معظــم 
شــهدا، رزمنــدگان مدافــع حــرم، شــهروندان، مســئوالن، اعضــای 
شــورای اســالمی شــهر، اصحــاب رســانه و خبرنــگاران کلنگ زنــی 

خواهــد شــد.
    نام شهدا زمینه خیر و برکت برای شهر خواهد شد

بــه  بــا اشــاره  مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان 
ــا  ــا ب ــتند ت ــالش هس ــهری در ت ــران ش ــئوالن و مدی ــه مس اینک
فعالیت هــای جهــادی و شــبانه روزی خــود زمینــه را بــرای 
ــم  ــواده معظ ــهروندان و خان ــه ش ــر ب ــه بهت ــانی هرچ خدمت رس
شــهدا فراهــم کننــد، اذعــان داشــت: باعــث افتخــار اســت 
ــود  ــردی خ ــه عملک ــار در کارنام ــن ب ــان ای ــهرداری اصفه ــه ش ک

ــه  ــدر را ب ــهدای گرانق ــره ش ــاد و خاط ــه ی ــن ب ــی مزی پروژه های
ــی  ــدام فرهنگ ــن اق ــع ای ــور قط ــه ط ــاند و ب ــد رس ــت خواه ثب
ســبب خیــر و برکــت در شــهر به ویــژه در ســطح منطقــه ۱۱ 
ــهید  ــام ش ــا ن ــر ج ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــان خواه ــهر اصفه ش
ــاک  ــون پ ــت خ ــه حرم ــه ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــهادت م و ش
ایــن الله هــای ســرخ، خیــر و برکــت الهــی در آن منطقــه 
محســوس شــده اســت. نباتی نــژاد شــهدای مدافــع حــرم 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  شــهدای  راه  ادامه دهنــده  را 
ــتان های  ــا و بوس ــذاری خیابان ه ــرد: نامگ ــد ک ــت و تاکی دانس
شــهر بهانــه ای اســت تــا یــاد و خاطــره آن هــا در همــه لحظــات 
ــه  ــم ک ــود می بالی ــر خ ــد و ب ــاری باش ــاری و س ــا ج ــی م زندگ
ــان  ــاع مقــدس همچن ــد دوران هشــت ســال دف ــان همانن اصفه
ــظ  ــر حف ــداری و ایســتادگی ب ــر و گســترده ای در پای نقــش مؤث
ــن  ــواه ای ــرد: گ ــح ک ــته و دارد. وی تصری ــالمی داش ــان اس کی
ــر  ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک ــانی اس ــای کس ــا تابوت ه مدع
دوش شــهروندان اصفهانــی روانــه گلســتان شــهدای شــهر شــده 
اســت. اصفهــان آمــار باالیــی از شــهدای مدافــع حــرم را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

    برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم استان اصفهان
ذکــر  بــا  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  نباتی نــژاد 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــادواره ش ــم ی ــال مراس ــه ح ــا ب ــه ت اینک
بــا هــدف بازگویــی دالورمــردی ایــن کبوتــران ســبک بال در 
ــان  ــا زب ــرد: ام ــد ک ــده، تاکی ــزار ش ــتان برگ ــاط اس ــی نق اقص
هنــوز هــم از بیــان تمام قــد مردانگــی آن هــا قاصــر اســت 
ــع  ــای مداف ــاب رزمنده ه ــای ن ــای روایت ه ــه پ ــه ب ــار ک ــر ب و ه
حــرم می نشــینی، گویــی عطــر حــرم زینبــی بــه مشــامت 
می رســد و بــرای رســیدن بــه حریــم حــرم یــار ســر از پــا 
نمی شناســی. گفتنــی اســت یــادواره شــهدای مدافــع حــرم 
ــاری  ــال ج ــاه س ــنبه ۱۵ دی م ــروز چهارش ــان ام ــتان اصفه اس
حســینی گلســتان  خیمــه  در  دقیقــه    ۳۰ و   ۱۸ ســاعت  از 
شــهدای اصفهــان برگــزار خواهــد شــد و مدیــران شــهری 
و اعضــای شــورای شــهر بــر اســاس رســالت دینی اعتقــادی خــود 

در ایــن مراســم حضــور خواهند داشــت.

از کلنگ زنی بوستان تا یادواره شهدای مدافع حرم

امروز اصفهان بوی غیرت و شهادت به خود خواهد گرفت
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«آگهی تجدید مزایده»

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۷۸ مورخ 
فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  اسالمی  شهر  شورای   ۹۵/۸/۱۹

واحدهای تجاری در محله شهید مفتح (C۵) پالکهای ۵۰۵ و 

۵۰۱/۱ از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی و با قیمت پایه 

از  آگاهی  جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  اقدام  کارشناسی 

به  تاریخ ۹۵/۱۱/۲  شنبه  روز  تا  مزایده  اسناد  دریافت  و  شرایط 

واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت  آخر  تا  دارند  فرصت  متقاضیان 

