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 بــا حضــور مدیــران شــهری و خانــواده ۸ شــهید مدافــع حــرم، در حاشــیه چهل وســومین برنامــه «هــر هفتــه 
چنــد افتتــاح»، کلنــگ احــداث خیابــان و بوســتان شــهدای مدافــع حــرم بــه زمیــن زده شــد. شــهردار اصفهــان

ــه ۱۱ کــه  ــار در منطق ــان شــهید ســردار تقی ی ــی بوســتان مدافعــان حــرم و خیاب ــات اجرای ــن آغــاز عملی در آیی
ــواده معظــم شــهدا، مســئوالن، شــهروندان و اعضــای شــورای شــهر انجــام پذیرفــت، در جمــع  ــا حضــور خان ب
خبرنــگاران بزرگ تریــن بوســتان شــمال غــرب اصفهــان را بــه نــام شــهدای مدافــع حــرم بــه مســاحت ۶ هکتــار 

ــرداری می رســد.  ــه اتمــام و بهره ب ــده ب ــا یکســال آین ــن بوســتان ت ــان داشــت: ای معرفــی کــرد و بی
مهــدی جمالی نــژاد، در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر اتمــام پــروژه میــدان اســتقالل 
ــه در  ــی ک ــزود: پروژه های ــت، اف ــده اس ــق نش ــروژه محق ــن پ ــام ای ــرای اتم ــده ب ــول داده ش ــان ق ــه زم و اینک
هســته شــهر انجــام می شــود، محدودیت هایــی دارد و زمانبنــدی آن متفــاوت اســت؛ امــا تقاطــع غیرهمســطح 
اســتقالل دارای چندیــن پــل اســت و بــه جــز یــک مســیر دسترســی پــل شاهین شــهر بــه خمینی شــهر بقیــه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــهروندان ق ــترس ش ــون در دس ــت و هم اکن ــرداری اس ــاده بهره ب ــا آم پل ه
قرارگاه خاتم االنبیاء، پروژه استقالل را تکمیل می کند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث ایــن پــروژه بســیار مشــکل و بــه تکنولــوژی خاصــی نیــاز داشــت کــه قــرارگاه 
ــع  ــه تقاط ــاری، کل مجموع ــال ج ــان س ــا پای ــرد: ت ــه ک ــد، اضاف ــل ش ــام آن وارد عم ــرای اتم ــاء ب خاتم االنبی
غیرهمســطح اســتقالل بــه بهره بــرداری می رســد و بــه عنــوان هدیــه نــوروزی بــه شــهروندان تقدیــم می شــود. 
جمالی نــژاد در پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر درختــکاری در محوطــه چهاربــاغ 
ــر  ــه زی ــه اینک ــه ب ــا توج ــح داد: ب ــت، توضی ــده اس ــع ش ــان آن قط ــی از درخت ــه بعض ــدان آزادی و ... ک می
ایســتگاه های متــرو خالــی اســت، نمی تــوان از درخت هــای ریشــه دار اســتفاده کــرد؛ از ایــن رو بایــد درختانــی 
ــان  ــت درخت ــا کش ــه ب ــت ک ــن اس ــهرداری ای ــت ش ــن رو سیاس ــود. از ای ــته ش ــطحی کاش ــه های س ــا ریش ب
و فضــای ســبز پایــدار و کــم کــردن کشــت چمــن بــه حــل معضــل بی آبــی بــرای نگهــداری فضــای ســبز کمــک 

. کند
ــر داد  ــی و فرهنگــی شــهر خب ــی، خدمات ــای عمران ــای خــود از ســرعت خــوب پروژه ه ــه صحبت ه وی در ادام
و بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی بوســتان شــهدای مدافــع حــرم افــزود: ایــن پــروژه بــه عنــوان بزرگ تریــن 

بوســتان شــمال غــرب اصفهــان بــه مســاحت ۶ هکتــار اجرایــی می شــود.
بزرگ ترین بوستان شمال غرب به نام شهدای مدافع حرم

ــن  ــازی ای ــان، آزادس ــزی رهن ــته مرک ــرح در هس ــن ط ــرای ای ــه اج ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــان ادام ــهردار اصفه ش
بوســتان بســیار دشــوار بــود؛ امــا بــا همــت مســئوالن و شــهردار منطقــه ۱۱ ایــن مهــم انجــام شــد. تملــک ایــن 
بوســتان بــا هزینــه ۱۲ میلیــارد تومــان انجــام شــده اســت و احــداث آن بیــش از ۴ میلیــارد تومــان هزینــه در بــر 
خواهــد داشــت. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی خیابــان ســردار شــهید تقی یــار گفــت: تملــک 

ایــن خیابــان بــا هزینــه ۴٫۵ میلیــارد تومــان انجــام شــده و احــداث آن نیــز بیــش از یــک میلیــارد تومــان اعتبــار 
نیــاز دارد. مدیریــت شــهری اصفهــان بــا بیــان اینکــه احــداث پارک هــای موضوعــی و پردیس هــای خانواده محــور 
ــد شــهرداری اســت، افــزود: اولیــن پردیــس خانواده محــور کــه شــامل ســرانه های فرهنگــی  از رویکردهــای جدی
ــان احــداث  ــه مــرور در ســایر مناطــق شــهر اصفه ــه ۱۲ احــداث می شــود و ب ورزشــی و تفریحــی اســت در منطق
خواهــد شــد. وی ادامــه داد: پارک هــای موضوعــی نیــز بــا موضوعــات مختلــف در ســطح شــهر، منطقــه و محــالت 

ــود. ــداث می ش اح
توسعه حجمی فضای سبز

شــهردار اصفهــان بــه کاشــت ۲۳۰ هــزار اصلــه درخــت بــه تعــداد شــهدای اصفهــان در ســال گذشــته اشــاره کــرد 
و گفــت: امســال بــا توجــه بــه آلودگــی هــوا و نیــاز شــهر اصفهــان بــه توســعه فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان بــرای 
توســعه فضــای ســبز حجمــی و عمــودی و درختــکاری برنامه ریــزی بزرگــی کــرده اســت. جمالی نــژاد تاکیــد کــرد: 
توســعه حجمــی فضــای ســبز و حــذف چمــن کاری و کاشــت گونه هــای مقــاوم بــه خشــکی بــا توجــه بــه وضعیــت 
خشکســالی شــهر از مهم تریــن رویکردهــای شــهرداری اصفهــان اســت. وی ادامــه داد: تمــام تــالش مــا بــر ایــن 
ــان اینکــه در  ــا بی ــان ب ــه نتیجــه برســانیم. شــهردار اصفه ــر از یکســال ب اســت کــه پروژه هــای محله محــور را کمت
طــرح تفضیلــی ســرانه های مختلــف فرهنگــی، ورزشــی و فضــای ســبز و ... مکان یابــی شــده، گفــت: در گذشــته 
بوســتان شــهدای مدافــع حــرم کاربــری کشــاورزی داشــت و در نقشــه طــرح تفضیلــی نیــز مشــخص بــود؛ بنابرایــن 

تصمیــم گرفتــه شــد بــرای حفــظ کاربــری، فضــای ســبزی در ایــن محــدوده احــداث شــود.
جمالی نــژاد افــزود: بــرای تأمیــن آب فضــای ســبز و درختــان ایــن شــهر بــه ســمت اســتفاده از آب پایــدار و پســاب 
ــظ  ــرای حف ــد. ب ــرداری می رس ــه بهره ب ــال آب ب ــروژه انتق ــد پ ــه زودی چن ــتا ب ــن راس ــه در ای ــم ک ــت کرده ای حرک
ــه پســاب  ــا تصفیه خان ــن و قطــره ای و از چاه هــای موجــود اســتفاده می شــود ت ــاری نوی فضــای ســبز هــم از آبی

ــرداری برســد. ــه بهره ب ب
اجماع کلیه بخش ها برای تکمیل پروژه های شهری

شــهردار اصفهــان در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از اقدامــات بــرای توســعه شــهر اجمــاع 
ــاده ۵، شــورای  ــال کمیســیون م ــاغ وی ــرای احــداث ب ــال ب ــه طــور مث ــد، گفــت: ب دســتگاه های اســتانی را می طلب
برنامه ریــزی، کارگــروه زیربنایــی را نیــاز داریــم؛ در واقــع مباحــث مربــوط بــه خــارج از حریــم توســط کمیســیون 
مــاده ۵ و خــارج از محــدوده شــهر توســط کارگــروه زیربنایــی بررســی می شــود. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  ــزود: یکــی اینک ــه رو هســتیم، اف ــگاه روب ــا دو ن ــری زمین هــای کشــاورزی ب ــر کارب ــرای توســعه شــهر و تغیی ب
اصفهــان نبایــد توســعه کالبــدی داشــته باشــد و دیگــر اینکــه افــرادی کــه بــه نوعــی از باغــات بهــره می بردنــد، حــق 
دارنــد بــه ســاخت و ســاز بپردازنــد. در جلســات ســعی کردیــم دو رویکــرد را مــد نظــر قــرار داده و بهتریــن تصمیــم 
را بگیریــم. شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: مالــکان زمین هــای کشــاورزی بــه دلیــل خشکســالی بــا مشــکل مواجــه 
هســتند؛ در ایــن خصــوص شــهرداری تصمیم گیرنــده اصلــی نیســت؛ بنابرایــن بایــد بــا مدیــران اســتانی جلســه ای 
ــد کــه تکلیــف  ــد کرده ان ــز بارهــا تاکی ــان نی تشــکیل و در ایــن خصــوص تصمیم گیــری شــود. امــام جمعــه اصفه

زمین هــای کشــاورزی مناطــق حاشــیه ای زودتــر مشــخص شــود.
 باغ آپارتمان در اصفهان

وی بــا اشــاره بــه طــرح ایجــاد بــاغ آپارتمــان گفــت: در گذشــته بنــده طــرح ایجــاد بــاغ آپارتمــان را ارائــه کــردم 
ــزرگ باغــی  ــه ب ــن طــرح، پهن ــر اســاس ای ــان اجــرا شــود. ب ــوت کشــوری در اصفه ــوان پایل ــه عن ــد ب کــه می توان
ــر روی آن کار  ــد ب ــه ســازی کنیــم؛ البتــه ایــن کار جدیــدی اســت و بای را در یــک عرصــه کــم می توانیــم بلندمرتب
کارشناســی انجــام شــود. جمالی نــژاد در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــه طــرح تعریــض پــل فلــزی اشــاره کــرد 
و افــزود: تعریــض پــل فلــزی ارتباطــی بــه بســته بــودن یــا بــاز بــودن رودخانــه زاینــده رود نــدارد؛ کمــا اینکــه پــروژه 
عمرانــی تعریــض پــل فلــزی در حــال اتمــام اســت و شــهروندان چنــد هفتــه آینــده می تواننــد از آن اســتفاده کننــد؛ 

امــا زیباســازی پــل زمانبــر اســت و تــا قبــل از نــوروز تکمیــل می شــود.
 نامگذاری معابر کوی میالد به نام شهدای مدافع حرم

در ادامــه ایــن مراســم رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه 
ــه ایــن پــروژه داده اســت  ــام شــهدای مدافــع حــرم، معنویــت خاصــی را ب ــه ن اینکــه نامگــذاری ایــن بوســتان ب
گفــت: امیداریــم از ســوی ســازمان زیباســازی یادمــان شــهدای مدافــع حــرم در ایــن بوســتان طراحــی شــود. اصغر 
آذربایجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در توســعه شــهرها، محیــط زیســت ســالم اســت 
ــت  ــه رو اســت از اهمی ــا مشــکالت زیســت محیطی متعــددی روب ــه ب ــان ک ــن مســئله درکالنشــهر اصفه ــزود: ای اف
ــت شــهری  ــر رویکردهــای مدیری ــه توســعه فضــای ســبز شــهر از دیگ ــان اینک ــا بی ــژه ای برخورداراســت. وی ب وی
اســت، بیــان داشــت: خوشــبختانه در مناطــق مختلــف ارتقــای ســرانه فضــای ســبز در دســتور کار قــرار گرفته اســت. 

منطقــه رهنــان هــم از جملــه مناطقــی اســت کــه ســرانه فضــای ســبز بایــد در آن تقویــت شــود. در ایــن راســتا 
امــروز شــاهد آغــاز عملیــات اجرایــی بوســتان شــهدای مدافــع حــرم در منطقــه ۱۱ هســتیم. آذربایجانــی گفــت: 
خوشــحالیم کــه بوســتان شــهدای مدافــع حــرم بــه مســاحت ۵۰ هــزار مترمربــع بــه عنــوان بزرگ تریــن پــارک 
شــهری در شــمال غــرب اصفهــان احــداث می شــود. نامگــذاری ایــن بوســتان بــه نــام شــهدای مدافــع حــرم 
معنویــت خاصــی را بــه ایــن پــروژه داده اســت و پیشــنهاد داریــم از ســوی ســازمان زیباســازی یادمــان شــهدای 
مدافــع حــرم در ایــن بوســتان طراحــی شــود. رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر ادامــه داد: در آینــده ای 
نزدیــک نیــز معابــر کــوی میــالد کــه بیشــتر خانــواده شــهدا در آنجــا اســکان دارنــد، بــه نــام شــهدای مدافــع 
ــوده و بایــد در ایــن  حــرم نامگــذاری می شــود. وی گفــت: اصفهــان در تمامــی زمینه هــای انقالبــی پیشــگام ب
زمینــه بــا توجــه بــه رشــادت هایی کــه مــردم و جوانــان ایــن شــهر چــه در پیــروزی انقــالب و چــه قبــل و بعــد 

از آن داشــته اند، اقدامــات مناســبی صــورت گیــرد.
اطالع رسانی از سبک زندگی شهدا به مردم

ــن  ــه ای ــی ب ــم کلنگ زن ــن مراس ــم در ای ــان ه ــتان اصفه ــج) اس ــپاه صاحب الزمان(ع ــده س ــین فرمان  جانش
نکتــه اشــاره داشــت کــه نــام و آوازه شــهدای مدافــع حــرم بایــد در بطــن جامعــه جــاری شــده و الزم اســت 
نــام شــهدای مدافــع حــرم و سرگذشــت و ســبک زندگــی آن هــا بــه مــردم اطالع رســانی شــود. ســردار مجتبــی 
فــدا بــا تاکیــد بــر اینکــه از خودگذشــتگی شــهدای مدافــع حــرم در تاریــخ مانــدگار اســت، بــه همیــن واســطه 
بایــد نــام و آوازه ایــن شــهیدان در بطــن جامعــه جــاری باشــد، تصریــح کــرد: بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری 
ــه دلیــل اینکــه در غربــت شــهید شــدند و از ســویی  دو اجــر نصیــب شــهدای مدافــع حــرم می شــود؛ یکــی ب
بــه واســطه دفــاع از حــرم حضــرت زینــب(س). جانشــین فرمانــده ســپاه صاحب الزمان(عــج) اســتان اظهــار 
کــرد: احــداث و نامگــذاری ایــن پروژه هــا بــه نــام شــهدای مدافــع حــرم در حفــظ یــاد و خاطــره ایــن عزیــزان 

بســیار ارزشــمند اســت.
 توجه مدیریت شهری به مناطق محروم

ــزاب، شــاه  ــه مســلم خی ــع حــرم از جمل ــن از خانواده هــای شــهدای مداف ــد ت ــز چن ــن مراســم نی در ادامــه ای
ــهری  ــت ش ــی مدیری ــت فرهنگ ــن، حرک ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــار در گفت وگ ــی و تقی ی ــنایی، رضای س
ــالت  ــطح مح ــا در س ــن نامگذاری ه ــد: ای ــوان کردن ــد و عن ــهدا ارج نهادن ــام ش ــه مق ــه ب ــتای توج را در راس
و معابــر شــهر ســبب می شــود کــه آینــدگان در راســتای حفــظ آرمان هــای انقــالب و اســالم گام بردارنــد و بــه 
ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند کــه هــدف از قیــام و شــهادت ایــن افــراد چــه بــود. فرزنــد ســردار شــهید 
ــات  ــز امکان ــر توســعه یافته شــهر نی ــرای مناطــق محــروم و کمت ــا ب ــار از مســئوالن خواســت ت ــی تقی ی مصطف
رفاهــی و فرهنگــی بــه خوبــی توســط مدیریــت شــهری لحــاظ شــود. وی تاکیــد کــرد: شــهدای ۸ ســال دفــاع 
ــا  ــه جبهه ه ــالب ب ــالم و انق ــداف اس ــاع از اه ــرای دف ــپس ب ــد و س ــد یافتن ــالت رش ــن مح ــدس در همی مق
رفتنــد؛ پــس مســئوالن نیــز در ایــن زمــان وظیفــه دارنــد کــه بــرای توســعه امکانــات در ایــن محــالت کــه همــه 

شــهیدپرور هســتند، گام بردارنــد.

در مراسم کلنگ زنی بوستان شهدای مدافع حرم و خیابان شهید تقی یار عنوان شد:

 پایان کار پروژه میدان استقالل تا اسفندماه
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دادســتان کل کشــور در پاســخ بــه ایــن موضــوع کــه بعضــی 
از حرف هــا دربــاره قــوه قضائیــه از زبــان رئیس جمهــور 
ــخنرانی  ــام س ــان در مق ــت: انس ــت، گف ــده اس ــارج ش خ
ــار و تبعــات  ــه آث ــی ب ــه توجه ــد ک ــی می زن گاهــی حرف های
آن نــدارد. امیدواریــم مســئوالن رعایــت کننــد تــا جامعــه در 

آســایش باشــد. 
حجت االســالم و المســلمین منتظــری در جمــع خبرنــگاران 
ــا اظهــارات اخیــر ریاســت  ــه ســوالی در رابطــه ب در پاســخ ب
قــوه  حســاب های  شفاف ســازی  بــر  مبنــی  جمهــوری 
قضائیــه گفــت: اصــل شفاف ســازی حســاب ها خــوب 

ــت. ــی در آن نیس ــت و بحث اس
وی ادامــه داد: قــوه قضائیــه یــک بودجــه مصــوب دارد 
و تمــام مقــررات قانونــی بــرای آن برقــرار می شــود و دیــوان 
محاســبات و ذی حســاب ها هســتند و از ریــال اول تــا اخــر 

ــد.  ــی می کنن آن را بررس

ــان داشــت: بخــش دوم وجوهــی  دادســتان کل کشــور اذع
ــه آن  ــود ک ــور داده می ش ــا مان ــرا روی آن ه ــه اخی ــت ک اس
هــم بــا اذن مقــام رهبــری بــوده اســت و صــرف هزینه هایــی 
ــرای آن  ــارات الزم ب ــه اعتب ــوه قضائی ــه متاســفانه ق شــده ک
ــال  ــاب ها کام ــن حس ــذا ای ــزود: ل ــت. وی اف ــته اس را نداش
مشــخص اســت و از زمــان آیــت هللا یــزدی و در دوره آیــت هللا 
ــی  ــت هللا الریجان ــی در دوره آی ــان کنون ــاهرودی و در زم ش
ــر  ــده خب ــه بن ــی ک ــا جای ــن حســاب ها روشــن اســت. ت ای
دارم همــه حســاب ها بــر اســاس اســناد و مــدارک موجــود 
اســت. منتظــری تصریــح کــرد: چــون حســاب دولتــی 
ــی  ــد؛ ول ــی کن ــد آن را حساب کش ــت نمی توان ــت، دول نیس
ــخگو  ــی پاس ــکار عموم ــر اف ــد در براب ــه می توان ــوه قضائی ق
باشــد و از ایــن امــر هیــچ ابایــی نــدارد. دادســتان کل 
ــا  ــه ام ــر اینک ــی ب ــه ســوال دیگــری مبن کشــور در پاســخ ب
ــت،  ــده اس ــارج ش ــور خ ــان رئیس جمه ــا از زب ــن حرف ه ای
مطــرح کــرد: انســان در مقــام ســخنرانی گاهــی حرف هایــی 
می زنــد کــه توجهــی بــه آثــار و تبعــات آن نــدارد و امیدواریــم 
ایــن حرف هــا کــه در ایــن ســطح زده می شــود رعایــت شــود 
تــا جامعــه در آســایش باشــد و اگــر هــر کــدام از مســئوالن 
آن  در جلســات خصوصــی  دارنــد، می تواننــد  ابهاماتــی 
را مطــرح کننــد. وی دربــاره معوقــات بانکی گفت: کســانی که 
معوقــات بانکی و شــرایط نامناســب اقتصــادی دارنــد، دولت 
ــا فرصــت پرداخــت معوقاتشــان  ــه آن ه ــزی ب ــک مرک و بان
را می دهــد؛ امــا کســانی کــه از پرداخــت آن عــدول می کننــد 

بایــد بــا آن هــا برخــورد شــود. فارس

دادستان کل کشور:

دولت نمی تواند از قوه قضائیه حساب کشی کند
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راه های مقابله با جنگ نرم                                       

ادا�� از ���� ��: 
زندگــی و پوســیدگی فرهنگــی و ... آن می کنــد کــه 
ــخ  ــع پاس ــور قط ــه ط ــرد؟ ب ــه ک ــد چ ــال بای ــد؛ ح نبای
ایــن اســت کــه بایــد مراقبــت دائمــی داشــت و حتــی 
ــاییدگی  ــه س ــی ک ــن موضوع ــه ای و از کوچک تری لحظ
دینــی بــه دنبــال دارد، غافــل نشــد و بــا تیزبینــی 
تحــرکات دشــمن را رصــد و بــا آن مقابلــه کــرد. لــذا در 
ایــن شــماره کوتــاه، راهکارهــای مقابلــه بــا جنــگ نــرم 