۹۵/۱۱/۲ جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور 
قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک (ریال)

قیمت هر متر مربع
(ریال)

مساحت
(متر مربع)

شماره پالک ردیف

نقدی ۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰ ۲/۵۱۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۵۹/۹۰ ۱ .۱
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نقدی ۶۲/۴۲۴/۰۰۰ ۱/۲۴۸/۴۸۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۶۸ ۵ .۵

نقدی ۵۱/۳۲۴/۰۰۰ ۱/۰۲۶/۴۸۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴/۴۴ ۶ .۶

نقدی ۴۹/۵۶۰/۰۰۰ ۹۹۱/۲۰۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳/۶۰ ۷ .۷
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نقدی ۲۹/۰۲۵/۰۰۰ ۵۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰ ۱۰ .۱۰

نقدی ۴۲/۰۱۸/۷۵۰ ۸۴۰/۳۷۵/۰۰۰ ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۵ ۱۱ .۱۱

نقدی ۴۲/۰۱۸/۷۵۰ ۸۴۰/۳۷۵/۰۰۰ ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۵ ۱۲ .۱۲

نقدی ۴۲/۰۱۸/۷۵۰ ۸۴۰/۳۷۵/۰۰۰ ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۵ ۱۶ .۱۳

نقدی ۲۹/۰۲۵/۰۰۰ ۵۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰ ۱۷ .۱۴

نقدی ۳۵/۱۰۰/۰۰۰ ۷۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸ ۱۹ .۱۵

نقدی ۴۶/۶۲۰/۰۰۰ ۹۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵/۹۰ ۲۰ .۱۶

نقدی ۵۱/۳۶۳/۰۰۰ ۱/۰۲۷/۲۶۰/۰۰۰ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶/۳۴ ۲۱ .۱۷

نقدی ۴۱/۹۶۳/۵۰۰ ۸۳۹/۲۷۰/۰۰۰ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۴۷ ۲۲ .۱۸

نقدی ۴۱/۹۶۳/۵۰۰ ۸۳۹/۲۷۰/۰۰۰ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۴۷ ۲۳ .۱۹
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نقدی ۵۵/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷/۹۰ ۲۶ .۲۲

نقدی ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷ ۲۷ .۲۳

نقدی ۲۹/۰۲۵/۰۰۰ ۵۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰ ۲۸ .۲۴

نقدی ۴۱/۵۱۲/۵۰۰ ۸۳۰/۲۵۰/۰۰۰ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۵ ۲۹ .۲۵
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نوبت اول

(C۵) لیست واحدهای با کاربری تجاری محله شهید مفتح

توجه:
شده �مطالب منت�

در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
��د�� ���س زاده�����ی و��

ســرویس ۲۰۲۰ ارائه دهنــده اینترنــت پرســرعت بــه مشــترکان اصفهانــی اســت. 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن خدمــات بــا مهندس هــادی عطــارزاده، مســئول 
مرکــز تمــاس ۲۰۲۰ شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو نشســتیم. 

ــن گفت وگوســت. ــد حاصــل ای آنچــه می خوانی
    هدف مخابرات در ارائه طرح های مهر و دانش آموزی

مشــتری  هــر  اســت.  مشــتریان  ســلیقه  اســاس  بــر  مــا  طرح هــای 
کنــد  تســت  را  طرح هــا  دارد  دوســت  طــرح  از  اســتفاده  از  پیــش 
و شــرکت مخابــرات بــا علــم بــه ایــن موضــوع و نیــاز بــازار تصمیــم گرفــت بــه 
مــدت یــک مــاه طــرح مهــر را بــه صــورت رایــگان در اختیــار مشــتریان قــرار دهد 
ــال  ــترک فع ــرای مش ــی ب ــای دائم ــتری طرح ه ــدی مش ــورت رضایتمن و در ص
می شــود. در طــرح دانش آمــوزی - دانشــجویی نیــز مــا بــر اســاس نیازســنجی 

کــه بــرای مشــتریان صــورت گرفتــه بــود، طرحــی را ارائــه دادیــم تــا ایــن قشــر از 
جامعــه بتواننــد ســاعاتی را بــه رایــگان از اینترنــت اســتفاده کننــد.

    نقش بازاریابی
ایــن طرح هــا بــه نوعــی بازاریابــی بــرای شــرکت مخابــرات اســت؛ زیــرا وقتــی 
طرحــی بــرای تســت ارائــه شــد و مشــتری از آن رضایــت داشــت، بــدون شــک 
ایــن مشــتری مانــدگاری بیشــتری نســبت بــه دیگــر مشــتریان خواهــد داشــت.

    متقاضیان طرح
ــد و  ــی می ش ــی تلق ــرح تکمیل ــک ط ــا ی ــن طرح ه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مشــترکان بــرای داشــتن آن نیازمنــد اینترنــت عــادی مخابــرات بودنــد، حــدود 

ــتند. ــرح را داش ــن ط ــدازی ای ــای راه ان ــا تقاض ــترکان م ــد از مس ۴۰ درص
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