را بیــان می کنیــم: 
۱. کار و تالش فرهنگی 

 انجــام فعالیت هــای فرهنگــی پرمحتــوا و جــذاب 
و عمــق بخشــیدن بــه باورهــای دینــی جامعــه، به ویــژه 
ــه  ــی جامع ــکار عموم ــردن اف ــان و واکســینه ک در جوان
ــک ضــرورت همیشــگی  ــل حرکــت دشــمن، ی در مقاب
انقــالب اســالمی  از دیــدگاه رهبــر معظــم  اســت. 
ــی  ــاس و مهم ــیار حس ــش بس ــی نق ــای فرهنگ نیروه
در باورپذیــر کــردن وجــود تهاجــم فرهنگــی و مقابلــه بــا 
آن دارنــد. ایشــان می فرماینــد: «مــن بــه شــما عــرض 
می کنــم کــه ایــن حرکــت عظیــم انقــالب اســالمى، یک 
حرکــت تمام شــده نیســت. حــاال یــک گوشــه  از لشــکر 
آن، مــن و شــماییم کــه حــاال یــک ذره مثــال اهــل ادب 
ــه جنــود  و فرهنــگ و این هــا محســوب می شــویم؛ «و للَّ
الّســماوات و االرض»؛ ... ایــن حرکــت عظیمــى کــه بــا 
انقــالب اســالمى شــروع شــد، یــک حرکــت تمام شــده 
ــه  ــت ادام ــت؛ آن حرک ــده نیس ــا تمام ش ــت؛ مطلق نیس
ــا  ــه در بیان ه ــده ک ــول ش ــاال معم ــه ح ــى ک دارد. همین
ــوى  ــوى دادگاه و ت ــوى تبلیغــات و ت و در تلویزیــون و ت
ــت  ــت اس ــرم، راس ــگ ن ــد: جن ــه می گوین ــان هم زب
ــگ اســت.  ــى االن جن ــت اســت؛ یعن ــک واقعی ــن ی ای
البتــه ایــن حــرف را مــن امــروز نمی زنــم، مــن از بعــد 
ــه ام؛  ــن را گفت ــه ای ــال ۶۷ - همیش ــگ - از س از جن
ــه  ــن صحن ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــا. عل ــا و باره باره
را می بینــم؛ چــه بکنــم اگــر کســى نمی بینــد؟! .... 
ــه  ــن تمــام نشــده. چــون تمــام نشــده، همــه وظیف ای
ــرى  ــى و هن ــى و ادب ــه  فرهنگ ــه  مجموع ــم. وظیف داری
ــالغ، تبییــن؛ بگوییــد هــم وظیفــه  مشــخصى اســت: ب

خــوب بگوییــد. مــن همیشــه تکیــه بــر ایــن می کنــم: 
هنــر  و  انتخــاب کنیــد  خــوب  را  قالــب  بایســتى 
را بایســتى تمام عیــار تــوى میــدان بیاوریــد؛ نبایــد کــم 

گذاشــت تــا اثــر خــودش را بکنــد.»
 ۲. وحدت مردم و جریان های سیاسی 

ــت  ــی اس ــوری قرآن ــعارهای مح ــی از ش ــدت یک وح
ــف  ــتند و خل ــد داش ــیار تاکی ــر آن بس ــام(ره) ب ــه ام ک
صالحشــان نیــز همیــن مســیر را طــی فرموده انــد 
(و اعتصمــوا بحبــل هللا جمیعــا و ال تفرقــوا)؛ لــذا بایــد 
ــا  ــرد ت ــز ک ــد و شــک و ظــن و گمــان و... پرهی از تردی
ــه وجــود آیــد؛ زیــرا دشــمنان نظــام  وحــدت واقعــی ب
همــواره ســعی کرده انــد بــا ایجــاد اختــالف  چنــد 
دســتگی و تقابــل و نهایتــا درگیــری بیــن اقــوام و 
مذاهــب گوناگــون و همچنیــن تنــش بیــن جریان هــای 
ــان  ــم در ســطح جه ــی و ه ــد مل ــم در بع سیاســی، ه

ــند.  ــان  برس ــه اهدافش ــالم، ب اس
بــاره می فرماینــد:  ایــن  در  مقــام معظــم رهبــری 
ــتفاده از  ــا اس ــالش دارد ب ــرم ت ــگ ن ــمن در جن «دش
ابزارهــای فرهنگــی و ارتباطاتــی پیشــرفته و بــا شــایعه 
ــان  ــا، می ــی بهانه ه ــتفاده از بعض ــی و اس و دروغ پراکن
آحــاد مــردم تردیــد، بدبینــی و اختــالف ایجــاد کنــد... .»

۳. اعتمادبه نفس و امید به آینده 
ــده  ــه را بالن ــده جامع ــه آین ــد ب ــس و امی اعتمادبه نف
و اســتعدادها را شــکوفا و راه توســعه و رشــد را بــه 
ــد  ــری امی ــام معظــم رهب ــد. مق ــاز می کن ــت ب روی مل
و اعتمادبه نفــس را ســبب ناامیــدی مخالفــان دانســته و 
ــد: «مخــدوش کــردن نشــانه های  ــاره می فرماین در این ب
ــد  ــأس و تردی ــانه های ی ــه نش ــا ب ــل آن ه ــد و تبدی امی
و القــای بن بســت و ســیاه نمایی و در نهایــت گرفتــن 

ــی جامعــه، یکــی از خطــوط مخالفــان اســت.» پویای
۴.  بصیرت 

یکــی از مهم تریــن راهکارهــای مقابلــه موثــر در مقابلــه 
بــا جنــگ نــرم دشــمن، بصیــرت داشــتن آحــاد جامعــه 

و به ویــژه نخبــگان اســت. 
ــه  ــمن راه ب ــد، دش ــته باش ــود داش ــرت وج ــر بصی اگ
ــل  ــه چه ــک ب ــه دوره نزدی ــرد؛ البت ــد ب ــی نخواه جای
بــه مــا نشــان می دهــد  اســالمی  انقــالب  ســاله 
ــه  ــوش ب ــا گ ــی زمان ه ــون در تمام ــا چ ــردم م ــه م ک
ــد  ــل کرده ان ــرت عم ــا بصی ــد ب ــری بوده ان ــان رهب فرم
ــی  ــه جای ــود ب ــای خ ــته در برنامه ه ــمن نتوانس و دش
از خواصــی کــه خودخواهی هــا  امــان  امــا  برســد؛ 
ــران  ــث خس ــد و باع ــور می کن ــان را ک ــم بصیرتش چش
ملــی می شــوند و ضربــات ســنگینی بــر پیکــر انقــالب 

وارد کــرده و می کننــد.
 مقــام معظــم رهبــری در جمــع مــردم خونگــرم 
چالــوس و نوشــهر در ارتبــاط بــا ضــرورت وجــود 
ــت  ــای حرک ــرت، قطب نم ــد: «بصی ــرت می فرماین بصی
ــت؛  ــروز اس ــده ام ــی پیچی ــاع اجتماع ــح در اوض صحی
ــه ای کــه اگــر کســی ایــن قطب نمــا را نداشــت  بــه گون
و نقشــه خوانی بلــد نبــود، ممکــن اســت ناگهــان خــود 
ــد  ــرت نباش ــر بصی ــد. اگ ــمن ببین ــره دش را در محاص
ــراه  ــت گم ــن اس ــوب ممک ــت خ ــا نی ــی ب ــان حت انس

ــذارد.»  ــدم بگ ــد ق ــود و در راه ب ش
۶. ایستادگی و سازش ناپذیری 

شــاید بتــوان صالبــت و ایســتادگی حضــرت امــام  
ــر  ــالمی را ب ــران اس ــت ای ــری و مل ــم رهب ــام معظ مق
فزون خواهی هــا فتنه هــا،  برابــر  در  ارزش هــا،  ســر 
فشــارها و تهدیدهــای دشــمنان جمهــوری اســالمی

ــمنان  ــرم دش ــگ ن ــار جن ــام در مه ــت نظ ــز موفقی رم
ــه  ــاز جمع ــای نم ــتیزی  در خطبه ه ــت. استکبارس دانس
معظــم  مقــام  توســط  خــرداد ١٣٨٨   ٢٩ تاریخــی 
ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــژه م ــور وی ــه ط ــری ب رهب
رهبــر معظــم انقــالب در ایــن رابطــه می فرماینــد: «بــه 
ــام  ــتکبار و نظ ــا اس ــا ب ــم م ــالم می کنی ــت اع صراح
ســلطه و تســلط چنــد کشــور بــر جهــان مخالفیــم 
ــا سرنوشــت  ــت ب ــد دول و نخواهیــم گذاشــت ایــن چن

ــازی کننــد.»  دنیــا ب

عوامل انسجام خانواده (٧)

    ساده زیستی 
ساده زیســتی و زهــد، یکــی از فضایــل اخالقــی اســت کــه مــورد 
ــت.  ــت اس ــل بی ــات اه ــرآن و روای ــات ق ــب آی ــویق و ترغی تش
چنانچــه در معنــای زهــد و ساده زیســتی گفته انــد: ضــد  محبــت 
دنیــا و مــال را زهــد گوینــد و آن عبــارت اســت از دل برداشــتن 
از دنیــا و آســتین فشــاندن بــر آن و اکتفــا کــردن بــه قــدر 
ضــرورت از بــرای حفــظ بــدن کــه تجلــی عملــی آن در زندگــی، 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــتی و قناع ساده زیس
ــا اســتفاده   ــد ب انســان ها ی ساده زیســت اگرچــه خــود می توانن
از نعمت هــای پــروردگار زندگــی بهتــری را بــرای خویــش فراهــم 
ســازند، امــا از آنجــا کــه دلبســتگی بــه زخــارف دنیــوی ندارنــد، 
دیگــران را بــر خــود مقــدم می داننــد و خــود بــه اندکــی از مــال 
ــْم  ــْو کَاَن ِبِه ــِهْم َوَل ــی َأنُفِس ــُروَن َعَل ــد: «َوُیْؤِث ــا می کنن ــا اکتف دنی
ــد؛  ــؤال ش ــا س ــد در دنی ــاره زاه ــادق درب ــام ص ــٌة» از ام َخَصاَص
ــابه و  ــة حس ــا مخاف ــرک حالله ــذی یت ــود: «اّل آن حضــرت فرم
یتــرک حرامهــا مخافــة عقابهــا»؛ زاهــد کســی اســت کــه حــالل 
دنیــا را بــه دلیــل تــرس از حســاب و حــرام آن را بــه دلیــل تــرس 
ــدان  ــف زاه ــالم در توصی ــر اس ــد. پیامب ــرک می کن ــاب، ت از عق
ــت دارد  ــدا دوس ــه را خ ــت دارد، آنچ ــد دوس ــد: «زاه می فرمای
و دشــمن دارد، آنچــه را خــدا دشــمن دارد. از حــالل دنیــا 
ــه حــرام آن اعتنائــی  ــد و ب ــه حداقــل اکتفــا می کن ــاب و ب اجتن
ــا و فریفتــه نشــدن  ــر دوری از دنی ــز ب ــم نی ــدارد. در قــرآن کری ن
ْنیــا ِإالَّ َمتــاُع  از آن تأکیــد شــده اســت: «َو َمــا اْلَحیــاُة الدُّ
اْلُغــُروِر»؛ زندگــی دنیــا جــز کاالیــی فریب دهنــده چیــزی 
ْنیــا»؛ زندگــی دنیــا شــما  نَّکُــُم اْلَحیــاُة الدُّ نیســت. «والَتُغرَّ
را فریــب ندهــد. لکــن ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مؤمنــان از 
نعمت هــای دنیــا بهره منــد نشــوند و رهبانیــت در پیــش گیرنــد؛ 
ــارزه  ــط مب ــاور غل ــن ب ــا ای ــختی ب ــه س ــر ب ــای دیگ ــرا در ج زی
ــَرَج  ــی َأْخ ِت ــِه الَّ ــَة اللَّ ــرََّم ِزیَن ــْن َح ــْل َم ــد: «ُق کــرده و می فرمای
ــر، چــه کســی  ْزِق»؛ بگــو ای پیامب ــرِّ ــَن ال ــاِت ِم یب ــاِدِه َو الطَّ لِِعب
ــرده  ــرام ک ــده، ح ــدگان آفری ــرای بن ــه ب ــدا را ک ــای خ زینت ه
و از صــرف روزی حــالل منــع کــرده اســت؟» پــس آنچــه از نظــر 
قــرآن مذمــوم اســت، دل بســتن بــه دنیــا بــه گونــه ای اســت کــه 
باعــث از هــم پاشــیدن و بــر هــم خــوردن زندگــی می شــود. چــه 
بســا افــرادی را دیده ایــم کــه صبــح تــا شــب درصــدد جمــع آوری 
ــل  ــواده غاف ــی از خان ــز حت ــه چی ــوده و از هم ــال ب ــال و من م
هســتند. اگــر بپرســید: چــرا اینقــدر حــرص و جــوش؟ جــواب 
ــال  ــان خی ــم. آن ــن می کن ــه را تأمی ــرج زن و بچ ــنوید: خ می ش
می کننــد، تأمیــن زندگــی یعنــی تهیــه زندگــی مرفــه و پــر زرق و 
بــرق کــه در آن هیچ گونــه کاســتی مــادی وجــود نداشــته باشــد؛ 
هــر چنــد هیــچ نشــانی از معنویــت در آن تجلــی نیابــد. این گونــه 
ــه  ــک دفع ــد؛ ی ــی می برن ــه اشتباهشــان پ ــر ب ــی دی ــراد خیل اف
متوجــه می شــوند بچه هــا همــراز و همــراه افــراد بی دیــن و 
ــواع بیمــاری  ــه ان ــال ب ــی و دچــار انحرافــات اخالقــی و مبت الابال
العــالج گردیده انــد. همســر نیــز بــه دلیــل بی مباالتــی او و 
بی توجهــی بــه احساســات و عواطفــش از یــک طــرف و عــادت 
بــه خوشــگذرانی و هوســرانی از طــرف دیگــر، دچــار ســوءرفتار و 
ــا خیانــت در زندگــی مشــترک گردیــده اســت. اینجاســت  احیان
کــه کانــون گــرم خانــواده بــه جهنمــی تبدیــل می شــود کــه تمــام 

ــوزند.  ــواده در آن می س ــراد خان اف

معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت: فــردی کــه ۶ هــزار 
ــر در بازپرداخــت  ــا احتســاب تاخی ــان ب ــارد توم میلی
گــزارش  شــد.به  دســتگیر  دارد،  بانکــی  بدهــی 
المســلمین  و  حجت االســالم  وطــن،  کیمیــای 
غالمحســین محســنی  اژه ای در حاشــیه نشســت 
ــه  ــرقت ک ــوع س ــا موض ــارزه ب ــس مب ــای پلی روس
ــد ــزار ش ــا برگ ــزی ناج ــر مرک ــروز در مق ــح دی صب

ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن در جم
توییــت منتشرشــده از ســوی رئیس جمهــور و اظهــارات 
بیــان  بــرای  آمادگــی  اعــالم  درخصــوص  تــرکان 
شفاف ســازی  شــرط  بــه  انتخاباتــی  هزینه هــای 
ــن  ــن ای ــرد: م ــار ک ــه، اظه ــوه قضائی ــاب های ق حس
خبــر را در خبرگــزاری دولــت دیــدم؛ امــا بیــان ایــن 
ــدارد.  ــرط ن ــه ش ــازی ب ــازی نی ــائل و شفاف س مس
برخــی از نماینــدگان مجلــس کــه به تازگــی وارد 
مجلــس شــده و آشــنایی بــه قوانیــن نداشــتند

قضائیــه  قــوه  حســاب های  دربــاره  را  ســخنانی 
ــوع  ــده موض ــش از ۲۰۰ نماین ــا بی ــد، ام ــرح کردن مط

شــدند؛  باخبــر  واقعیــت  از  و  مشــاهده کــرده  را 
حتــی وزیــر اقتصــاد همیــن دولــت نیــز دربــاره 
ــت کــرد.وی ادامــه  ــه صحب ــوه قضائی حســاب های ق
ــدر  ــه چق ــم ک ــم بگویی ــا حاضری ــه م ــد ک داد: گفته ان
ــم و از کجــا خــرج شــده. گفتــن  ــول خــرج کرده ای پ
ــال  ــه مث ــد ک ــد بگوین ــد. بیاین ــه شــرط نمی خواه اینک
از حســاب آن وزیــری کــه مــن هــم شــنیده ام 
بیــش از هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه دارد و در 
ســتاد انتخاباتــی نیــز مســئولیت داشــته، خــرج 
کرده اند.محســنی اژه ای دربــاره برخــورد بــا بدهــکاران 
بانکــی اظهــار کــرد: برخــی آمده انــد و تســهیالت 
بــاال را بــا تقلــب و خــارج از روال دریافــت کــرده 
و در جایــی دیگــر نیــز هزینــه کرده انــد. این هــا 

پــول هــم دارنــد امــا بدهــی خــود را پرداخــت 
ــم. ــورد می کنی ــراد برخ ــن اف ــا ای ــا ب ــد. م نمی کنن
ــزار  ــا ه ــردی ب ــاره دســتگیری ف محســنی اژه ای درب
میلیــارد تومــان فســاد مالــی خاطرنشــان کــرد: 
قــوه قضائیــه کســی را بــه صــرف گرفتــن تســهیالت 
و معــوق شــدن آن بازداشــت نمی کنــد؛ بلکــه کســی 
بازداشــت می شــود کــه بــدون رعایــت مقــررات 
بانکــی تســهیالت گرفتــه و در جاهایــی مطــرح کــرده 
کــه ارتباطــی نداشــته اســت. ایــن افــراد شناســایی 
شــده و دارایــی باالیــی هــم دارنــد؛ امــا بدهــی 
خــود را نمی پردازنــد. در ماه هــای اخیــر چندیــن 
ــخنگوی  ــتگیر شده اند.س ــرایط دس ــن ش ــا ای ــر ب نف
قــوه قضائیــه اضافــه کــرد: در همیــن هفتــه و هفتــه 

گذشــته فــردی بــا بدهــی ۶ هــزار میلیــارد تومانــی بــا 
احتســاب تاخیــر در بازپرداخــت دســتگیر شــد؛ البتــه 
ــارد  ــزار میلی ــش از دو ه ــرد بی ــن ف ــی ای ــل بده اص
تومــان بــوده کــه ایــن هــم رقــم کمــی نیســت؛ امــا 
در مقابــل ۶ هــزار میلیــارد تومــان کوچــک دیــده 
می شــود. فــردی دیگــر بیــش از ۵۰۰ میلیــارد تومــان 
ــه در  ــده ک ــتگیر ش ــرده و دس ــت ک ــهیالت دریاف تس
طــی همیــن مــدت ســه، چهــار نفــر بــا همیــن تیــپ 

ــنا ــده اند. ایس ــتگیر ش ــی دس و بده

حضــرت آیــت هللا نــوری همدانــی بــا انتقــاد از شــیوه برخــی 
ــد  ــع دارن ــد و توق ــرح می کنن ــخنی را مط ــه س ــئوالن ک مس
کســی پاســخی بــه آن هــا ندهد، بــه مســئوالن کشــور توصیه 
کــرد از کشــاندن اختالفــات بــه ســطح جامعــه و رســانه ها 

اجتنــاب کننــد.
 حضــرت آیــت هللا حســین نــوری همدانــی از مراجــع تقلیــد 
دیــروز در درس خــارج فقــه در مســجد اعظــم، از کشــاندن 
اختالفــات از ســوی مســئوالن بــه ســطح رســانه ها و جامعــه 

بــه شــدت انتقــاد کــرد. 
ــگی  ــای همیش ــی از توصیه ه ــدت را یک ــه وح ــه ب وی توج
حضــرت امــام دانســت و بــا تاکیــد بــر تقویــت وحــدت در 
جامعــه تصریــح کــرد: بایــد بیــش از پیــش بــه فکــر تقویــت 
ــدارد  ــالف نظــر مشــکلی ن ــه باشــیم. اخت وحــدت در جامع
ــرح  ــته مط ــای دربس ــات در اتاق ه ــن اختالف ــد ای ــا بای ام

ــینند  ــم بنش ــا ه ــد ب ــکلی دارن ــر مش ــئوالن اگ ــود؛ مس ش
و مشکالت را حل کنند.

وی بیــان داشــت: در کشــوری کــه ولــی فقیــه دارد، اختــالف 
و تفرقــه نبایــد وجــود داشــته باشــد. کشــاندن اختالفــات بــه 
ســطح رســانه ها و جامعــه بــه مصلحــت نیســت. وی اظهــار 
ــظ  ــالب حف ــم انق ــر معظ ــای رهب ــی از دغدغه ه ــرد: یک ک
وحــدت از ســوی مســئوالن و مــردم اســت. ایشــان توقــع 

دارنــد کــه اختالفــات بــه ســطح جامعــه نکشــانده شــود.
ــه  ــت: البت ــار داش ــی اظه ــوری همدان ــت هللا ن ــرت آی حض
ــه مــردم حرف هایــی را می زننــد و بعــد  برخــی خودشــان ب
توقــع دارنــد کســی جوابشــان را ندهــد. ایــن مرجــع تقلیــد 
ــت  ــه دانس ــی فقی ــالمی را ول ــام اس ــاب در نظ فصل الخط

و تاکیــد کــرد: تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از وحدت دســت 
برداریم.

اســتاد برجســته درس خــارج حــوزه علمیــه قــم در ادامــه 
درس خــارج خــود بــا اشــاره بــه فرمایشــی از حضــرت امــام 
ــای  ــی در حوزه ه ــث اخالق ــه مباح ــه ب ــزوم توج ــاره ل درب
علمیــه، خواســتار توجــه بیــش از پیــش حوزویــان بــه ایــن 
ــرد: حضــرت  ــح ک ــد تصری ــن مرجــع تقلی مســئله شــد. ای
ــالق  ــی اخ ــتن مرب ــا از داش ــر حوزه ه ــد اگ ــام می فرماین ام
ــا  ــه فن ــوم ب ــی باشــند، محک ــدرز خال ــد و ان و جلســات پن
ــه معلــم نیــاز دارد؛ در  ــود. علــم اصــول و فقــه ب خواهنــد ب
ــرای  ــت ب ــار داش ــوان انتظ ــور می ت ــرایطی چط ــن ش چنی

ــی و اســتاد نداشــت. ــی مرب ــوی و اخالق ــوم معن عل
وی بیــان کــرد: اگــر فــردی عالــم باشــد، امــا اخــالق 
ــر  ــد ب ــه بتوان ــت ک ــکل اس ــد، مش ــته باش ــب نداش و تهذی
نفــس امــاره غلبــه پیــدا کنــد؛ چنیــن فــردی در جامعــه نیــز 

ــود. رســا اثرگــذار نخواهــد ب

ــن  ــر م ــه نظ ــت: ب ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــی  ــدات داخل ــت از تولی ــه حمای ــر ب ــس ناظ ــای مجل فض

ــت. اس
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، نماینــدگان 
دیــروز  علنــی  جلســه  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
(چهارشــنبه، ۱۵ دی) قــوه مقننــه در جریــان بررســی بخــش 
ســالمت الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــا ۱۵۲ رای موافــق، 
۴ رای مخالــف، ۳ رای ممتنــع از مجمــوع ۲۲۳ نماینــده 

حاضــر در صحــن علنــی مجلــس مــاده ۸۸ ایــن الیحــه را 
کــه در بــاره اخــذ مالیــات از محصــوالت دخانــی بــود، بــرای 

ــد. ــه کمیســیون تلفیــق ارجــاع دادن بررســی بیشــتر ب
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، دربــاره 
علــت ارجــاع ایــن مــاده بــه کمیســیون تلفیــق برنامه ششــم 

گفــت: بــه نظــر مــن فضــای مجلــس ناظــر بــه حمایــت از 
تولیــدات داخلــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل و بــرای حمایــت 
ــات از واردات  ــذ مالی ــهم اخ ــد س ــا بای ــی، م ــد مل از تولی
ــا  ــن م ــزود: همچنی ــم. وی اف ــش دهی ــات را افزای دخانی
ــا ســرمایه گذاری خارجــی  بایــد از تولیــدات مشــترک کــه ب

صــورت می گیــرد، کنیــم و ســهم اخــذ مالیــات از تولیــدات 
داخلــی را کاهــش دهیــم؛ بــه همیــن دالیــل و بــا توجــه بــه 
ــتر  ــی بیش ــرای بررس ــاده دارد آن را ب ــن م ــه ای ــی ک ایرادات
و رفــع ایــرادات بــه کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم ارجــاع 
می دهیــم. موضــوع مــاده ۸۸ الیحــه برنامــه ششــم 
ــون  ــوع قان ــوارض موض ــات و ع ــذ مالی ــدن اخ ــاری ش اجب
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر تولیــد و واردات انــواع ســیگار 

ــت. ــمول اس ــی را مش ــوالت دخان و محص

توصیه آیت هللا نوری همدانی به مسئوالن:

اجتناب از کشاندن اختالفات به سطح جامعه و رسانه ها

الریجانی در صحن علنی:

فضای مجلس ناظر به حمایت از تولید ملی است

سخنگوى قوه قضائیه عنوان کرد:

دستگیرى بدهکار 6 هزار میلیارد تومانى

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شماره ٢/۹۵
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری -مسکونی به صورت مشارکت 

واقع در شهرستان های کاشان به نشانی اصفهان - شهرستان کاشان - خیابان شهید خاندایی و شهید اندرزگو و شاهین شهر به نشانی اصفهان - شهرستان 
شاهین شهر - سایت مسکن مهر شهرک پردیس از طریق مشارکت اقدام نماید.

لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی و حقیقی در پایه های اعالم شده انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی و 
 http://iets.mporg.ir ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند، دعوت به عمل می آید با مراجعه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی

تا روز پنج شنبه مورخ ۹۵/١٠/٢٣ اسناد فراخوان را دریافت نمایند.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

رتبه ابنیه از سازمان 
برنامه و بودجه

رتبه انبوه سازی از وزارت 
راه و شهرسازی

پالک ثبتی مساحت زیربنا 
(مترمربع)

شماره بلوک نام شهر ردیف

پنج سه ۱۵٫۹۵۳۷ ۲۷۵۵٫٢٠ -- کاشان  ١
چهار دو ۴۰۹٫۸۱۷۵ ۱۱۹۶۵٫۴۰۸ ١ شاهین شهر ٢
چهار دو ۴۰۹٫۸۱۹۲ ١٠٣٨٢٫۴۵۲ ٢ شاهین شهر ٣
چهار دو ۴۰۹٫۸۲۹۶ ۱۷۹۶۳٫۳۰۴ ٣ شاهین شهر ۴
چهار دو ۴۰۹/۸۳۳۵ ۱۵۱۸۶٫۵۱۲ ۴ شاهین شهر ۵
چهار دو ۴۰۹/-- ۱۳۴۳۲٫٩٨٨ ۵ شاهین شهر ۶

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز پنج شنبه مورخ ١١/٠٧/۱۳۹۵
گشایش پیشنهادها ساعت ٩ روز شنبه مورخ ١١/٠٩/۱۳۹۵

نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد - چهارراه فرایبورگ      تلفن: ۳۶۶۸۱۰۶۸-٠٣١

 در نظر دارد نسبت به طراحی و تامین تجهیزات و احداث واحدهای تجاری -مسکونی به صورت مشارکت 

۱۴۶۳۵ م الف

نوبت اول

 ����� ���

بشار اسد:

پیروزی های سوریه را باید به ایران 

تبریک بگوییم
ــردی  ــن بروج ــا عالء الدی ــدار ب ــوریه در دی ــوری س ــس جمه رئی
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــه شــما  ــد ایــن پیروزی هــا را ب شــورای اســالمی گفــت: مــا بای
ــما  ــای ش ــا حمایت ه ــروزی ب ــن پی ــرا ای ــم؛ زی ــک بگویی تبری
محقــق شــده اســت. عــالء الدیــن بروجــردی، رئیس کمیســیون 
ــس شــورای اســالمی،  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل امنی
ــا بشــار اســد، رئیــس جمهــوری ســوریه  ــروز (چهارشــنبه) ب دی
دیــدار و گفت وگــو کــرد. در ایــن دیــدار بروجــردی پیروزی هــای 
اخیــر ســوریه، به ویــژه آزادســازی حلــب را تبریــک گفــت. بشــار 
اســد نیــز گفــت: مــا بایــد ایــن پیروزی هــا را بــه شــما تبریــک 
ــق  ــما محق ــای ش ــا حمایت ه ــروزی ب ــن پی ــرا ای ــم؛ زی بگویی
شــده اســت. رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــران در  ــرد: ای ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
ــرده  ــه ک ــن شــرایط را تجرب ــای آزادســازی خرمشــهر همی روزه
اســت. عالء الدیــن بروجــردی در رأس هیئتــی پارلمانــی عصــر 

ــا ــد. ایرن ــوریه ش ــت س ــق پایتخ ــنبه وارد دمش سه ش

نایب رئیــس مجلــس گفــت: پزشــکان بایــد در یــک محــل 
کار کننــد، آن هــا حــق ندارنــد دو جــا کار کننــد. مــا از جنــاح 
خــود دفــاع نمی کنیــم، بلکــه از حــق دفــاع می کنیــم. حــق 
ایــن نیســت کــه اجــازه دهیــم هــر کســی هــر جایــی دلــش 

ــزارش  ــه گ ــد و جوابگــوی کســی نباشــد. ب خواســت کار کن
کیمیــای وطــن، مســعود پزشــکیان در جلســه علنــی نوبــت 
صبــح دیــروز (چهارشــنبه، ۱۵ دی مــاه) مجلــس در جریــان 
بررســی مــاده ۸۹ الیحــه برنامــه ششــم توســعه کشــور  کــه 
ــرو  ــا تکالیــف وزارت بهداشــت اســت، گفــت: پی در رابطــه ب
صحبت هــای صبــح یکــی از شــواهدی کــه دارم ایــن اســت 
کــه مــا و در واقــع دنیــا معتقدیــم کــه پزشــک حــق نــدارد 
ــی انجــام  ــا عمل ــض نســخه ای بنویســد ی ــک مری ــرای ی ب
ــای  ــد و ج ــا کن ــود ره ــال خ ــه ح ــض را ب ــد مری ــد، بع ده
دیگــر بــرود. مــا کــه ادعــا داریــم جــان بیمــاران مهــم اســت
دکتــر را بایــد کجــا پیــدا کنیــم؟  نایب رئیــس اول مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: مریــض را عمــل می کننــد یــا 
ــک  ــال پزش ــد دنب ــض بای ــال مری ــند، ح ــخه می نویس نس
بــرای ادامــه کار بگــردد؛ مثــال در فــالن بیمارســتان یــا 
مطــب اســت. بنابرایــن یــا نبایــد مســئولیت درمــان مریــض 
را بپذیریــم یــا وقتــی مســئولیت را پذیرفتیــم، حــق نداریــم 

ــرد:  ــح ک ــکیان تصری ــویم.  پزش ــارج ش ــترس وی خ از دس
کســی کــه ادعــا می کنــد کــه جــان مریــض بــرای وی مهــم 
اســت، در همــان بیمارســتان کــه متعهــد شــده بایــد ببینیــد 
ــث  ــا باع ــن م ــن قوانی ــد. همی ــور دارن ــان حض ــد نفرش چن
شــده کــه نتوانیــم در بیمارســتان دولتــی پزشــک را بیابیــم.
ایــن درســت نیســت کــه بــه بیمــار گفتــه شــود کــه در فــالن 
ــد.  ــرای معالجــه دارن ــر ب جــا دســتگاه هایی باکیفیــت باالت
وی خطــاب بــه ایــن پزشــکان گفــت: شــما بیخــود می کنیــد 
بــه بیمــار می گوییــد بیاییــد در خــارج از بیمارســتان دولتــی 
عمــل شــوید. مگــر بیمارســتان دولتــی را چه کســی ســاخته 
اســت؟ اگــر بیمارســتان بــدی اســت در آن را ببندیــد و اگــر 
ــا.  ــد آنج ــه برون ــت، هم ــی اس ــتان خوب ــرون از بیمارس بی
نایب رئیــس مجلــس افــزود: پزشــکان بایــد در یــک محــل 
کار کننــد؛ آن هــا حــق ندارنــد دو جــا کار کننــد. مــا از جنــاح 
خــود دفــاع نمی کنیــم، بلکــه از حــق دفــاع می کنیــم. حــق 
ایــن نیســت کــه اجــازه دهیــم هــر کســی هــر جایــی دلــش 

خواســت کار کنــد و جوابگــوی کســی نباشــد. 
 وی گفــت: ســاختار مــا موجــب شــده کــه جوابگویــی وجــود 
ــکان در  ــه پزش ــیم ک ــی می نویس ــا قانون ــد؛ م ــته باش نداش
چارچــوب قانــون از قانــون فــرار کننــد. در سیســتم دولتــی 
و  نمی شــود  ارائــه  و خدمتــی  نمی رســند  مریــض  بــه 
می گوینــد رزیدنــت شــما را عمــل می کنــد؛ ولــی در خــارج 

از بیمارســتان دولتــی مــا شــما را عمــل خواهیــم کــرد. 
ــما  ــزود: از ش ــم اف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین  ای
ــن  ــد، مطمئ ــر رای دهی ــد؛ اگ ــم رأی ندهی خواهــش می کن
باشــید بــه نفــع پولدارهــا و گردن کلفت هاســت، نــه بــه نفــع 

ــان.   محروم
پزشــکیان بــا بیــان اینکــه یــک پزشــک نبایــد دکان بــاز کنــد

گفــت: بــه طــور مثــال یــک پزشــک نبایــد در ۱۰ جــا کار کنــد 
کــه نتوانــد پاســخگوی مریــض باشــد. اگــر پزشــکان متعهــد 
بنابرایــن  باشــند؛  بیمــاران  بایــد جوابگــوی  می شــوند، 

ــد. ــد رأی ندهی ــن بن ــه ای ــم ب ــش می کن خواه

قانون باید به نفع محرومان باشد، نه پولدارها و گردن کلفت ها
در سیستم دولتى به مریض نمى رسند و خدمتى ارائه نمى شود

پزشک حق ندارد از دسترس مریض خارج شود

 پزشکان حق ندارند در دو جا کار کنند



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس اقتصاد

ــا در  ــزرگ ی ــمند ب ــی های هوش ــور گوش ــا ظه ــت ب ــازار تبل ب
ــت  ــا اف ــت( ب ــل و تبل ــن موبای ــزی بی ــا )چی اصطــاح فبلت ه
زیــادی روبــه رو شــد؛ بــه گونــه ای کــه بســیاری از کارشناســان 
ــد.  ــی می کردن ــی پیش بین ــال های آت ــا را در س ــرگ تبلت ه م
ــرد  ــدازه و کارک ــی در ان ــا تغییرات ــق شــدند ب ــا موف ــا تبلت ه ام
ــم  ــوز ه ــرات هن ــن تغیی ــد. ای ــراض نجــات دهن خــود را از انق
ــن  ــر بی ــرد نابراب ــد در نب ــعی می کنن ــا س ــه دارد و تبلت ه ادام
ــاز  ــود ب ــرای خ ــی ب ــا جای ــمند و لپ تاپ ه ــی های هوش گوش
ــا  ــای 900 ت ــازار تبلت ه ــه ب ــری ب ــروز س ــزارش ام ــد. در گ کنن
ــه  ــا ببینیــم موفق ترین هــا چگون ــم ت ــی زدی ــون تومان 1.5 میلی
توانســته اند در ایــن بــازار داغ رقابتــی جایــی بــرای خــود 

ــد. ــا کنن دســت و پ
    ترنسفورمر بوک ایسوس

قیمت بازار: 000, ۲00, 1 تومان
ــدا  ــادی پی ــداران زی ــا طرف ــن روزه ــدی ای ــای هیبری تبلت ه
ــر از  ــتفاده راحت ت ــل و اس ــاظ حم ــه لح ــه ب ــرا ک ــد؛ چ کرده ان
ــتگاه  ــه دس ــز ب ــاپ را نی ــای لپ ت ــد کاربرده ــورد، می توانن کیب
شــما بیاورنــد. باتــری ایــن دســتگاه ۳۸ وات ســاعتی اســت 
ــرای شــما  ــداوم ب ــا اســتفاده م ــک روز ب ــدت ی ــد م و می توان
ــدان گــران ــا قیمتــی نه چن ــد ب ــاورد. اگــر دوســت داری  دوام بی
ــز باشــد  ــاپ شــما نی ــن لپ ت ــه جایگزی ــد ک ــه کنی ــی تهی تبلت
ترنســفورمربوک ایســوس مــدل T۲00TA بــا کیبــورد، انتخــاب 

مناســبی بــرای شــما خواهــد بــود.
310 IdeaPad Miix لنوو    

قیمت بازار: 000, ۲۸5, 1 تومان
لنــوو، تبلت هــای خوبــی در بــازار دارد کــه می توانیــد بــا قیمــت 
و مشــخصات مختلــف آن هــا را خریــداری کنیــد. یکی از ســری 
ــه  ــوو، تبلت هــای میکــس هســتند ک دســتگاه های جــذاب لن
ــه  ــد میکــس ۳10 ب ــت آیدیاپ ــد. تبل ــی دارن ــد باالی ارزش خری
۴ گیگابایــت رم و ۶۴ گیگابایــت حافظــه  داخلــی مجهــز شــده 
اســت کــه می توانــد بــا توجــه بــه وینــدوز 10، شــما را در انجــام 
ــر ــرف دیگ ــا از ط ــد. ام ــاری کن ــی ی ــه  خوب ــه ب ــای روزان  کاره
عــدم پشــتیبانی از ســیم کارت و نمایشــگر نــه  چنــدان باکیفیت 
ــد.  ــس ۳10 باش ــی میک ــکات منف ــد ن ــول می توان ــن محص ای
ــورد  ــدن کیب ــه ش ــا اضاف ــی دارد و ب ــت خوب ــت قیم ــن تبل ای

ــد. ــام دهی ــود را انج ــای خ ــر کاره ــد راحت ت می توانی
    گلکسی تب اس 2 نسخه ۸ اینچ 4G سامسونگ

قیمت بازار: 000, ۲70, 1 تومان
گلکســی تــب اس ۲ را می تــوان یکــی از بهتریــن و جدیدتریــن 
تبلت هــای فعلــی سامســونگ در بــازار دانســت کــه در دو 
نســخه  9.7 و ۸ اینچــی بــه فــروش می رســد. کیفیــت ســاخت 

خــوب، نمایشــگر باکیفیــت، اندرویــد ۶ و ســخت افزار قدرتمنــد 
باعــث می شــوند بــه خریــد ایــن تبلــت جــذاب ترغیــب شــوید. 
بی شــک پشــتیبانی سامســونگ در کنــار طراحــی زیبــا و ابعــاد 
ــن  ــد ای ــما را در خری ــد ش ــک و تردی ــد ش ــب، می توان مناس

تبلــت برطــرف کنــد.
    مدیاپد ایکس 2 هواوی

قیمت بازار: 000, 190, 1 تومان
اســت  تبلــت  ســازندگان  فعال تریــن  از  یکــی   هــواوی، 
ــس ۲، در  ــد ایک ــا پ ــرده. مدی ــه ک ــی ارائ ــای متنوع و تبلت ه
ــده   ــه پردازن ــد ایکــس 1 اســت ک ــر مدیاپ ــع نســل جدیدت واق
تقویــت  اندکــی  نیــز  آن  دوربین هــای  و  دارد  قوی تــری 

شــده اند. 
اگــر اهــل انجــام کارهــای ســبک بــا تبلــت هســتید، مدیــا پــد 
ایکــس 1 گزینــه  بهتــری اســت؛ امــا اگــر قصــد داریــد تبلــت 
قدرتمنــدی بخریــد، مدیاپــد ایکــس ۲ بــا ابعــاد جمــع و جــور 
7 اینچــی در کنــار پشــتیبانی از ســیم کارت و اینترنــت همــراه 
نســل چهــارم، یکــی از بهتریــن گزینه هــا در بیــن تبلت هــای 7 
اینچــی اســت کــه البتــه بدنــه  فلــزی نیــز دارد. باتــری قدرتمنــد 
و ابعــاد مناســب، مشــخصه و برتــری اصلــی ایــن تبلت نســبت 

بــه دیگــر دســتگاه های موجــود در ایــن لیســت اســت.
    ذن پد اس ۸ ایسوس

قیمت بازار: 000, 9۲5
ــای  ــن تبلت ه ــا زیباتری ــوان ب ــوس را می ت ــد ایس ــد جدی ذن پ
ــی از  ــت، ترکیب ــن تبل ــتی ای ــاب پش ــرد. ق ــه ک ــا مقایس دنی
آلومینیــوم بــرس خــورده و چــرم مصنوعــی اســت. اســتفاده 
ــن  ــن ای ــت گرفت ــان در دس ــده در زم ــث ش ــواد، باع ــن م از ای

ــیم.  ــته باش ــی داش ــس خوب ــتگاه ح دس
ــاد و وزن مناســب  ــی زی محصــول ســاخت ایســوس از باریک
ــی از  ــه یک ــل، آن را ب ــل و نق ــرای حم ــه ب ــت ک ــوردار اس برخ
بهتریــن گزینه هــا تبدیــل می کنــد. ذن پــد S۸ ایســوس 
ــاال، از نمایشــگر  ــا و کیفیــت ســاخت ب ــر طراحــی زیب عــاوه ب
ــد برخــوردار  ــاال و اســپیکرهای اســتریوی قدرتمن ــا وضــوح ب ب
ــدی  ــان قدرتمن ــارژدهی آن چن ــت از ش ــن تبل ــه ای ــت. البت اس
ــر انگشــت  ــز در جــذب اث برخــوردار نیســت و نمایشــگر آن نی

ــت. ــتعد اس مس

بازار تبلت به روایت کیمیای وطن

روزهای سخت تبلت

ــان زمــان صــدور کارت  ــه از پای ــی کــه حــدود دو هفت در حال
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی گذشــته، مســئوالن هــر کــدام 
بــر اســاس ادلــه خــود از شکســت ایــن طــرح ســخن 
ــت  ــد: شکس ــت می گوی ــر صنع ــت زاده، وزی ــد. نعم می گوین
طــرح کارت خریــد کاالی ایرانــی به دلیــل تأمین نشــدن 

منابــع مالــی آن از ســوی بانــک مرکــزی بــوده 
اســت؛ حــال آنکــه ســیف، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی علــت شکســت طــرح کارت اعتبــاری 
خریــد کاالی ایرانــی را عــدم اســتقبال مــردم 
ــط  ــده توس ــاب ش ــای انتخ ــب کااله از ترکی
ــد. ــارت می دان ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
 بــه هــر صــورت و در جریــان حواشــی موجــود

ــوز  ــی هن ــد کاالی ایران ــاری خری ــای اعتب ــرای کارت ه ماج
ــا وجــود اینکــه زمــان تمدیــد صــدور آن تــا  پایــان نیافتــه، ب
ــن  ــان ســال جــاری تعیی ــا پای ــاه و اســتفاده ت ــان آذر م پای
ــنهاد  ــا پیش ــرا ب ــه اخی ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــده ب ش
ــا بانــک  تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بــار دیگــر مذاکــرات ب

مرکــزی بــرای تمدیــد صــدور ایــن کارت هــا ادامــه دارد 
ــه  ــوز هــم آخریــن خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه ب کــه هن
ــا وجــود اذعــان  ــی کــه ب نتیجــه ای نرســیده اســت. مذاکرات
ــه آن  ــرای ادام ــاری ب ــرح پافش ــن ط ــت ای ــدم موفقی ــه ع ب
جــای ســؤال دارد و بــه طــور حتــم اگــر قــرار بــر تمدیــد آن 
اســت، بایــد نحــوه ارائــه کاالهــای آن متفــاوت 
ــد  ــاری خری از قبــل باشــد. در کارت هــای اعتب
ــر اســاس آخریــن توافــق کــه  ــی ب کاالی ایران
در شــهریورماه امســال انجــام شــد، عــاوه بــر 
ــه  ــر ب ــروه دیگ ــار گ ــر، چه ــروه  مدنظ ــار گ چه
مشــموالن اضافــه شــدند؛ بــه طــوری کــه غیــر 
از کارکنــان آمــوزش و پــرورش، بازنشســتگان 
ــی،  ــن اجتماع ــن مســتمری بگیران تأمی کل کشــور و همچنی
ــان ســازمان ثبــت احــوال کشــور، کمیتــه امــداد امــام  کارکن
خمینــی)ره(، بنیــاد شــهید انقــاب اســامی و قــوه قضائیــه 
بــه غیــر از قضــات بــه قبلی هــا اضافــه شــدند و تــا ســقف 10 

ــد.  ــع اســتفاده کردن ــن مناب ــان از ای ــون توم میلی

پنــج ســاله بخــش  کارشناســان معتقدنــد رکــود 
مســکن بــا همــه  مشــکاتی کــه بــرای اشــتغال کشــور 
ــب در بخــش  ــب و غری ــی عجی ــا بحران ــرد، ب ایجــاد ک
عرضــه همــراه نبــود؛ لــذا برآوردهــا از نیــاز ســالیانه 1.5 
ــر  ــورد تجدیدنظ ــد م ــون واحــد مســکونی می توان میلی

ــر  ــکن مه ــش از مس ــا پی ــرد. ت ــرار گی ق
بــه  ســالیانه  می شــد کشــور  عنــوان 
ــاز دارد؛  ــکن نی ــون مس ــا 1.5 میلی 1.۲ ت
ــه وجــود  ــا توجــه ب ــرآوردی کــه حــاال ب ب
ــدون متقاضــی  117 هــزار مســکن مهــر ب
ــی  ــا ۴00 هــزار مســکن خال وجــود ۳00 ت
در اســتان تهــران، وجــود 1.7 میلیــون 

ــرت  ــد مهاج ــش رون ــور، کاه ــی در کش ــکن خال مس
ــش  ــه چال ــت ب ــادی از جمعی ــش زی ــی بخ و جانمای
ــدی  ــاس آخون ــه عب ــی ک ــا جای ــود؛   ت ــیده می ش کش
ــادالت  ــت، مع ــکان جمعی ــه اس ــه ب ــا توج ــد ب می گوی
مســکن دیگــر مثــل دهه هــای قبــل نیســت. بــر ایــن 

ــا  ــزار ت ــن 700 ه ــی بی ــان برآوردهای ــاس کارشناس اس
یــک میلیــون واحــد دارنــد؛ امــا آیــا بــازار مســکن تــوان 

ــد را دارد؟  ــداد تولی ــن تع ــذب ای ج
محمــد عدالت خــواه کارشــناس مســکن می گویــد: 
ــه  ــی ب ــای هنگفت ــرد پول ه ــم بگی ــت تصمی ــر دول اگ
بخــش مســکن تزریــق کنــد، در ازای ایجاد 
 اشــتغال موقــت در واقــع منابــع خــود 

را هدر خواهد داد.
 بــه هــر حــال همــه  بخش هــای اقتصــاد 
تــاش می کننــد کــه بگوینــد ما در شــرایط 
پســاتحریم در اولویــت هســتیم؛ ولــی من 
بــه عنــوان یــک مهنــدس بخــش مســکن 
می گویــم ایــن اولویــت در بخــش مســکن وجــود 
نــدارد. رشــد بخــش مســکن در دهه هــای قبــل ناشــی 
هم اکنــون  ولــی  بــود،  روســتایی  مهاجرت هــای  از 
روســتاها خالــی شــده اند؛ لــذا تولیــد مســکن در 

ــن ــت. اقتصادآنای ــوده ای اس ــهرها کار بیه کان ش

ــهم  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــا و جواه ــف ط ــه صن ــس اتحادی نایب رئی
 طاهــای ساخته شــده قاچــاق در بــازار بــه کمتــر از ۲0 درصــد کاهــش یافتــه

ــا تولیــدات خارجــی اســت.  گفــت: برخــی تولیــدات ایرانــی قابــل رقابــت ب
ــور ــر در کش ــا و جواه ــاق ط ــوع قاچ ــوص موض ــی درخص ــت محمدول  آی
گفــت: صنــف طــا و جواهــر هــم جــدا از صنــوف دیگــر نیســت و موضــوع 
کاالهــای قاچــاق در ایــن صنــف هــم وجــود دارد؛ امــا ماننــد خیلــی از صنوف 
ــی  ــه ط ــی ک ــا اقدامات ــم و ب ــش نداری ــن بخ ــنگینی در ای ــوم س ــر هج دیگ
ســال های گذشــته انجــام شــده، میــزان عرضــه طــای ساخته شــده قاچــاق 

در بــازار بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. 
ــار  ــت، اظه ــرمایه ای اس ــی س ــا کاالی ــور م ــا در کش ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
داشــت: ممکــن اســت ۲0 درصــد از طاهــای عرضه شــده در بــازار از مبــادی 
ــازار  ــود در ب ــی موج ــای خارج ــام ط ــال تم ــن ح ــد. در عی ــمی باش غیررس
ــورهای  ــا از کش ــرم ط ــد 150 گ ــافر می توان ــر مس ــرا ه ــت؛ زی ــاق نیس قاچ
دیگــر خریــداری کــرده و بــه کشــور بیــاورد کــه این هــا هــم وارد بــازار طــای 

ــود. ــران می ش ای
 محمدولــی بــا اعــام اینکــه درصــدی از ایــن رقــم هــم مربــوط بــه امــاک 
تملیکــی اســت، گفــت: گاهــی طاهــای قاچــاق و مصنوعــات ســاخته شــده 
ــه  ــازار عرض ــده در ب ــورت مزای ــه ص ــا ب ــه قب ــد ک ــط می کنن ــف و ضب را کش
ــد  ــده نگذاری ــه مزای ــا را ب ــه این ه ــم ک ــرده بودی ــا ک ــا تقاض ــا م ــد؛ ام  می ش

و ذوب کنید تا استفاده نشود.

ــه در  ــوده ک ــی ب ــن بندهای ــی از مهم تری ــواره یک ــازی، هم داخلی س
ــورد  ــابرجام م ــودرو در پس ــت خ ــده در صنع ــای منعقدش قرارداده
ــور  ــه کش ــوژی ب ــر واردات تکنول ــاوه ب ــا ع ــه ت ــرار گرفت ــد ق تاکی
ــات  ــاژ قطع ــط مونت ــه فق ــرود ک ــش ب ــه ای پی ــه گون ــا ب قرارداده
ــرارداد  ــژو پیش ق ــرارداد پ ــاره ق ــتا درب ــن راس ــرد. در ای ــورت نگی ص
 بــا تعــدادی از قطعه ســازان بــه امضــا رســیده اســت. مازیــار بیگلــو
ــر  ــا ه ــر م ــه از نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازان ب ــن قطعه س ــر انجم دبی
 قــراردادی کــه موجــب ایجــاد دانــش و فنــاوری شــود و بــازار 
ــی از  ــرد: انتقادات ــح ک ــت، تصری ــت اس ــد مثب ــاد کن ــد ایج و درآم
ســوی برخــی نســبت بــه قراردادهــای خودرویــی مطــرح می شــود 
ــا  ــه ب ــرد. وی در ادام ــر می گی ــان و نحــوه کار را در ب ــه بیشــتر زم ک
اشــاره بــه اینکــه عملیاتــی شــدن تولیــد داخــل و خودکفایــی زمــان 
الزم دارد و در فازهــای مختلــف تعریــف می شــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــت و ب ــام اس ــال انج ــی در ح ــای خودکفای ــژو فازه ــرارداد پ در ق
ــای  ــازان فازه ــن قطعه س ــر انجم ــی رود. دبی ــش م ــان پی ــرور زم م
اول و دوم را مربــوط بــه بدنــه و قطعــات مکانیــکال دانســت و گفــت: 
در قــرارداد آمــده کــه طــی مــدت یــک ســال بایــد ۴0 درصــد تولیــد 
داخلــی در ایــن قراردادهــا محقــق شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن  ــرعت ممک ــم، س ــار وارد کنی ــد فش ــن رون ــریع ای ــرای تس ــر ب اگ

اســت بــر کیفیــت ایــن رونــد تأثیــر نامطلــوب داشــته باشــد.

دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی معتقــد اســت بحــث تهاتــر بدهی هــای 
پخــش  شــرکت  و  فرودگاه هــا  شــرکت  بــه  هواپیمایــی  شــرکت های 
ــا طلــب آن هــا از دولــت می توانــد معضــل بدهی هــای  فرآورده هــای نفتــی ب
بــه وجــود آمــده در ســال های گذشــته را حــل کنــد. مقصــود اســعدی 
ــرکت های  ــی ش ــای تکلیف ــاالی پروازه ــم ب ــه حج ــان اینک ــا بی ــامانی ب س
هواپیمایــی بــرای دولــت باعــث شــد شــرایط مالــی آن هــا دشــوار شــود، اظهار 
ــال  ــا دارد، در ح ــن ایرالین ه ــه ای ــت ب ــه دول ــی ک ــوع بدهی های ــرد: مجم ک
ــه گفتــه وی در  حاضــر حــدود 1۶00 میلیــارد تومــان تخمیــن زده می شــود. ب
ــار داشــت  ــوان انتظ ــا تســویه شــود، می ت ــن بدهی ه ــا همی ــه تنه ــی ک صورت
ــود  ــز بهب ــا نی ــی ایرالین ه ــوق، شــرایط مال ــای مع ــار پرداخــت بدهی ه در کن
پیــدا کنــد. دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی بــا اشــاره بــه ایجــاد امــکان 
ــال  ــه س ــره ۲۳ بودج ــت، در تبص ــا و دول ــان ایرالین ه ــا می ــر بدهی ه تهات
ــود  قبــل، تاکیــد کــرد: بحــث در ایــن رابطــه از مدت هــا پیــش آغــاز شــده ب
ــا  ــد ب ــرای یکــی از ایرالین هــا صــورت گرفتــه، می توان و اقدامــی کــه اخیــرا ب
امکانــات قانونــی جدیــد دربــاره دیگــر شــرکت های هواپیمایــی نیــز اجرایــی 
ــق تبصــره بودجــه در حــال حاضــر  ــه داد: طب شــود. اســعدی ســامانی ادام
تنهــا امــکان تهاتــر 1000 میلیــارد تومــان از ایــن بدهی هــا وجــود داشــت کــه در 
مصوبــه دولــت بــه شــرکت هواپیمایــی آســمان اختصــاص پیــدا کــرد و بــرای 
اینکــه ایــن تبصــره بــه دیگــر شــرکت ها نیــز ارائــه شــود، بایــد منابــع مالــی 

جدیدتــری در نظــر گرفتــه شــود.

کاهش سهم طالی قاچاق

حمله به فعالیت استارتاپ ها درست نیست
کســب  اســت  معتقــد  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  دانش بنیــان  و  نویــن  کارهــای  و  کارآفرینــی  جوانــان،  کمیســیون   نایب رئیــس 
ژانس هــای اینترنتــی توانســته اند تاکســی های شــخصی در ســطح شــهر را کــه هیــچ نظارتــی بــر آن هــا نیســت  و کارهایــی ماننــد آ

ســاماندهی و ضابطه منــد کننــد و حمالتــی کــه امــروز بــه چنیــن کســب و کارهایــی می شــود، درســت نیســت.

در قاب تصویر

بدهی دولت به ایرالین ها: ۱۶۰۰ میلیارد تومانامضای پیش قرارداد با قطعه سازان در قرارداد پژو

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 337 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع میز زیرتلویزیونی در بازار )تومان(

 Jutty میز تلویزیون
10140 Z مدلGold

 Jutty میز تلویزیون
13060 BG مدلGold

510.000

 Jutty میز تلویزیون
14020 BMG مدلGold

350.000

 Jutty میز تلویزیون
7160 BG مدلGold

500.000

 Jutty میز تلویزیون
 EMPERIA مدل Gold

9440
550.000

 Jutty میز تلویزیون
10260 BS مدل Gold

570.000

  Jutty میز تلویزیون
 GRANIT مدل Gold

12080
680.000

480.000

واردات خودرو در شرایط فعلی مکروه است
تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
بازرگانــی  اتــاق  و کار  کســب 
ــهم ۲  ــه س ــاره ب ــا اش ــران ب ته
درصــدی صنعــت خودرو از رشــد 
ــرای  ــت ب ــط دول ــی توس اعام
اقتصــاد کشــور گفــت: واردات 
خــودرو در شــرایط فعلــی مکروه 
اســت. تحلیــل نامناســب باعــث می شــود کــه تصــور کنیــم 
واردات خــودرو اشــتباه اســت؛ امــا مهم تریــن کاالهایــی کــه 
وارد کشــور شــده اند، مربــوط بــه قطعــات خودروهایــی اســت 
ــد می شــوند. فرهــاد احتشــام زاده  کــه در داخــل کشــور تولی
ــوری  ــاون اول ریاســت جمه ــر اســاس دســتور مع ــزود: ب  اف
ــد  ــل در بن ــد داخ ــت از تولی ــرل ارز و حمای ــدف کنت ــا ه و ب
شــش آن آمــده کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت دربــاره 
واردات خــودرو مختــار و ملــزم بــه خدمــات پــس از فــروش 
بــوده و ایــن وزارتخانــه می توانــد در ایــن بــاره تصمیم گیــری 

کند. 
وی اظهــار کــرد: بــر اســاس ایــن تصمیم گیــری تحلیل هــای 
زیــادی درخصــوص قیمت گــذاری خودروهــای وارداتــی 
وزارت  عهــده  بــر  تفســیر  ایــن  اســت.  صــورت گرفتــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت گذاشــته شــد تــا بدانیــم تعریــف 
تنهــا  اینکــه  و  چیســت  خــودرو  نمایندگی هــای  از  مــا 
ــد  ــای لوکــس را وارد کنن ــد خودروه ــی می توانن نمایندگی های
یــا اشــخاص شــخص ثالــث هــم می تواننــد در ایــن زمینــه 

ــوند؟  ــل ش وارد عم
ــس از ۲۴  ــت: پ ــودرو گف ــدگان خ ــن واردکنن ــس انجم رئی
ســاعت مذاکــره و گفت وگــو بــا بخش هــای مرتبــط بــا 
بحــث واردات خــودرو کــه همچنــان هــم ادامــه دارد، تصمیــم 
گرفتــه شــد کــه نماینــدگان رســمی واردکننــده خــودرو فقــط 
کســانی باشــند کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا شــرکت های 
تولیدکننــده اصلــی خــودرو دارنــد و صرفــا ایــن افــراد مجــاز 

ــتند. ــفارش واردات هس ــت س ــه ثب ب

شغل دوم، آخرین امید کارگران
رحمــت هللا پورموســی، فعــال کارگــری می گویــد شــرایط 
زندگــی کارگــران بــه قــدری ســخت شــده کــه ناچارنــد 
ــن کار ــا ای ــی ب ــد؛ ول ــدا کنن ــود پی ــرای خ ــی ب ــغل دوم  ش
می شــوند  جســمی  و  روحــی  آســیب های  دچــار   هــم 
ــغال  ــای کار را اش ــان جوی ــغلی جوان ــای ش ــم فرصت ه و ه
ــد  ــران بای ــرد: کارگ ــار ک ــی اظه ــت هللا پورموس ــد. رحم می کنن
تنهــا یــک شــغل داشــته باشــند؛ امــا وقتــی چــرخ زندگــی 
ــان  ــرج و هزینه هــای درم ــه ســر ب نمی چرخــد و نگــران کرای
ــت  ــغل دوم اس ــه ش ــان ب ــن امیدش ــتند، آخری  و دارو هس
و مجبورنــد ســر کار دوم و ســوم برونــد و ســاعت های 
ــواده دور باشــند. وی افــزود: امــروز بســیاری  ــی از خان طوالن
ــتند و  ــاش نیس ــرار مع ــه ام ــادر ب ــری ق ــای کارگ از خانواره
ــن هزینه هایشــان را نمی دهــد.  ــاف تأمی ــری کف ــوق کارگ حق
متاســفانه مزایــای جانبــی کارگــران هــم افزایــش داده 
نمی شــود کــه دلگــرم شــوند و بخشــی از هزینه هــای اقــام 

ــد.  ــن کنن ــی را تأمی خوراک
پورموســوی افــزود: کارگــران دفترچــه تأمیــن اجتماعــی 
دارنــد، ولــی انــگار ندارنــد و خدمــات مناســب بــه آن هــا ارائــه 
ــد از  ــدان ناچارن ــل دن ــی مث ــرای هزینه های ــذا ب نمی شــود؛ ل
بیمــه تکمیلــی درمــان اســتفاده کننــد و در واقــع دو نــوع حــق 
ــن  ــت و تأمی ــرد: دول ــدواری ک ــراز امی ــد. وی اب ــه بپردازن بیم
اجتماعــی در ایــن زمینــه وارد شــوند و ترتیبــی اتخــاذ کننــد 
کــه در مراکــز درمــان خصوصــی هــم یــک ریــال از کارگــران 

بابــت درمــان گرفتــه نشــود.

احتمال بروز خاموشی در تابستان آینده
بــه  را  پیش بینی هــا  بــرق،  مصــرف  میــزان  افزایــش 
ــی  ــا جای ــرده ت ــال 1۳9۶ ب ــتان س ــی تابس ــمت خاموش س
ــروی  ــد نی ــی تولی ــادر تخصص ــرکت م ــل ش ــر عام ــه مدی ک
ــده هشــدار داده  ــرای وضعیــت تابســتان آین ــی ب ــرق حرارت ب
ــرف  ــی، مص ــئوالن برق ــای مس ــاس گفته ه ــر اس ــت. ب اس
بــرق در تابســتان ســال جــاری بــه 5۶ هــزار مــگاوات 
می رســد؛ گرچــه وزارت نیــرو بــرای ایــن امــر تمهیــدای را در 
ــر ســر کشــور  ــاز هــم ســایه خاموشــی ب نظــر گرفتــه، امــا ب
 اســت. در ســال گذشــته پیــک مصــرف بــرق 5۲ هــزار 
 و 790 کیلــووات ســاعت بــود کــه بــا مدیریــت مصــرف 
و لحــاظ تمهیداتــی، ایــران بــرای چهاردهمیــن ســال متوالــی 
پیــک مصــرف را بــدون خاموشــی ســپری کــرد. امســال نیــز 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــک در نظ ــذر از پی ــرای گ ــی ب برنامه های
ــادر  ــرکت م ــل ش ــر عام ــب، مدی ــن طرزطل ــه محس ــه گفت ب
ــت ۲000  ــرار اس ــی، ق ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی تخصص
نیــروگاه جدیــد در بخــش حرارتــی اضافــه شــود. وی بــا بیــان 
اینکــه در ایــن میــان بــاز هــم ماننــد ســال گذشــته نیازمنــد 
ــرد:  ــار ک ــتیم، اظه ــردم هس ــت م ــرف و حمای ــت مص مدیری
ــرای  وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه برنامه هــای خــود را ب

ــد. ــر گرفته ان ــدون خاموشــی در نظ ــدن تابســتانی ب گذران

 دریافت مابه التفاوت از برنج وارداتی 

تمدید شد
ســازمان توســعه تجــارت در نامــه ای بــه گمــرک ایــران اعام 
کــرد کــه اخــذ مابه التفــاوت از برنــج وارداتــی از تاریــخ ۳0 
ــی  ــوده و الزام ــی ب ــه قبل ــق روی ــال مطاب ــاه امس ــان م  آب

است.
 پیرو بخشــنامه شــماره 9۴/17079۶/ ۲9۳ مــورخ 9۴/9/۸ 
بــه پیوســت تصویــر نامــه شــماره ۲10/55955/ 95 مــورخ 
ــام  ــه انضم ــادرات و واردات ب ــررات ص ــر مق 95/9/1۶ دفت
نامــه شــماره 510/۳۶۸۳/ 95 مــورخ 95/9/9 و نامــه 
شــماره 0۲0/۲۴۴1۶ مــورخ 95/9/1 وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــاوت 5000  ــذ مابه التف ــار اخ ــدت اعتب ــد م ــر تمدی ــی ب مبن
ــان  ــا زم ــی )ت ــج واردات ــرم برن ــر کیلوگ ــت ه ــی جه ریال
ــاع  ــت اط ــاد( جه ــورای اقتص ــد ش ــه جدی ــول مصوب وص
و اقــدام الزم بــا رعایــت مقــررات و دســتورالعمل های 
ــه  ــه نام ــه ب ــا توج ــردد ب ــر می گ ــال و متذک ــه ارس مربوط
مــورد اشــاره اخــذ مابه التفــاوت از تاریــخ 95/۸/۳0 مطابــق 
ــوده و الزامــی اســت. ایــن مابه التفــاوت در  ــی ب ــه قبل روی
راســتای حمایــت از برنــج داخلــی بــر واردات برنــج خارجی 

وضــع شــده اســت.

 زمان بازگشایی زاینده رود 

شنبه مشخص می شود
خبـــرگان  انجمـــن  رئیـــس 
ــاره  ــا اش ــان ب ــاورزی اصفه کش
ــه 5  ــه کمیت ــه در جلس ــه اینک ب
نفــره پیشــنهاد داده شــد که ۲۸ 
زاینــده رود  رودخانــه  دی مــاه 
برای کشــت کشــاورزان بازگشــایی 
شــود، گفــت: بعدازظهر شــنبه 1۸ 
دی مــاه ایــن پیشــنهاد در شــورای هماهنگــی مدیریــت حوضه 
زاینــده رود بــه ریاســت وزیــر نیــرو بررســی و تصمیــم نهایــی 

اتخاذ خواهد شد. 
ــان،  ــتاندار اصفه ــتور اس ــه دس ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ط
ــرکت آب  ــده ش ــدار، نماین ــکل از فرمان ــره متش ــه 5 نف کمیت
منطقــه ای، شــرکت آب و فاضــاب، ســازمان جهاد کشــاورزی 
و نماینــده صنــف کشــاورزان، درخصــوص زمان بازگشــایی آب 
زاینــده رود تشــکیل جلســه می دهــد و در نهایــت پیشــنهادات 
ایــن کمیتــه بعــد از تصویــب بــه شــورای هماهنگــی حوضــه 
ــود  ــزار می ش ــرو برگ ــر نی ــت وزی ــه ریاس ــه ب ــده رود ک زاین
ارســال و در آن تصمیمــات بــه طــور نهایــی بــرای همــان ســال 

ــود. ــاغ می ش ــی اب آب

 ضرورت رعایت اصول مدیریت بحران 

در ساخت راه های اصفهان
ــتان  ــای اس ــای راه ه ــب طرح ه ــروه تصوی ــه کارگ در جلس
اصفهــان بــر رعایــت اصــول پدافنــد غیــر عامــل و مدیریــت 

بحــران در ســاخت راه هــا تأکیــد شــد. 
ــا  ــای اســتان ب ــای راه ه ــب طرح ه ــروه تصوی جلســه کارگ
بررســی ۸ طــرح پیشــنهادی راهســازی در ســطح اســتان 
 برگــزار شــد. طــرح پیشــنهادی ارتباطــی جــاده قدیــم آران 
 و بیــدگل، اصاح میادین و بلوار امام خمینی شــهر مشــکات
ــت  ــوع رعای ــرح موض ــد، ط ــل دوم راون ــع و پ ــرح تقاط ط
الزامــات مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل، طــرح 
ــع  ــرح تقاط ــان، ط ــام کاش ــوپ دارالس ــپ و ل ــی رم اجرای
ــاد  غیرهمســطح آزادراه شــرق – مســیر انحرافــی حبیب آب
ــان از  ــتان فاورج ــه شهرس ــرح راه ورودی ب ــون، ط و ورت
ســمت اصفهــان و طــرح اتصــال کمربنــدی جنــوب غــرب 
ــاد  ــهر کلیش ــن و ورودی ش ــان ذوب آه ــه اتوب ــان ب  اصفه
و ســودرجان از جملــه طرح هایــی بــود کــه در ایــن جلســه 

مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
ــران  ــت بح ــس اداره مدیری ــادم زاده، رئی ــین خ  سیدحس
و پدافنــد غیرعامــل اداره کل راه و شهرســازی، بــا توجــه بــه 
رعایــت الزامــات پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران در 
مطالعــات و طراحی هــای ســاخت راه هــا جهــت جلوگیــری 
ــیار  ــه آن را بس ــگام حادث ــی هن ــی و مال ــارات جان از خس
ــد در احــداث  ضــروری دانســت و گفــت: مــواردی کــه بای
راه هــا بــه آن هــا توجــه شــود، مکان یابــی مناســب جهــت 
اجــرای پــروژه، رعایــت حریــم و بســتر رودخانــه در زمــان 
احــداث و دو بانــده کــردن محورهــای بــا اهمیــت شــریانی 

اســت.

گوشت قرمز روی نوار کاهش قیمت
اجــرای طــرح متعادل ســازی بــازار گوشــت قرمــز در 
ــش  ــده و افزای ــادرات دام زن ــش ص ــی، کاه ــطح مل س
عرضــه گوشــت گوســفندی گــرم همــراه بــا تشــدید 
نظارت هــا، افــت قیمــت ایــن محصــول پروتئینــی را کلیــد 

ــه دارد.  ــان ادام ــی همچن ــد کاهش ــن رون ــه ای زد ک
ــز گوســفندی  ــاه گذشــته قیمــت گوشــت قرم ــد م در چن
ــه ۴50  ــاره ب ــه یک ب ــال ب ــزار ری ــا ۳10 ه ــزار ت از ۲۸0 ه
هــزار تــا ۶50 هــزار ریــال افزایــش یافــت و نگرانی هایــی را 
بــرای تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان نهایــی پدیــد آورد.

 بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان و دســت اندرکاران 
کشــاورزی، بــا توجــه به اینکــه دام مــورد نیاز کشــور تأمین 
ــز  ــت قرم ــی گوش ــل گران ــن دالی ــی از مهم تری ــت، یک  اس
 و حبــاب بیــش از ۲00 هــزار ریالــی بــه حضــور چوبدارهــا

ــد دام  ــا خری ــه ب ــردد ک ــر می گ ــطه گرانی ب دالالن و واس
زنــده ارزان قیمــت از دامپــروران و دامــداران، بــازار عرضــه را 
بــه ضــرر تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان رقــم می زننــد 

تــا ســودهای کان بــه دســت آورنــد. 
ــد  ــده کشــور تاکی ــدگان دام زن ــس شــورای تأمین کنن رئی
ــاز کشــور تأمیــن اســت  ــده مــورد نی ــون دام زن  کــرد: اکن

و کمبودی در این زمینه نداریم. 
منصــور پوریــان گفــت: دولــت بــا اقدامــات خــود در 
ــن واردات  ــی و همچنی ــد داخل ــه دام تولی ــش عرض افزای
قزاقســتان  و  ارمنســتان  از  گوشــت گوســفندی گــرم 
ــازار کاهــش دهــد. توانســت قیمــت گوشــت قرمــز را در ب
ــازه  ــت های ت ــه سیاس ــا ادام ــرد ب ــی ک ــان پیش بین پوری
ــت  ــت گوش ــده قیم ــه آین ــاورزی، هفت ــاد کش وزارت جه

ــد. ــز برس ــال نی ــزار ری ــی ۲90 ه ــه کیلوی ــز ب قرم
وی دربــاره قیمــت گوشــت گوســاله افــزود: گوشــت 
گوســاله نیــز متأثــر از افزایــش قیمــت گوشــت گوســفندی 
گــران شــده بــود کــه بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه ایــن 
ــادل شــود. ــز متع ــد کاهشــینرخ گوشــت گاوی نی رون

رصد بازار ارز توسط پلیس
 رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا گفــت: بــا تفاهــم پلیــس 
 و بانــک مرکــزی کســانی را کــه خــارج از سیســتم، خریــد 

و فروش ارز می کنند، مورد رصد قرار می دهیم. 
ســردار محمدرضــا مقیمــی در همایــش تخصصــی 
روســای مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی بــا اشــاره بــه 
ــال  ــه س ــرقت در 9 ماه ــوع س ــدی وق ــش 5 درص کاه
ــدی  ــدود 5 درص ــش ح ــم کاه ــت: علی رغ ــار داش اظه
ــد  ــه در چن ــرا ک ــتیم؛ چ ــع نیس ــور قان ــرقت در کش س
موضــوع مثــل ســرقت موتورســیکلت و ســرقت خــودرو 
ــان  ــه انتظاراتم ــتیم، ب ــه داش ــی ک ــه کاهش ــه ب ــا توج ب

نداده ایــم.  پاســخ 
ــازل  ــا در من ــتن ارز و ط ــه نداش ــر نگ ــد ب ــا تاکی وی ب
ــازل  ــه، من ــداری ارز و طــا در خان  گفــت: متاســفانه نگه
را تبدیــل بــه بانک هایــی کــرده کــه بــرای ســارقان 
ــات  ــد اســتفاده از صندوق هــای امان جــذاب اســت و بای
رونــق بگیــرد تــا شــاهد افزایــش ســرقت منازل نباشــیم.

کشور، چه تعداد مسکن نیاز دارد؟پافشاری برای آب کردن کاالی بی کیفیت
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حتما بخوانید!
1319 واقعه طالق در چهارمحال و بختیاری

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 معــاون اداری، مالــی و عمرانــی دانشــگاه پیــام نــور از 
راه انــدازی ۷۰ مرکــز دانشــگاه پیــام نــور در خــارج از کشــور 
بــا بیــش از ۴ هــزار دانشــجو خبــر داد و گفــت: دانشــجویان 
اتبــاع خارجــی هــم کــه در ایــران مشــغول فعالیــت هســتند 
ــد  ــجویان برخوردارن ــر دانش ــد دیگ ــات مانن ــی امکان  از تمام
و شــهریه آنــان بــا دیگــر دانشــجویان تفاوتــی نــدارد. فیصــل 
حســنی، در نشســت خبــری کــه در مرکــز پیــام نــور اســتان 
اصفهــان برگزار شــد، در پاســخ به پرســش خبرنــگار کیمیای 
ــش  ــت و افزای ــا صنع ــل دانشــگاه ب ــر تعام ــی ب وطــن مبن
طرح هــای پژوهشــی بــرای درآمدزایــی گفــت: سیاســت مــا 
ــد ســال  ــز اســت. در چن ــرد در بعضــی از مراک ــر رویک تغیی
گذشــته بــرای تقویــت و پیگیــری بحث هــای پژوهشــی در 
کشــور 2۰۰ میلیــارد تومــان کمــک کرده ایــم و ســعی مــا بــر 
ایــن اســت تــا بنیــه علمــی کشــور را در بخش هــای مختلــف 
افزایــش دهیــم. وی تاکیــد کــرد: دانشــگاه پیــام نــور چنــد 
 ســالی اســت کــه در بحــث شــرکت های دانش بنیــان 
ــا صنعــت و تولیــد درآمــد از راه علــم ورود و بــه  و ارتبــاط ب
ــش  ــت. بخ ــرده اس ــدا ک ــت پی ــی دس ــای خوب موفقیت ه
نــوآوری دانشــگاه پیــام نــور نیــز بــه زودی افتتــاح می شــود. 
در ایــن زمینــه هــم میــزان ارتقــا در دانشــگاه های پیــام نــور 
 بــاال بــوده و همــکاری بســیار خوبــی بــا شــهرداری اصفهــان 

و شهرک علمی تحقیقاتی داشته ایم.
    اقتصاد مقاومتی در پیام نور

وی بــه توجــه دانشــگاه پیــام نــور بــه سیاســت های اقتصــاد 
ــن اســاس در ســال  ــر ای ــت: ب ــرد و گف ــی اشــاره ک مقاومت
ــان در دانشــگاه کاهــش  ــارد توم گذشــته بیــش از ۷۰ میلی
هزینه هــا را خواهیــم داشــت. معــاون دانشــگاه پیــام 
ــی  ــه ایــن مطلــب هــم اشــاره داشــت کــه مــا صندل ــور ب ن
خالــی در دانشــگاه نداریــم و در بعــد بین المللــی دانشــگاه 
افغانســتان دارای یــک هــزار و 2۰۰ دانشــجو و دانشــگاه دبی 
هــم ۵۰۰ نفــر دانشــجو دارد. حســنی بــا بیــان اینکــه تــا ســه 
ســال آینــده در بحــث شــهریه در مقاطــع کارشناســی ارشــد 
و دکتــرا، افزایشــی نخواهیــم داشــت، اضافــه کــرد: ایــن در 
ــل  ــه دلی ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــه در مقط ــت ک ــی اس حال
تــورم و مشــکالت اقتصــادی تــا ۱۵ درصــد افزایــش شــهریه 
را خواهیــم داشــت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه پیــام 
نــور یکــی از دانشــگاه های بــزرگ نیمه حضــوری خاورمیانــه 
ــه  ــد را ب ــی ارش ــای کارشناس ــد از قبولی ه ــوده و 3۰ درص ب
ــا در  ــت م ــه داد: اولوی ــت، ادام ــاص داده اس ــود اختص خ

بخــش عمرانــی اتمــام پروژه هــای عمرانــی باقی مانــده 
از  دولــت قبــل اســت. بــر ایــن اســاس از ۴۰۰ پــروژه 
نیمه تمــام، ۱۱۰ پــروژه در ســال گذشــته بــه بهره بــرداری 
رســید؛ ضمــن اینکــه در دهــه فجــر امســال نیــز ۱۰۰ 
ــه  ــور کشــور ب پــروژه عمرانــی در مراکــز دانشــگاهی پیــام ن

می رســد. بهره بــرداری 
    افزایش دانشجو در پیام نور

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه پیــام نــور برخــالف 
ــزش  بســیاری از دانشــگاه های کشــور در ســال گذشــته ری

ــی  ــن در حال ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــته اس ــجو نداش دانش
ــور  اســت کــه در ســال گذشــته تعــداد دانشــجویان پیــام ن
 ۴3 هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت. معــاون اداری، مالــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــور در ادام ــام ن ــگاه پی ــی دانش و عمران
اســتان اصفهــان بــا ۵۰ هــزار دانشــجو دارای دومیــن اســتان 
ــن  ــر ای ــراز داشــت: ب ــه اســت، اب ــن زمین ــر کشــور در ای برت
اســاس در ســال جــاری، ۸ میلیــارد تومــان اعتبــارات 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــتان ها و ۷ میلی ــرای شهرس ــی ب عمران
نیــز بــرای دانشــگاه مرکــز اســتان پیش بینــی شــده اســت.

ــی در دانشــگاه  ــاح سیســتم رســانه تعامل ــه افتت حســنی ب
پیــام نــور بــا حضــور وزیــر علــوم در هفته گذشــته اشــاره کرد 
و گفــت: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه افــرادی همچــون زنــان 
ــای از  ــت آموزش ه ــا دریاف ــد ب ــوالن می توانن ــوار و معل خان
ــت  ــوزش دریاف ــاعت آم ــد، ۱۷ س ــر واح ــرای ه راه دور و ب
کننــد. همچنیــن در ســال گذشــته مجــوز آموزش 2۰۰ رشــته 
بــه صــورت الکترونیکــی از وزارت علــوم دریافــت شــد. وی 
ــت.  ــور اس ــی کش ــه علم ــت بنی ــا تقوی ــت م ــزود: سیاس اف
انجــام  دولتــی  دانشــگاه های  را  تخصصــی  بحث هــای 
می دهنــد و بــه همیــن دلیــل مــا مشــکلی بــرای افزایــش 
ــوری  ــی جمه ــم پرچــم فرهنگ ــاد داری ــم. اعتق رشــته نداری
ــور هســتند  ــام ن ــر اســتان، دانشــگاه های پی  اســالمی در ه
و نــگاه مــا ایــن اســت کــه دانشــجوها در کنــار یکدیگــر بــوده 

و بــه هــم کمــک کننــد.

معاون دانشگاه پیام نور در اصفهان خبر داد:

صندلی خالی در دانشگاه پیام نور نداریم

 هر 9 ماه، 6 کودک رهاشده 

در اصفهان پیدا می شود
طبــق آمــار بهزیســتی اســتان 
ــال  ــاه از س ــر 9 م ــان در ه  اصفه
اســتان  در  رهاشــده  6 کــودک 
پیــدا شــده و در حــال حاضــر ۴۰ 
خانــه کــودک و نوجــوان در اســتان 
وجــود دارد کــه 39 خانــه بــه 
 ۵۰۰ امنایــی،  هیئــت  صــورت 
ــا زمــان ازدواج  ــد و دختــران را ت  کــودک را تحــت پوشــش دارن
ــی  ــا زندگ ــن خانه ه ــغل در ای ــن ش ــگام یافت ــا هن ــران ت و پس
می کننــد. مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان می گویــد: ایــن 
میــزان شــاید چشــمگیر نباشــد؛ امــا همین رهاشــدن نــوزادان در 
ــت؛  ــال اس ــف در س ــای مختل ــز دارای پیک ه ــان نی ــار خیاب کن
مثــال اواخــر بهــار و اواخــر تابســتان، نــوزادان بیشــتری در کنــار 
خیابــان رهــا می شــوند کــه ایــن عامــل بــا اعتیــاد زنــان و از هــم 

گسیختگی خانواده ها شدیدا مرتبط است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

 25 پروژه پیاده روسازی 

تا پایان سال تکمیل می شود
ــا  ــرد: ت ــد ک ــان تاکی ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
پایــان ســال جــاری با جــذب بودجــه، 2۵ پــروژه پیاده روســازی 
را در مناطــق مختلــف شــهرداری اصفهــان بــه شــهروندان 
ــر درخصــوص عملکــرد نهضــت  ــرج مظف ــم. ای ــل می دهی تحوی
پیاده روســازی در شــهر اصفهــان، گفــت: شــهرداری اصفهــان از 
3 ســال گذشــته تاکنــون، نهضــت مناسب ســازی معابــر بــرای 
رفت وآمــد آســان تمــام اقشــار جامعــه را آغــاز کــرده اســت. وی 
افــزود: در ایــن راســتا بــا اســتفاده از نظــر مشــاوران و همفکری 
ــی  ــمی، طرح های ــان جس ــوالن و ناتوان ــن معل ــئوالن انجم مس
ــن  ــر ای ــالغ شــد و ســعی هــم ب ــرای اجــرا اب ــزی و ب برنامه ری
ــاظ  ــازی ها لح ــرای مناسب س ــده ب ــط اعالم ش ــه ضواب ــود ک ب
شــود تــا همــه مــردم بتواننــد از پیاده روهــای شــهر اســتفاده کنند. 
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: در ایــن 
ــع شــرکت های  مســیر اداره خدمــات شــهری ســعی کــرد موان
ــر  ــرف و معاب ــا برط ــع را در پیاده روه ــر موان ــاتی و دیگ  تأسیس
را بــرای تــردد عابــران پیــاده آزاد کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــهرداری همــه ســاله بودجــه خوبــی را بــرای مناسب ســازی 
معابــر شــهر اختصــاص می دهــد، افــزود: تاکنــون تعــداد 
ــا بازســازی  ــادی از پیاده روهــای ســطح مناطــق نوســازی ی زی
شــده اند و نهضــت مناسب ســازی معابــر همچنــان ادامــه 
خواهــد داشــت تــا بتوانیــم روزی ادعــا کنیــم تمــام معابــر پیاده 
شــهر اصفهــان مناســب اســت و شــهروندان بــا خیالــی آســوده 

ــد. ــور کنن ــهر عب ــای ش از پیاده روه

اخبار کوتاه

 پرتقال و گالبی 

در صدر میوه های قاچاق اصفهان
رئیــس اتحادیــه میــوه و تره بــار 
اصفهــان گفــت: پرتقــال و گالبی 
اســت  میوه هایــی  بیشــترین 
کــه بــدون مجــوز و بــه صــورت 
قاچــاق وارد اصفهــان می شــود. 
ــت: از  ــار داش ــرج اظه ــر اط ناص
ــاهد  ــون ش ــال تاکن ــدای س ابت
ــاق در  ــتر قاچ ــه بیش ــم ک ــف بودی ــای مختل ــاق میوه ه قاچ
واردات پرتقــال و گالبــی خارجــی در حجــم کــم اتفــاق افتــاده 

است. 
وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه بــرای نخســتین بــار 
ــرش  ــرم لیموت ــزار و 3۸۰ کیلوگ ــط 2 ه ــف و ضب ــاهد کش ش
بازرســی  مدیریــت  همــکاری  بــا  بودیــم کــه   خارجــی 
و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان، اتحادیــه عمده فروشــان 
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــن ش ــازمان میادی ــار و س ــوه و تره ب می
ــار  ــوه و تره ب ــه می ــس اتحادی ــد. رئی ــورد ش ــان برخ متخلف
بایــد  اصفهــان تصریــح کــرد: ســالمتی لیموترش هــا را 
جهــاد کشــاورزی اعــالم کنــد؛ امــا در هــر صــورت کاالی 
قاچــاق نابــود می شــود. اطــرج ادامــه داد: ارزش ریالــی 
ــده  ــرآورد ش ــال ب ــون ری ــی 23۸ میلی ــول برزیل ــن محص ای
ــه  ــای ب ــیت زی ــه حساس ــرد: اتحادی ــح ک ــت. وی تصری اس
تره بــار  بــه میــدان میــوه و  ورود محموله هــای قاچــاق 
اصفهــان گفــت:  تره بــار  و  میــوه  اتحادیــه  رئیــس  دارد. 
ــظ  ــی و حف ــد داخل ــت از تولی ــرای حمای ــا ب ــن همکاری ه ای

ــد. ــه یاب ــد ادام ــه بای ــالمت جامع س

۱۳۱9 واقعه طالق در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل ثبــت احــوال چهارمحــال و بختیــاری از ثبــت یــک 
هــزار و 3۱9 واقعــه طــالق در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
اســتان  داشــت:  اظهــار  رفیع پــور  داد. محمدعلــی  خبــر 
چهارمحــال و بختیــاری در بخــش ثبــت به موقــع والدت جــزو 
ــن بخــش  ــن در ای ــر کشــور اســت و همچنی ــه اســتان برت ن

ــر از میانگیــن کشــور اســت. باالت
 رفیع پــور بــا بیــان اینکــه وضعیــت طــالق در اســتان نســبت 
ــرد: در  ــوان ک ــت، عن ــر اس ــور بهت ــتان های کش ــر اس ــه دیگ ب
ســال گذشــته یــک هــزار و 3۱9 مــورد طــالق در ایــن اســتان 
ثبــت شــده کــه از ایــن تعــداد ۱3۰ طــالق روســتایی و یــک 
هــزار و ۱۸9 طــالق شــهری اســت. وی در ادامــه گفــت: ســال 
گذشــته ۴ هــزار و 6۸ مــورد وفــات در ایــن اســتان بــه ثبــت 
رســیده کــه ایــن رقــم در ســال 93، ۴ هــزار و ۱۰۸ مــورد بــوده 
اســت. وی ادامــه داد: از کل مجمــوع وفات هــا، 2 هــزار و ۵۱۱ 
فــوت شــهری و یــک هــزار و ۵۵۷ مــورد فــوت روســتایی در 

ســال 9۴ ثبــت شــده اســت.

اخبار کوتاه

 معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی یــزد اعــالم کــرد: طــرح جایگزیــن بیمارســتان 
پرخیــر  از مصوبــات ســفر  رهنمــون کــه  دکتــر   شــهید 
ــه  دوم  ــزد اســت، نیم ــه ی ــری ب ــام معظــم رهب ــت مق و برک
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــفندماه ب اس

ــر  ــد. دکت ــرداری می رس ــه بهره ب ــکی ب پزش
ــا بیــان اینکــه  »محمدرضــا وفایــی نســب« ب
ــتانی  ــای بیمارس ــاخت طرح ه ــن س میانگی
ــار  ــت، اظه ــال اس ــا ۱۴ س ــن ۱3 ت ــور بی کش
کــرد: خوشــبختانه بهره بــرداری از ایــن طــرح 
بیمارســتانی کــه از نعمــات ســفر مقــام 
معظــم رهبــری بــه یــزد اســت، بــا گذشــت 

هفــت ســال تاکنــون 99 درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه همــراه 
داشــته اســت. وی افــزود: از مجمــوع 6۰۰ طــرح مصوب ســفر مقام 
معظــم رهبــری بــه اســتان یــزد در ســال ۱3۸6، طــرح جایگزیــن 
 بیمارســتان شــهید رهنمــون بــا صــرف هزینــه و زمــان کمتری
ــرد:  ــن مســئول خاطرنشــان ک ــرداری اســت. ای ــاده  بهره ب آم

بــا بهره بــرداری از ایــن طــرح تعــداد 3۱6 تخــت فعــال 
ــود  ــزوده می ش ــتان اف ــن بیمارس ــی ای ــت فعل ــه ۱9۰ تخ  ب
 و تمــام بخش هــای بیمارســتانی اعــم از بخش هــای موجــود 
و بخش هایــی ماننــد بخــش زنــان و زایمــان، اطفــال، گــوش 
و حلــق و بینــی و چشم پزشــکی در ایــن بیمارســتان راه اندازی 
ــدواری کــرد کــه  ــراز امی می شــود. وفایی نســب اب
ــه  ــتان ب ــس بیمارس ــاه، اورژان ــان دی م ــا پای ت
ــب  ــات تخری ــل و عملی ــد منتق ــاختمان جدی س
قدیــم  اورژانــس  محــل  در  محوطه ســازی  و 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــاز شــود. وی تصری بیمارســتان آغ
طــرح از ســال ۸9 کلنگ زنــی و در حــال حاضــر 
تمــام  آن  عمرانــی  مراحــل  تمامــی  تقریبــا 
شــده و همزمــان تجهیــز کامــل بیمارســتان در حــال انجــام 
اســت. تاکنــون مبلــغ ۷۵۰ میلیــارد ریــال بــه ســاخت طــرح 
ــه منظــور  ــه و ب بیمارســتان شــهید رهنمــون تخصیــص یافت
پایــان عملیــات عمرانــی و محوطه ســازی مبلــغ 2۵۰ میلیــارد 

ــاز اســت. مهــر ــال دیگــر نی ری

راه اندازی بیمارستان شهید رهنمون یزد تا پایان امسال
اســتاندار کرمــان گفــت: فرصــت ســاخت کرمــان بســیار 
ــا هــم کار کنیــم. متاســفانه  کــم اســت و بایــد همــه ب
ثروت هــای کم نظیــر کرمــان نادیــده گرفتــه و بــه آن هــا 

ــی شــده اســت.  کم توجه
 علیرضــا رزم حســینی در جلســه کارگــروه زیربنایــی 

و محیــط زیســِت مجمع مشــورتی ســتاد 
توســعه کرمــان ۱۴۰۴ اظهــار کــرد: مجمع 
 مشــورتی، یــک نهــاد مردمــی اســت 
و بــه دنبــال آن هســتیم نخبــگان کرمــان 
بــه صــورت واقعــی در سرنوشــت، آینــده 
ــده  ــم انداز پیش بینی ش ــان و چش شهرش

دخالــت کننــد و ایــن بــاور ماســت. 
وی افــزود: فعالیت مجمع ســتاد توســعه را رســما اعالم 
 کردیــم و خوشــبختانه بــا اســتقبال اعضــا روبــه رو شــد 

و عالقمند شده اند در این کار مشارکت کنند.
ــای  ــط زیســت از کارگروه ه ــی و محی ــروه زیربنای  کارگ
مهــم اســت و آقــای کامیــاب، دبیــر کارگــروه از مدیــران 

بــا تجربــه اســتان اســت. 
ــاوت  ــگان بی تف ــد نخب ــرد: نبای ــح ک ــینی تصری رزم حس
مــی رود  ســمتی  چــه  بــه  شهرشــان   باشــند کــه 
ــتاد  ــتان دارد، س ــز اس ــه مرک ــی ک ــل اهمیت ــه دلی  و ب
 توســعه را تشــکیل دادیــم و می خواهیــم شــهر را خــوب 

بسازیم. 
وی بیــان کــرد: قصــد داریــم نهــاد مردمــی 
ــک کار  ــرد و کم ــکل بگی ــت ش ــار دول در کن
ــد.  ــورتی باش ــاد مش ــت و نه ــراه دول و هم
 بایــد دبیــر کارگــروه و خــود کارگــروه فعــال 

و مطالبه گر باشند.
ــه مطالعــه پــروژه میــدان  ــا اشــاره ب  وی ب
ــا در  ــدان و فلکه ه ــا می ــزود: در دنی ــان اف شــهدای کرم
حــال جمــع شــدن اســت؛ زیــرا فضــای زیــادی را گرفتــه 
و دسترســی مــردم را کــم می کنــد. پــروژه طراحــی 
میــدان شــهدای کرمــان مطالعــه شــده و بــا پیشــرفت 

مراحــل، کار انجــام خواهــد شــد. ایســنا

در شهر

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 ،  93 شناسنامه  شماره  اسمعیل   پردلفرزندسید  سادات  صدیقه  :خانم  9۵/9/22هیأت  شماره ۴۱۸3-  ۱(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۸۷.۰۵ مترمربع شماره پالک 2969 فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد 

بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  علی مینایی
2(رأی شماره3۸۸3-2۸/۸/9۵ هیأت : آقای حسنعلی رمضانی بیدگلی فرزندمصطفی  شماره شناسنامه63 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت22۱.6 مترمربع شماره پالک2962 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
3(رأی شماره3۸۸۱-9۵/۸/2۸ هیأت : آقای محمد صباغی بیدگلی فرزندآقا حسین  شماره شناسنامه۵۷  ، 
ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت ۱6۵.۵۸ مترمربع شماره پالک 296۵ فرعی مجزا از شماره ۱۵۱ فرعی از 

پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
آقای جواد صباغی  فرزند حسین شماره شناسنامه ۴2، ششدانگ    : ۴(رأی شماره 3۸۸۴-9۵/۸/2۸ هیأت 
یکباب ساختمان  به مساحت ۴26.2۷ مترمربع شماره پالک 296۱ فرعی مجزا از شماره۱۵۱ فرعی از پالک 3اصلی 

واقع  درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
۵(رأی شماره .3۸۸۵-9۵/۸/2۸هیأت : آقای حسنعلی صباغی  بیدگلی  فرزند آقا حسین شماره شناسنامه ۴ 
، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت393.۵ مترمربع شماره پالک 296۰ فرعی مجزا از شماره ۱۵۱ فرعی از 
پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری. ابتیاعی 

از عبدالصمد  ستاری
6(رأی شماره3۸۸6-9۵/۸/2۸ هیأت : آقای نعمت اله صباغی بیدگلی فرزندآقا حسین  شماره شناسنامه ۱۵3 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت2۰۱.۴2 مترمربع شماره پالک 29۵9 فرعی مجزا از شماره ۱۵۱ فرعی از پالک 

3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
۷(رأی شماره3۸۸۷-9۵/۸/2۸ هیأت : آقای نعمت اله صباغی بیدگلی  فرزند آقا حسین شماره شناسنامه۱۵3 
، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت۱۷9.92 مترمربع شماره پالک 29۵۸ فرعی مجزا از شماره ۱۵۱ فرعی از 

پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
۸(رأی شماره3۸۵۰-9۵/۸/2۷ هیأت : آقای غالمحسین خانی بیدگلی فرزندرمضان  شماره شناسنامه62۷۷ و 
خانم معصومه صالحی بیدگلی فرزندعلی اصغرشماره شناسنامه۵۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
۱۱۵ مترمربع شماره پالک 2963فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی ازمالک عادی
9(رأی شماره3۸۴۸-9۵/۸/2۷ هیأت : آقای محمد صباغی بیدگلی  فرزندآقا حسین  شماره شناسنامه ۵۷ و 
خانم زهرا اسکندرپور بیدگلی  فرزندعباس  شماره شناسنامه۷3۱9  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به 
مساحت2۰۵.6۵ مترمربع شماره پالک29۵۷ فرعی مجزا از شماره ۱۵۱ فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد 

بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
ششدانگ    ،3۰۰ شناسنامه  شماره  غالمحسین  فرزند  فر   ساجدی  محمد  آقای   : 3۸۸2هیأت  شماره  ۱۰(رأی 
یکبابخانه به مساحت۱۴۴.36 مترمربع شماره پالک 296۴ فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علی مینایی بیدگلی
۱۱(رأی شماره۴۱96-22/9/9۵ هیأت : آقای سیدجواد سیاری بیدگلی فرزندسید کاظم شماره شناسنامه 6۸36و 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  آبادی فرزندجعفر شماره شناسنامه۱36   خانم معصومه مزرعتی نوش 
مساحت۱9۱.2۵ مترمربع شماره پالک296۸ فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل ابتیاعی از علی سیاری وغیره
۱2(رأی شماره۴3۰۰-9۵/9/3۰ هیأت : خانم طیبه  معظمی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه ۱۸9 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۵۰۰ مترمربع شماره پالک29۷۰ فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حمزه قمری
۱3(رأی شماره ۴3۴۷-9۵/9/3۰ هیأت : خانم سکینه علی حاجی آرانی  فرزندرحمت اله  شماره شناسنامه 9366 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۱۷.3۷ مترمربع شماره پالک2۰۷ فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک ۱۱2 

اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد راوندی بیدگلی  
۱۴(رأی شماره۴۱۸۸-22/9/9۵ هیأت : آقای غالمرضا نصر آبادی بیدگلی  فرزندمحمود شماره شناسنامه۸3۵۵ ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱23.۰6 مترمربع شماره پالک ۱۰فرعی مجزا از شماره3 فرعی وقسمتی از مشاعات 

و پالک۵3۱ اصلی  از ۵3۱اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
۱۵(رأی شماره ۴3۴۵-9۵/9/3۰هیأت : آقای حسین جان حرمتی فرزندعلی شماره شناسنامه ۵9 و خانم زهرا 
راوندی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه2۷۷)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت2۰6.9 مترمربع 
شماره پالک ۱96 فرعی مجزا از شماره  ۱9 فرعی از پالک 9۷2 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمد جانی
و  شناسنامه۸۵۴۸  شماره  فرزندعلی  بیدگلی  خدمتی  محسن  آقای   : هیأت  شماره9۵/9/23-۴2۰6  ۱6(رأی 

خانم طیبه زینلی بیدگلی فرزندمصطفی شماره شناسنامه2۱۰  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
۱۴۰مترمربع شماره پالک ۴3فرعی مجزا از شماره ۱۷و۱۸و32و33 فرعی از پالک393 اصلی واقع دراماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.   مالکیت مشاع
۱۷(رأی شماره3۸2۸-9۵/۸/2۷هیأت : آقای حسین بافنده بیدگلی فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه 6۱9۵ 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(    ۷ شناسنامه  شماره  علی   فرزند  بیدگلی        سنبلی  زهرا  خانم  و 
مساحت۱۸۱.2۵ مترمربع شماره پالک ۱۴ فرعی مجزا از شماره ۱و2و3و۴و۸و۱۰و۱۱و۱3 فرعی از پالک ۸3۸اصلی 

واقع در اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
۱۸(رأی شماره3۸62-9۵/۸/2۸ هیأت : خانمطاهره سیدی آرانی فرزندمسلم  شماره شناسنامه ۷2۴۰، ششدانگ  
یکباب مغازه  به مساحت 3۱.۵مترمربع شماره پالک۴ فرعی از پالک ۱۱۰6 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه رضا آرانی
۱9(رأی شماره3۸6۱-9۵/۸/2۸ هیأت : آقای سید محمد جدی آرانی  فرزندسید صادق  شماره شناسنامه2۴9 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۷3۴.۸ مترمربع شماره پالک9 فرعی مجزا از شماره۱ الی ۸ فرعی و مشاعات  از 

پالک ۱2۰2 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
شناسنامه  شماره  فرزندمحمد  آرانی   ملکیان  عباس  آقای   : هیأت  شماره3۸۵9و9۵/۸/2۷-3۸6۰  2۰(رأی 
۱۱۷9۵ و خانم عطیه خادم حضرتی فرزند عزیز اله شماره شناسنامه ۴۷۰ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۱3۸.۱ مترمربع شماره پالک ۱9فرعی مجزا از شماره۱۰و۱2وقسمتی از مشاعات  از پالک ۱۴32 اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی امان اله ملکی آرانی 
 ، فرزندحسن  شماره شناسنامه33۱9  آرانی   فخرالدینی  آقای محمد   : 2۱(رأی شماره۴3۴۸-9۵/9/3۰هیأت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۸2.۷9 مترمربع شماره پالک ۱3 فرعی مجزا از شماره۱۱ و۱2 وقسمتی از مشاعات 

از پالک۱693 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حسن فخرالدینی آرانی 
22(رأی شماره3۸۵6-9۵/۸/2۷ هیأت : آقای محمد امینی مهر  فرزند رمضانعلی  شماره شناسنامه۱۵6 و خانم 
صدیقه خرمی  فرزند حسین  شماره شناسنامه۵۰  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 3۵6.۵ مترمربع 
شماره پالک 3 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک ۱۸32 اصلی و۱۸32 اصلی و2۰فرعی از ۱۸3۱ اصلی  واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
23(رأی شماره3۸۵۴-9۵/۸/2۷ هیأت : آقای علی اصغر فخری آرانی فرزند حسینعلی  شماره شناسنامه3۵2 
و خانم فاطمه کفاش آرانی  فرزند احمد شماره شناسنامه۱۷۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
2۰6.۵۵ مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک۱۸93اصلی و۱۸6۴ اصلی واقع دراماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از فاطمه کفاش وکبری اصفهانیان
2۴(رأی شماره 3۸۵2-9۵/۸/2۷ هیأت : آقای محمد صالتی فرزندعلی اصغر  شماره شناسنامه3۰۰۱نسبت به ۴ 
دانگ مشاع از ششدانگ  و خانم اشرف صالتی  فرزندمحمد  شماره شناسنامه ۸۸9۷ نسبت به 2دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۸6 مترمربع پالک۱926اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از علیرضا مرشدی
2۵(رأی شماره۴3۴2-9۵/9/3۰ هیأت : آقای علی خوشه چرخ فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه ۱۴و خانم رقیه 
سیفی زاده آرانی فرزندمحمودشماره شناسنامه 2۱3)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰9.۸۵مترمربع 
شماره پالک ۸فرعی مجزا از شماره۵ فرعی از پالک۱9۸۴ اصلی و۱9۸۴ اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی
26(رأی شماره۴۱92-9۵/9/22هیأت : آقای امیر حسین رزاقی زاده آرانی  فرزند حشمت اله شماره شناسنامه232 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۰۰.۷۵ مترمربع شماره پالک ۷۸ فرعی مجزا از شماره۷ وقسمتی از مشاعات از 

پالک2۰۸۱ اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  اشرف حاجی پور 
 ،92۸۱ شناسنامه  فرزندرضاشماره  آرانی  آبادی  شیر  ابوالفضل  آقای   : هیأت  شماره9۵/9/3۰-۴3۴9  2۷(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱3۵ مترمربع شماره پالک 93 فرعی مجزا از شماره۴فرعی از پالک 22۵۷اصلی 

واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اصغر برادران آرانی
2۸(رأی شماره ۴3۴۱-9۵/9/3۰هیأت : آقای حسین عابدی  آرانی فرزندقولی شماره شناسنامه۱۴۸ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت ۱۴۸ مترمربع شماره پالک۱9 فرعی مجزا از شماره ۱و2وقسمتی از مشاعات  از پالک۱۷۰۸ 

اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29(رأی شماره۴۱۸6-9۵/9/22 هیأت : خانم  اشرف شیروانی زاده آرانی فرزندنعمت اله شماره شناسنامه 2۴۱ 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۴۱6.2 مترمربع شماره پالک ۸۴۷۴فرعی مجزا از شماره۱۱۸9 فرعی از پالک 

263۷ اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی  
3۰(رأی شماره ۴۱93-9۵/9/22 هیأت :شهرداری آران و بیدگل شناسه ۱۴۰۰۰2۷۷33۰با نمایندگی آقای ابوالفضل 
غالمرضا زاده آرانی فرزند تقی ششدانگ  یکبابخانه به مساحت2۵۷.۴ مترمربع شماره پالک ۸۴۷6 فرعی مجزا 
از شماره۱۱۸9فرعی از پالک 263۷ اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی 

3۱(رأی شماره ۴۱۸۷-9۵/9/22 هیأت : خانم طیبه پور غالم جعفر آبادی  فرزند امراله شماره شناسنامه 32۴ ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۰6.۵ مترمربع شماره پالک۸۴۷۵ فرعی مجزا از شماره۵۵2 فرعی از پالک 263۷ 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ابوالفضل قبایی آرانی
32(رأی شماره ۴296-9۵/9/3۰ هیأت : آقای علی محمد افروز  فرزندعلی شماره شناسنامه۴۰۸ و خانم معصومه 
دادگر آرانی  فرزندعلی شماره شناسنامه ۵2۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱9۴مترمربع شماره 
پالک۸۴۸3 فرعی مجزا از شماره۴۸۷و۴۸۸و2۷۴۵ فرعی از پالک 263۷ اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی افروز 
شناسنامه  شماره  اله  فرزندماشا  آرانی   پور  نصیر  ریحانه  خانم   : هیأت  شماره9۵/۸/2۸-3۸۷۸  33(رأی 

۱2۵۰۱۸۸۰۴۱۰ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱26.92 مترمربع شماره پالک۸۴۴6 فرعی مجزا از شماره ۱229 
فرعی از پالک 263۷ اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشااله نصیر پور 

 ،  ۱۰۰96 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی   داداشی  مسلم  آقای   : ۴3۰۱-9۵/9/3۰هیأت  شماره  3۴(رأی 
ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت23.۵ مترمربع شماره پالک 2۸39فرعی از پالک 263۸اصلی واقع در 

احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
: آقای غالمرضا مرشدی آرانی فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه۴9۵ ،  3۵(رأی شماره3۸۷۰-9۵/۸/2۸هیأت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴۷مترمربع شماره پالک2۸29 فرعی از پالک 263۸ اصلی واقع در احمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد 
36(رأی شماره ۴2۰۰-9۵/9/22 هیأت : آقای عباس عبداله آبادی آرانی  فرزندمحمد شماره شناسنامه۱۴3 و 
به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  خانم فاطمه رزمی منشفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۴۵.  
۱۵3.۵مترمربع شماره پالک۸۴۷3 فرعی مجزا از شماره۱۱۸9 فرعی از پالک 263۷ اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
3۷(رأی شماره 3۸۷۱-9۵/۸/2۸ هیأت : خانم زهرا چهارسوقی آرانی فرزندتقی شماره شناسنامه ۱۱۱ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت۴۴ مترمربع شماره پالک2۸2۸ فرعی از پالک263۸ اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان 
3۸(رأی شماره3۸۷2-9۵/۸/2۸هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی فرزندرضا شماره شناسنامه ۱۵39ششدانگ 
قسمتی از  یکبابخانه به مساحت 3۸ مترمربع شماره پالک2۸2۷ فرعی از پالک263۸ اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان
39(رأی شماره ۴۱۸۴-9۵/9/22هیأت : خانم فاطمه بافری آرانی  فرزند حسین  شماره شناسنامه 6۱9۰۱۱۷۷2۴ 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۱3 مترمربع شماره پالک 2۸33 فرعی مجزا از شماره26 فرعی از پالک263۸ 

اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رضا فخر آبادی
، ششدانگ    6۱ شناسنامه  شماره  فرزندآقاعلی  ستاری   اقدس  خانم   : هیأت  ۴۰(رأی شماره9۵/9/22-۴۱۸۵ 
یکبابخانه به مساحت2۷2.2 مترمربع شماره پالک 2۸3۴ فرعی از پالک263۸ اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد مالنژاد
 ، آرانی  فرزندحسین  شماره شناسنامه ۸۸6۱  بلندی  : خانم فاطمه  ۴۱(رأی شماره 3۸۷3-9۵/۸/2۸ هیأت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۷۵ مترمربع شماره پالک 2۸23فرعی از پالک263۸ اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
و   3۵۴ شناسنامه  شماره  علی   فرزندمحمد  شایقی  عباس  آقای   : هیأت  شماره9۵/۸/2۷-3۸3۴  ۴2(رأی 
خانم زینب السادات ساجدین  فرزندسید عباس شماره شناسنامه ۷۷۷ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۱۴۷.2۵ مترمربع شماره پالک 2۸26 فرعی از پالک263۸ اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس بصره آرانی 
۴3(رأی شماره3۸69-9۵/۸/2۸ هیأت : آقای روح اله بصره آرانی  فرزندمحمد شماره شناسنامه 6۴۱ ، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت 2۰6.۵۱ مترمربع شماره پالک 2۸3۰فرعی مجزا از شماره3۵ فرعی از پالک263۸ اصلی 

واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین مرادی وغیره
۴۴(رأی شماره 3۸3۸-9۵/۸/2۷هیأت : آقای امیر سالمی ستوده آرانی فرزند رضا  شماره شناسنامه 32۷۱و 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  فرزندمصطفی  شماره شناسنامه6۱9۰۰۱39۸۸    افشان  بذر  آرزو  خانم 
مساحت۱۷۸.6 مترمربع شماره پالک 2۸2۴ فرعی از پالک263۸ اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک عادی
۴۵(رأی شماره3۸36 -9۵/۸/2۷ هیأت : آقای علی اکبر قندیانی  فرزند علی اصغر شماره شناسنامه32۵ و 
خانم  زینب وفا فرزند  احمد شماره شناسنامه ۵99  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۵2 مترمربع 

شماره پالک 2۸2۵فرعی از پالک 263۸ اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
۴6(رأی شماره۴336-9۵/9/3۰ هیأت : خانم الهام خدامیان آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 6۱9۰۰33۴۷۴ 
و آقای محمد سرکار آرانی  فرزندقاسم  شماره شناسنامه6۱9۰۰۱۵۵۵۱۴  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۱۴۸.۸ مترمربع شماره پالک 2۸۴۰فرعی از پالک263۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.شهرداری آران وبیدگل
شناسنامه  شماره  علی  منده  فرزند  آرانی  موسای  اله  ماشا  آقای   : هیأت   9۵//۷/۱۸-33۰۸ شماره  ۴۷(رأی 
۴9۷و خانم رضوان قائمی منفرد  فرزند غامرضا شماره شناسنامه۴۱۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۱۱۰.۷۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۸6 فرعی مجزا از شماره23۵ فرعی از پالک26۴۰ اصلی واقع در آران 

دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  نعمت اله اکبرزاده  
۴۸(رأی شماره 3۸۷۴-9۵/۸/2۸هیأت : آقای عباس مهلکی آرانی فرزند احمد  شماره شناسنامه 6۵ ، ششدانگ  
یکباب حصار وطویله به مساحت ۱3۸.9۱ مترمربع شماره پالک۱۷9۷ فرعی مجزا از شماره 23۵فرعی از پالک26۴۰ 

اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مهلکی 
شناسنامه 3۴۷  شماره  اله  ماشا  فرزند  آرانی  معیلی  مسلم  آقای   : هیأت  شماره 9۵/۸/2۸-3۸۷۵  ۴9(رأی 
پالک  از  فرعی  از شماره23۵  مجزا  پالک ۱۷9۵فرعی  مترمربع شماره  به مساحت ۵۸  یکبابخانه  ، ششدانگ  

26۴۰اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
۵۰(رأی شماره3۸۴۰-9۵/۸/2۷ هیأت : آقای عباس کریمی آرانی فرزندسیف اله  شماره شناسنامه2۸9 و آقای 
اصغر کریمی آرانی  فرزندسیف اله  شماره شناسنامه ۱۰۰ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت22.6 
مترمربع شماره پالک ۱۷96 فرعی مجزا از شماره23۵ فرعی از پالک 26۴۰ اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج تقی باقالکار

۵۱(رأی شماره3۸۷6-9۵/۸/2۸ هیأت : آقای مهدی مهلکی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه939 ، ششدانگ  
یکباب حصار وطویله  به مساحت۱۴۰.۱۵ مترمربع شماره پالک ۱۷9۴ فرعی مجزا از شماره 23۵ فرعی از پالک 

26۴۰اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از احمد مهلکی
۵2(رأی شماره3۸۴2-2۷/۸/9۵هیأت : آقای عزیز اله عباسی آرانی  فرزند عباس شماره شناسنامه ۸۵ و خانم 
طاهره  امینییان ارانی فرزند حسین. شماره شناسنامه 9۸  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۰۰ 
مترمربع شماره پالک ۱۷93 فرعی مجزا از شماره 23۵فرعی از پالک 26۴۰اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالک عادی
۴۷و  شناسنامه  شماره  حسین   فرزند  حضرتی  خادم  محمد  آقای   : هیأت   9۵/9/3۰-۴299 شماره  ۵3(رأی 
خانمفهیمه خادم حضرتی فرزند عزت اله  شماره شناسنامه3۱۱۴  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
۱6۰.۸ مترمربع شماره پالک۱۸۰۱ فرعی مجزا از شماره 23۵فرعی از پالک 26۴۰اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی 
 ،  22۰ شناسنامه  شماره  فرزندغالمعلی  منش  سعادت  فاطمه  :خانم  هیأت  شماره9۵/9/3۰-۴3۱۷  ۵۴(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱3۴.۰۸ مترمربع شماره پالک ۱۸۰۴ فرعی مجزا از شماره23۵ فرعی از پالک 

26۴۰اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
۵۵(رأی شماره۴323 هیأت : آقای علی سعد آبادی  فرزند حبیب  شماره شناسنامه۴۱ نسبت به چهاردانگ ونیم 
مشاع  و خانم زهره سعد آبادی فرزندعلی شماره شناسنامه 226  نسبت به یکدانگ ونیم مشاع  ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت ۴6۵.۵ مترمربع شماره پالک ۱۸۰۰ فرعی مجزا از شماره23۵ فرعی از پالک 26۴۰ اصلی واقع 

در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
: آقای محمدصمیمی نژاد  فرزند اسمعیل  شماره شناسنامه ۷۷29و  ۵6(رأی شماره ۴2۰۸-9۵/9/23 هیأت 
به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   2۵۸ شناسنامه  شماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی   شمسی کویری  خانم 
مساحت2۷2.۸۵ مترمربع شماره پالک۱۱۰۷ فرعی مجزا از شماره3۴۰ فرعی از پالک 26۴۵اصلی واقع در وشاد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت رسمی
۵۷(رأی شماره29۰۰-9۵/6/3۱ هیأت : آقای عباس احسانی فر فرزندحیدرشماره شناسنامه 66 و خانم مهین 
مساحت۱6۱.۷  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  شناسنامه2۸   شماره  فرزندعباس  آبادی  نوش  مجدی 
مترمربع شماره پالک۸۵۴ فرعی مجزا از شماره۴۱ فرعی از پالک۴۱ اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش۴ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فرخ قریشی نوش آبادی
۵۸(رأی شماره ۴3۱2-9۵/9/3۰ هیأت : آقای عباس پهلوانی نوش آبادی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۴۸۰3 
و خانم فاطمه شکری مشگانی فرزند  اسمعیل شماره شناسنامه 6 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
9۱.۷۵ مترمربع شماره3۸۴9 فرعی شماره پالک۱966و۱96۷و2۵۴۱ فرعی مجزا از پالک ۴۰اصلی واقع در نوش آباد 

بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد محتشمی پور
خواهد صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است   بدیهی 

 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۱۰/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/۱۱/2

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
۱3/2/9۵/6۵۸/م الف

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی   رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند  اسناد  مقررات 

نیست.
رسول  آقای   ۱392۱۱۴۴۰2۰۱۸۰۰۱6۱۴ پرونده  کالسه   ۱39۵6۰3۰2۰۱۸۰۰3۴69 شماره  رای  برابر 
نریمانی  فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه ۱6 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  ۱62.۵ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 69 فرعی از ۱۰۰  اصلی واقع در  

دولت آباد  بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای رحیم نریمانی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۵/۱۰/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۵/۱۰/۱6
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰۵/۸99/الف/م به تاریخ 9۵/۰9/2۵

ثروت های کم نظیر کرمان نادیده گرفته شده است
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حتما بخوانید!
 رضا کیانیان کارگردانی تئاتر ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

کمتــر از یــک مــاه تــا آغــاز جشــنواره فیلــم فجــر زمــان باقــی 
مانــده اســت. هــر چنــد امســال هــم فیلمســازان خــوب زیادی 
در جشــنواره حضــور دارنــد، امــا چهره هــای شــاخص هــم بــه 
دالیــل مختلــف در جشــنواره نخواهنــد بــود و بــه احتمال بســیار 
ــان  ــه شــانه می ــت شــانه ب جشــنواره ســی وپنجم شــاهد رقاب
فیلمســازان جــوان و تازه نفــس خواهــد بــود. در ایــن گــزارش 
ــنواره  ــناس جش ــان سرش ــه غایب ــت ب ــم داش ــی خواهی نگاه

ســی وپنجم.
    داریوش مهرجویی

آخریــن حضــور داریــوش مهرجویــی در جشــنواره فیلــم فجــر 
ــن کارگــردان قدیمــی ســینما  ــه ای ــه ســال ۹۲ برمی گــردد ک ب
فیلــم ســینمایی »اشــباح« را در ایــن فســتیوال داشــت. 
»اشــباح« در ســی ودومین جشــنواره فیلــم فجــر چنــدان 
 مــورد توجــه مخاطبــان و حتــی هیئــت داوران هــم قــرار نگرفت 
ــریفی نیا  ــکا ش ــش )ملی ــل زن ــش مکم ــران نق ــا بازیگ  و تنه
و هنگامــه حمیــدزاده( توانســتند دیپلــم افتخــار ایــن جشــنواره 
ــی نســاخت  ــی فیلم ــس از آن مهرجوی ــر پ را کســب کنند.دیگ
تــا فرصــت حضــور در جشــنواره را پیــدا کنــد. مهرجویــی پیــش 
ــا عنــوان  از ایــن قــرار بــود »ســنتوری ۲« یــا فیلــم دیگــری ب

»مونــا« را جلــوی دوربیــن ببــرد.
    ابراهیم حاتمی کیا

ــگارد« در  ــم »بادی ــا فیل ــا ب ــم حاتمی کی ــته ابراهی ــال گذش س
ــه برخــاف  ــی ک جشــنواره ســی وچهارم حضــور داشــت؛ فیلم
ــورد  ــدان م ــرد و چن ــرآورده نک ــیاری را ب ــارات بس ــور، انتظ تص
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــرار نگرف ــز ق ــه داوران نی توج
ــا در دوره هــای گذشــته جشــنواره  بیشــتر فیلم هــای حاتمی کی
ــه  ــق ب ــی موف ــت و حت ــزد دریاف ــته نام ــت کم در دو رش دس

کســب تندیــس می شــدند.
    احمدرضا درویش

ــن ســی ودومین  ــا هفــت ســیمرغ بلوری احمدرضــا درویــش ب
جشــنواره فیلــم فجــر را تــرک کــرد. داوران، اســتقبال خوبــی از 
»رســتاخیز« بــه عمــل آوردنــد؛ امــا ایــن شــروع امیدوارکننــده 

ــم ادامــه نیافــت  ــان اکــران عمومــی فیل در جشــنواره، در جری
ــاه  ــا کوت ــل اعتراض ه ــینمایی در مقاب ــازمان س ــئوالن س و مس
ــانس  ــی دو س ــد از یک ــتاخیز« بع ــران »رس ــه اک ــد و ب آمدن
نمایــش پایــان بخشــیدند تــا بــه ایــن ترتیــب درویــش تبدیــل 

ــن ســال ها شــود.  ــرض در ای ــان معت ــه یکــی از کارگردان ب
درویــش بارهــا در مصاحبه هایــی کــه در ســال های اخیــر 
نشــدن وضعیــت  روشــن  تــا  اعــام کــرده  داده،  انجــام 
»رســتاخیز« کــه بــه موضــوع قیــام عاشــورا می پــردازد، قصــد 
ــد اســت  ــن رون ــری بســازد. در نتیجــه همی ــم دیگ ــدارد فیل ن
ــم  ــان جشــنواره فیل ــی از غایب ــش، یک ــه امســال هــم دروی ک

ــت. ــر اس فج
    رخشان بنی اعتماد

رخشــان بنی اعتمــاد پــس از ســاخت فیلــم »قصه هــا« دیگــر 

ــان  ــز از غایب ــا او نی ــه ت ــد نرفت ــی جدی ــاخت فیلم ــراغ س س
دوره هــای اخیــر جشــنواره فجــر و جشــنواره ســی وپنجم 
باشــد. بیشــتر فیلم هــای بنی اعتمــاد کــه در ادوار مختلــف 
جشــنواره فجــر حاضــر بودنــد، مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و ایــن 
کارگــردان مطــرح ســینمای ایــران تــا بــه حــال ســیمرغ بلورین 
ــرای  ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی از دهمی ــن کارگردان بهتری
»نرگــس«، جایــزه بهتریــن فیلمنامــه از ســیزدهمین جشــنواره 
فیلــم فجــر بــرای »روســری آبــی«، جایــزه ویــژه هیئــت داوران 
بــرای »بانــوی اردیبهشــت« و جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــرای 

ــه« را دریافــت کــرده اســت. اپیــزود »ننــه گیان
    کیومرث پوراحمد

کیومــرث پوراحمــد ســال گذشــته پــس از غیبتــی نســبتا 
طوالنــی بــا فیلــم »کفش هایــم کــو؟« در جشــنواره فجــر 
حضــور پیــدا کــرد. ایــن فیلــم چنــدان مــورد توجــه داوران قــرار 
نگرفــت و در اکــران عمومــی نیــز اســتقبال ویــژه ای از آن نشــد؛ 
ــار  ــره آث ــو؟« را در زم ــم ک ــدان »کفش های ــی از منتق ــا برخ ام

ــد دانســتند.  خــوب پوراحم
ــرای  ــا ب ــد در جشــنواره ســال گذشــته تنه ــم پوراحم ــن فیل ای
جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش اول مرد )رضــا کیانیــان(، کاندیدا 
شــد کــه در نهایــت هــم ایــن جایــزه بــه پرویــز پرســتویی بــرای 

فیلــم »بادیــگارد« رســید.

- محمدحســین لطیفــی، کارگــردان ســینما و تلویزیــون 
می گویــد: تلویزیــون بــرای برگشــتن بــه دوران طایی اش 
راهــی طوالنــی پیــش  رو دارد و زمانــی می توانــد بــه آن 
 دوران بازگــردد کــه از همیــن امــروز در بودجــه، مدیریــت 

و جــذب متخصصان خــود تجدید نظر کند.
ــک  ــوان ی ــه عن ــینما، ب ــردان س ــار، کارگ ــس آبی - نرگ
ایرانــی در جمــع اعضــای هیئــت داوری  ســینماگر 
پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم »پونــا« در هنــد 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــور دارد. پانزدهمی حض
ــد  ــور هن ــاه در کش ــا 30 دی م ــخ ۲3 ت ــا« از تاری »پون
ــی از  ــه همــراه داوران ــار ب ــزار می شــود و نرگــس آبی برگ
کشــورهای ســوئد، هند، لهســتان، صربســتان، ســریانکا 
و شــیلی، فیلم هــای بخــش اصلــی مســابقه ایــن 

جشــنواره را داوری می کنــد.
- کارگــردان »وارونگــی« می گویــد: ایــن فیلــم می توانــد 
ــه  ــدون آنک ــد، ب ــا باش ــام آدم ه ــی تم ــاره ای از زندگ پ

ــد. ــاک در آن رخ ده ــه ای هولن واقع
بــه کارگردانــی »معیــن  »آتــان«  فیلــم مســتند   -
کریم الدینــی«، ضمــن نمایــش در بخــش مســابقه 
ــزد  ــکا، نام ــم Idyllwild آمری ــنواره فیل ــل جش بین المل

دریافــت دو جایــزه از ایــن جشــنواره شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــش »ســفر شــادی« ب ــردان نمای - کارگ
ــر نمایشــی دارد  ــه اث مخاطــب کــودک توجــه خاصــی ب
ــرد:  ــح ک ــرد، تصری ــد ک ــر خواه ــار نظ ــاره آن اظه و درب

ــت. ــق اس ــیار دقی ــودک، بس ــش ک ــب نمای مخاط
- کتایــون بازیــار، کارگــردان انیمیشــن »زندگــی غمبــار 
ــن  ــران ای ــه اک ــاره ب ــا اش ــبخت«، ب ــت خوش ــک ب ی
فیلــم در گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« گفــت: ایــن 
انیمیشــن اقتباســی کامــل از کتــاب نرگــس آبیار اســت.

البتــه داســتان ایــن کتــاب کمــی جهــان شــمول تر شــده 
اســت تــا بــرای همــه مــردم قابــل درک باشــد.

- آناهیتــا نعمتــی می گویــد: اگــر قــرار اســت فیلم هــای 
دیگــر ســرگروه ها هــم در گــروه »هنــر و تجربــه« اکــران 
شــود یــا فیلم هایــی کــه متفــاوت نیســتند در ایــن گــروه 
روی پــرده بــرود کــه دیگــر »هنــر و تجربــه« از اهــداف 

اولیــه خــود فاصلــه می گیــرد.
ــاه نمایشــگاه فــروش  ــا« اواخــر بهمن م ــری »آری - گال

ــد. ــا می کن ــدرن را برپ ــار م آث
- انجمــن منتقــدان فیلــم آنایــن فیلــم »خدمتــکار« از 
کــره جنوبــی را بــه عنــوان فیلــم منتخــب خارجی زبــان 

خــود برگزیــد.
اعــام کــرد  تهیه کننــدگان  عالــی  شــورای   دبیــر   -
ــار را از  ــان آث ــهم صاحب ــا س ــتند ت ــن هس ــال ای ــه دنب ب
جشــنواره  ســی وپنجمین  در  فیلم هــا  بلیت فروشــی 
ــه  ــک روی ــه ی ــئله را ب ــن مس ــت و ای ــر دریاف ــم فج فیل

ــد. ــل کنن ــت تبدی ثاب

تالش می کنم «قاتل اهلی» به فجر برسد
مســعود کیمیایــی از فیلمبــرداری 
ــل  ــده »قات ــای باقی مان بخش ه
ــر  ــاری خب ــه  ج ــی« در هفت اهل

داد. 
ایــن کارگــردان ســینما دربــاره  
ــای  ــرداری بخش ه ــان فیلمب زم
»قاتــل  فیلــم  از  باقی مانــده 
ــم  ــن فیل ــاد و ای ــی افت ــرد: متاســفانه اتفاق ــان ک ــی« بی اهل
تعطیــل شــد؛ امــا دوبــاره شــروع می شــود تــا بتوانیــم 
صحنه هــای باقی مانــده را فیلمبــرداری کنیــم. کیمیایــی 
 بــا بیــان اینکــه مــن تاشــم را می کنــم تــا ایــن فیلــم 
ــرداری آن  ــان کــرد: ادامــه فیلمب ــه جشــنواره برســانم، بی را ب
از همیــن هفتــه شــروع می شــود. مســعود کیمیایــی چنــدی 
پیــش رســما اعتــراض کــرد کــه آنچــه از »قاتــل اهلــی« در 
حــال آمــاده شــدن اســت، مدنظــرش نیســت و بایــد چنــد 
ــود  ســکانس فیلمبــرداری شــود. پــس از ایــن اعتراضــات ب
 کــه بــا تشــکیل هیئــت حــل اختــاف در خانــه ســینما 
تهیه کننــده موظــف شــد کــه ســکانس های مدنظــر مســعود 
کیمیایــی گرفتــه شــود و فیلــم ســپس بــه هیــات انتخــاب 
فجــر ارائــه شــود. ایــن در حالــی اســت کــه هیئــت انتخــاب 
فجــر طبــق وعــده ای کــه از پیــش دســت اندرکاران ایــن 
رویــداد داده انــد، قــرار اســت تــا جمعــه 17 دی مــاه اســامی 

ــد. ــام کنن ــر را اع ــنواره  فج ــای جش فیلم ه

»سه شب با مادوکس« در تاالر هنر
ــه  ــس« ب ــا مادوک ــب ب ــه ش ــش »س نمای کیمیای وطن
طراحــی و کارگردانــی رهــام بحیرایــی از 15 دی مــاه در ســالن 
ــه  ــت. ب ــه رف ــر روی صحن ــان ب ــر اصفه ــاالر هن ــک ت کوچ
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، ایــن نمایــش نوشــته ماتئــی ویســنی یک بــه 
ترجمــه تینــوش نظم جــو اســت کــه از 15 دی مــاه بــه مــدت 
15 شــب در تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 

اصفهان به نمایش درمی آید. 
رهــام بحیرایــی دربــاره انتخــاب ایــن متــن و دغدغــه اجــرای 
ــر  ــان معاص ــی انس ــش تنهای ــن نمای ــه ای ــرده ک ــان ک  آن بی
را در مواجهــه بــا خــودش بــه تصویــر می کشــد و بــه نوعــی 
 شــرح حــال انســان امــروز در تمــام جوامــع و کشورهاســت 

و دغدغه اجرای آن به سال ها قبل برمی گردد. 
بهــزاد ســیفی، فرهــاد فتحــی، مهســا کاظمــی،  احســان 
صفــری و ایمــان نظیفــی از جملــه بازیگــران نمایــش »ســه 
ــای  ــش ایف ــن نمای ــه در ای ــا مادوکــس« هســتند ک شــب ب
عاقه منــدان  عمــوم  اســت  گفتنــی  می کننــد.  نقــش 
ــر  ــاه ه ــا 30 دی م ــش ت ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــد ب می توانن
ــا  ــا ب ــه ی ــان مراجع ــر اصفه ــاالر هن ــه ت ــاعت 18 ب ــب س ش

شــماره 35660881 تمــاس حاصــل کننــد.

اخبار کوتاه

رضــا کیانیــان، بازیگــر صاحب نــام ســینما و تئاتــر، کــه 
ســال ها در عرصــه بازیگــری حضــور موفــق و تاثیرگــذاری 
ــرش در حــوزه  ــی نخســتین اث ــدارک کارگردان داشــته، در ت
تئاتــر اســت و بــه زودی نمایــش »حرفــه ای« را روی 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــن و ب ــش از ای ــرد. پی ــد ب ــه خواه صحن

ــوان  ــا عن ــه ای« ب ــش »حرف ــران، نمای در ای
»حرفه ای هــا یــا یــک کمــدی غمگیــن« 
ــدی  ــک محم ــی باب ــه و کارگردان ــه ترجم ب
ــاوران و  ــرای نی ــال 1383 در فرهنگس در س
ــهر روی  ــر ش ــه تئات ــقایی مجموع ــاالر قش ت
صحنــه رفــت کــه رضــا کیانیــان، احمــد 
ســاعتچیان و مریــم ســعادت، بازیگــران 

اصلــی ایــن نمایــش بودنــد. امــا نکتــه ای کــه در ایــن میــان 
ــا رویکــردی  ــان ب ــن اســت کــه رضــا کیانی اهمیــت دارد ای
تــازه می خواهــد نمایشــنامه »حرفــه ای« را بــا ترجمــه 
ــه  ــه ب ــرد ک ــه بب ــی روی صحن ــرج امام ــر ای ــازه ای از دکت ت
ــود.  ــد ب ــاوت خواه لحــاظ ســاختار و طراحــی بســیار متف

ــا همراهــی  ــی نمایشــنامه ب ــن ویژگ ــه ای ــرای رســیدن ب ب
گــروه اجرایــی و دیانــا فتحــی ویرایــش تــازه ای می شــود. 
همچنــان کــه بــرای اجــرا در بــرادوی هــم توســط ســیمون 
ــش خاصــی شــد و روی  ــن ویرای ــت و مارســی دروگی جن
ــتا  ــته »دوس ــه ای« نوش ــنامه »حرف ــت. نمایش ــه رف صحن
کواکوبــچ« اســت کــه فیلمنامــه مشــهور 
کاســتاریکا  امیــر  بــرای  را  »زیرزمیــن« 
نوشــت و ایــن فیلــم در جشــنواره فیلــم 
ــا را  ــل ط ــت نخ ــال 1۹۹5 توانس ــن در س ک
ــه  ــا ترجم ــن نمایشــنامه ب ــد. ای ــت کن دریاف
ــه  ــی ب ــان صرب ــس« از زب ــاب دور دیوی »ب
انگلیســی بــرای نخســتین بــار در ســال 1۹۹1 
در برکلــی روی صحنــه رفــت و ســپس در 1۹۹۲ در لنــدن، 
ــرا  ــرادوی اج ــال 1۹۹5 در آف ب ــورک و در س 1۹۹۴ در نیوی
شــد و پــس از گذشــت چنــد ســال از ایــن اتفــاق، کمپانــی 
»رابــرت ردفــورد« مقدمــات ســاخت فیلــم »حرفــه ای« را 

ــنا ــم کرد.ایس ــنامه فراه ــن نمایش ــاس ای ــر اس ب

 رضا کیانیان کارگردانی تئاتر را تجربه می کند
ســریال »پنچــری« بــه کارگردانــی و نویســندگی بــرزو 
ــران  ــد خــورد. مه ــام کلی ــران مه ــژاد و تهیه کنندگــی مه نیک ن
ــت:  ــاره گف ــری«، در این ب ــریال »پنچ ــده س ــام، تهیه کنن مه
ســریال »پنچــری« می توانســت زودتــر از ایــن حرف هــا 
کلیــد بخــورد؛ امــا حساســیت روی فیلمنامــه و قصه هــا 

باعــث شــد بــا تمرکز بــر نــگارش و بازنویســی 
ســریال بــه یــک قصــه جــذاب دســت پیــدا 
کنیــم و امیــدوارم ایــن مجموعــه بتوانــد نظــر 
مخاطبــش را جلــب کنــد. مهــام درخصــوص 
ــت:  ــری« گف ــریال »پنچ ــری س ــم بازیگ تی
ــش  ــوری نق ــف تیم ــه یوس ــن مجموع در ای
ــز   ــو پروی ــش عم ــی نق ــد لوالی ــد، حمی حمی

رضــا نیکخــواه نقــش حبیــب و زهــره فکــور نقــش افســانه 
را بــازی می کننــد. مائــده طهماســبی )آشــفته(، مریــم 
ســعادت )متانــت(، شــهین تســلیمی )پــوران(، شــهره 
ــژاد )قــادر(، بهشــاد شــریفیان  ســلطانی )دنیــا(، رضــا داودن
نــازگل فرنقــی  )بهشــاد(،  فــرزاد حاتمیــان )ســرایدار(، 

)دختربچــه(، حمیــد غامــی )نگهبــان شــرکت( و... بازیگــران 
اصلــی ســریال هســتند. »پنچــری«، داســتان پســری 
ــورد  ــر م ــه دخت ــا ب ــده ت ــات را چی ــه مقدم ــه هم ــت ک اس
عاقــه اش برســد؛ امــا در ایــن مســیر اتفاقاتــی رخ می دهــد 
ــش  ــه اطرافیان ــته اش هم ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــه او ب  ک
ــوص  ــام درخص ــد. مه ــش می کش ــه چال را ب
ــتر  ــزود: بیش ــریال اف ــن های س ــر لوکیش دیگ
ــران  ــرق ته ــریال در ش ــن س ــن های ای لوکیش
بــه  هــم  بخش هایــی  در  و  شــده  گرفتــه 
لویــزان خواهیــم رفــت. دیگــر عوامــل ســریال 
عبارتنــد از: تهیه کننــده: مهــران مهــام، نویســنده 
و کارگــردان: برزو نیک نــژاد،  مدیــر تولیــد: 
 نعمــت یمینــی، دســتیار اول کارگــردان: حامــد مختــاری

دســتیار دوم کارگــردان: نویــد صاحــی، منشــی صحنــه: الهــام 
اخــوان، مدیــر برنامه ریــزی: احســان سجادحســینی، دســتیار 
 برنامه ریــز: مینــا نیکــو، مدیــر تصویربــرداری: محمــد ناصــری

تصویربردار: فردین ناصری و ... . خبرفارسی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برابر رای شماره 13۹56030۲018003516 کاسه پرونده 13۹۲11۴۴0۲01800166۹ آقای مهدی مزدبران 

حبیب آبادی فرزند غامرضا  بشماره شناسنامه 177 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب 

ساختمن تجاری اداری به مساحت  8۹.85 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲8  اصلی 

واقع در  شهرک ولی عصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای محمد حدادی 

خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/10/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/8۹0/الف/م به تاریخ ۹5/0۹/۲۴

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برابر رای شماره 13۹56030۲018003۴70 کاسه پرونده 13۹۲11۴۴0۲018000111 آقای محمد حسین 

تحریریان  فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه 1088 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  ۲۲۹.۹6 متر مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پاک 103  

اصلی واقع در  دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/10/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/8۹۴/الف/م به تاریخ ۹5/0۹/۲5

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای علی احمدی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت سیاوش اسکندری و حسین احمدی به 

این شورا تسلیم که به کاسه ۹5/13۴ ثبت و برای روز ۹5/11/30 و ساعت 0۴:۴5 عصر وقت رسیدگی 

تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت 

به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر 

فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم 

 مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹۲6/م الف به تاریخ ۹5/10/07

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای سید مهدی حسینی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت محمود قربانی به این شورا تسلیم 

که به کاسه ۹5/136 ثبت و برای روز ۹5/11/30 و ساعت 05:00 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، 

نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 

آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی  رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 

اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹۲6/م الف به تاریخ ۹5/10/07

آگهی حصر وراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   6600037۲0۲ شماره  شناسنامه  دارای  جعفری کمشچه  فرهاد  آقای 

6۴6/۹5 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان عباس جعفری کمشچه  بشناسنامه 1361 در تاریخ 13۹5/0۴/۲۴  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا جعفری کمشچه فرزند محمد 

تقی ش.ش 88۴ ) پدرمتوفی ( )۲( صغرا طوطی کمشچه فرزند محمود ش.ش 1158 )مادر متوفی(  

)3( زهره جعفری فرزند حسین  ش.ش ۴۹ )همسر متوفی(  )۴( فرهاد ش.ش 6600037۲0۲ 

)5( فرزانه ش.ش  510007673۹ )6( محدثه ش.ش 6600105۴53  همگی جعفری کمشچه فرزند 

عباس )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹3۹/م الف به تاریخ  13۹5/10/13

آگهی حصر وراثت
خانم مریم علی خاصی دارای شناسنامه شماره 1۹51 به شرح دادخواست به کاسه 58۴/۹5 ش ح 1 

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

جعفری بشناسنامه 660007۴۹57 در تاریخ 13۹5/0۴/۲۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اکبر جعفری فرزند مصطفی ش.ش 1۴۴۲ ) پدر 

متوفی( )۲( مریم علی خاصی فرزند حسن  ش.ش 1۹51 )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹۴0/م الف به تاریخ  13۹5/10/13

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیهمین مجتبی، زهرا، مرتضی، اعظم، عصمت، محمد، 

علی، اکرم، نصرت همگی هادی فرزندان رمضان هادی و ایران مرادی  بابت سهم االرث محکوم له 

خانم عزت هادی فرزند رمضان از 5 قطعه زمین زراعی و یک واحد مسکونی و یک واحد گاوداری 

بشرح نظریه کارشناس که سهم ریالی محکوم اله به مبلغ ۴۹51۴81۹7 ریال میباشد بوده است  و با 

توجه به عدم پرداخت مبلغ ریالی آن این اجرا تصمیم به فروش کل آن که طبق نظر کارشناس رسمی 

لذا جهت فروش  و  دارد  را  مزایده  از طریق  میباشد  پیوست  به  نظریه  و  ارزیابی گردیده  دادگستری 

جلسه مزایده در تاریخ 13۹5/11/0۴ ساعت 1۲ در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگذارمیشود 

و طالبین خرید میتوانند  پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید اماک و ماحظه نظریه کارشناس به 

دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت شرکت در جلسه مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت 

از مبلغ ارزیابی شروع میشود و اموال به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود 

الزم به ذکر است خریدار می بایست 10 درصد  مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده 

دادگستری واریز نماید.

1-زمین زراعتی به مساحت 650 متر مربع که در مجاورت جاده  قدیم اصفهان در صحرای حسین 

آباد علیا می باشد به ارزش ۹7500000 ریال ۲-زمین زراعتی به مساحت 500 متر مربع که در مجاورت 

خیابان گاز واقع در صحرای حسین آباد علیا است به ارزش 75000000 ریال 3-زمین زراعتی به مساحت 

۲00 متر مربع نزدیک به اتوبان شاهین شهر به ارزش 50000000 ریال. ۴- یک واحد مسکونی واقع در 

خورزوق خیابان ولی عصر کوچه پست به مساحت ۲57 متر مربع عرصه و 150 متر مربع اعیانی در 

با  یک طبقه به ارزش 1۴78000000 ریال. 5- یک واحد گاوداری به مساحت حدود 3000 متر مربع 

دیوار ساختمان و تاسیسات و یک حلقه چاه آب عمیق با الکتروموتور و سایر تجهیزات الزم با مجوز 

حفر و بهره برداری از سازمان آب منطقه ای اصفهان و امتیاز برق جمعا به ارزش 5000000000 ریال.6- 

زمین زراعتی به مساحت 1000 متر مربع واقع در جوی گود حسین آباد علیا به ارزش 80000000 ریال 

. 7- زمین زراعتی به مساحت 6۲5 متر مربع واقع در صحرای حسین آباد علیا به ارزش 6۲500000 

ریال . جمع ارزش 7 رقم فوق الذکر )عرصه، اعیانی و امتیازات مربوطه( 68۴3000000 ریال سهم خانم 

ایران مرادی )همسرمتوفی( 855375000 باقیمانده 5۹876۲5000 سهم هردختر ۴۹8۹68750 سهم 

هر پسر ۹۹7۹37500 

دفتر  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹50/م الف به تاریخ  ۹5/10/07

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
در خصوص دادخواست آقای اصغر براتی به طرفیت محمدعلی مدینی و غیره مبنی بر مطالبه مهریه به 

توجه به اینکه پرونده کاسه ۹508۴6/ ح 1 در مورخ 13۹5/1۲/0۲ ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی دارد 

و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل میاید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نماید. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹38/م الف به تاریخ ۹5/10/1۴

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5137۲خواهان مرتضی مستاجران  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک   به 

طرفیت مصطفی فوالد وند تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/11/۲3 

ساعت ۹:00 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 8165756۴۴1 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: ۲88۲0/م الف مدیر دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  وجه    بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پایان   اله  پرونده کاسه ۹51183خواهان عزت  در خصوص 

طرفیت معصومه غفاری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/11/۲3 

ساعت ۹ 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 8165756۴۴1 مجتمع 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: ۲877۲/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمود طریقت خاکسار    دارای شناسنامه شماره1030 به شرح دادخواست به کاسه 518۹/۹5 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادعلی طریقت 

خاکسار     بشناسنامه 5378 در تاریخ8۹/10/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر و 1- فرزند دختر و 1- همسر 1- کمال طریقت خاکسار 

ش ش 11۲۴ فرزند پسر ۲- جال طریقت خاکسار ش ش 3010 فرزند پسر 3- محمود طریقت 

خاکسار ش ش 1030 فرزند پسر ۴- فروغ طریقت خاکسار ش ش 78۴فرزند دختر 5- بتول کچ 

کوبی ش ش ۴5713 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 

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

شماره : 307۲6/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  وجه    بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پایان   اله  عزت  ۹5118۲خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت آرمین اباذری راد   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/11/۲3 

ساعت 10 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 8165756۴۴1 مجتمع 

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: ۲8770/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹80350600770شماره  پرونده:  ۹51010035060۹8۲8شماره  اباغیه:  شماره 

۹50۹30 تاریخ تنظیم: 13۹5/0۹/۲1 خواهان / شاکی سید مهدی حسینی  دادخواستی به طرفیت 

خوانده سینا محمدی تبار  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲0ارجاع و 

به کاسه ۹50۹۹80350600770 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/11/۲3 و ساعت 10:00تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 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: ۲88۴7/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹51176خواهان  قنبر علی جمشیدی        دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

مورخ  روز..........  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  پارسا  مرتضی  به طرفیت  المثل    اجرت 

تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده.  ۹ صبح   ۹5/11/۲3ساعت 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 

صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع شماره )۲( شورای حل اختاف  اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30188/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹51186 خواهان حمید رضا اعتزازیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  

به طرفیت آذر حضور بخش تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/11/۲3 

مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده    1۲ ساعت 

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

پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756۴۴1  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 

مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲87۹7/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  دیانتی   مهدی  ۹۲3/۹5 خواهان محمد  پرونده کاسه  در خصوص 

برای روزشنبه  مورخه ۹5/11/۲3 ساعت  . وقت رسیدگی  طرفیت رویا مظفری  تقدیم نموده است 

در  تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  ۴ عصر  

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

شورای   8165756۴۴1 پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه 

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

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

می شود.

شماره: ۲۹31۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۲8 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  وطنی     مرتضی  ۹۹6/۹5خواهان  پرونده کاسه  خصوص  در 

815/000 ریال  به طرفیت طیبه رضایی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............ مورخ 

۹5/11/۲۴ساعت 3/30 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 آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30833/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

غایبانبزرگجشنوارهسیوپنجم

سریال «پنچری» کلید خورد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

این مشکل باید برای همیشه حل شود پنجشنبه  16  دی ماه   61395
ـــمـــاره  337 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 راه پرفراز و نشیب سپاهان با ویسی
ســپاهان کــه در دو فصــل اخیــر 
ــه  ــا ب افــت محسوســی کــرده ب
خدمــت گرفتــن عبــدهللا ویســی 
ــا اســتقالل  کــه فصــل پیــش ب
ــگفتی  ــن ش ــتان مهم تری خوزس
لیــگ برتــر را رقــم زد، بــه دنبــال 
 برگشــتن بــه دوران اوج خــود 
و کســب قهرمانــی لیــگ برتــر اســت؛ امــا قــرار گرفتــن در رتبه 
ــوب  ــی، مطل ــیب ویس ــراز و نش ــپاهان پرف ــرای س ــتم ب هش
هــواداران ایــن تیــم نیســت. باشــگاه ســپاهان کــه زمانــی در 
 ثبــات مدیریتــی الگویــی بــرای ســایر تیم هــای مدعــی بــود
ــود را از  ــوب خ ــی خ ــن ویژگ ــر ای ــال اخی ــار س ــه، چه در س
ــز  ــم نی ــن تی ــن ای ــت نتیجــه نگرفت دســت داده و شــاید عل
همیــن تغییــرات زیــاد مدیریتــی اســت. در ســال ۹۴ و پــس 
از اختــالف بیــن خلیلیــان و هیئت مدیــره ایــن باشــگاه، 
اصغــر باقریــان، مدیــر عاملــی ســپاهان را بــر عهــده گرفــت؛ 
ــا محســن  امــا باقریــان نیــز از ســمت خــود اســتعفا کــرد ت
طاهــری از تاریــخ ۲۰ مهــر ۹۵ بــه عنــوان مدیــر عامــل جدیــد 
ســپاهان معرفــی شــود. ویســی هماننــد زمــان حضــورش در 
ــی  ــز جوانگرای ــپاهان نی ــتان، در س ــتقالل خوزس ــا و اس  صب
ــران  ــال ای ــه فوتب ــری را ب ــی دیگ ــرده پدیده های ــعی ک و س
ــای  ــردن نام ه ــه ک ــا اضاف ــپاهان ب ــه س ــد. البت ــی کن معرف
مهــرداد محمــدی و طالــب ریکانــی ســعی کــرده اســت 
کیفیــت فنــی تیــم خــود را نیــز ارتقــا دهــد. شــاگردان عبــدهللا 
ویســی در ۱۵ بــازی ایــن فصــل، ۶ بــرد، ۴ تســاوی و ۵ 
شکســت کســب کرده انــد کــه 3 پیــروزی، ۲ باخــت و 3 
تســاوی داخــل خانــه و 3 پیــروزی، 3 شکســت و ۱ تســاوی 

را خارج از نقش جهان کسب کرده اند.

فیروز کریمی، سرمربی نفت آبادان شد
ــر  ــادان را ب ــت آب ــت نف ــم صنع ــت تی ــی هدای ــروز کریم فی
عهــده گرفــت. صبــح چهارشــنبه نــادر دست نشــان بــا حضــور 
ــی  ــه فن ــه کمیت ــزاری جلس ــی برگ ــگاه و در پ ــل باش در مح
ــار شــد. تبصــره  ــراردادش برکن ــک ق ــر اســاس تبصــره ی و ب
یــک قــرارداد دست نشــان تصریــح می کنــد در صورتــی 
ــان نیم فصــل اول مســابقات ــا پای  کــه تیــم صنعــت نفــت ت
ــرد، باشــگاه حــق  ــرار بگی ــه دهــم ق ــه ای بیشــتر از رتب در رتب
فســخ یک طرفــه ایــن قــرارداد را دارد. پــس از فســخ قــرارداد 
ــم  ــئوالن تی ــا مس ــق ب ــا تواف ــی ب ــروز کریم ــان، فی دست نش

ــت.  ــده گرف ــر عه ــان را ب ــت طالیی پوش هدای
هدایــت  ســابقه  خــود  مربیگــری  کارنامــه  در  کریمــی 
تیم هایــی ماننــد ســپاهان اصفهــان، پاس تهــران، تراکتورســازی 
 تبریــز، اســتقالل تهــران، ذوب آهــن اصفهــان، پیــکان تهــران
گســترش فــوالد تبریــز، اســتقالل اهــواز و ملــوان بنــدر انزلــی 

را بــر عهــده داشــته اســت.

 چراغ سبز تیموریان به منصوریان
هافبــک ســابق آبی پوشــان پــس 
از دو بــار جدایــی از ایــن تیــم 
ــرای  ــوان کــرده تمایــل دارد ب عن
ســومین بــار بــه ایــن تیــم 
ــال  ــه احتم ــی ک ــدد؛ اتفاق بپیون
آن دور از ذهــن نیســت و شــاید 
اســتقالل هــواداران   بــه زودی 

هافبــک ســابق ارمنــی تیمشــان را بــاز هــم در ترکیــب ببیننــد. 
ــم  ــن تی ــر ای ــه در اردوی اخی ــی ک ــم مل ــابق تی ــان س کاپیت
ــم  ــن تی ــا پیراه ــانزدهم را ب ــگ ش ــرد، لی ــدا نک ــور پی حض
ــرف  ــا ح ــن روزه ــا ای ــرد ام ــاز ک ــز آغ ــازی تبری  ماشین س
ــا  ــع آبی ه ــه جم ــتن وی ب ــر پیوس ــی ب ــی مبن و حدیث های

شنیده می شود.
ــن  ــار پیراه ــن دو ب ــش از ای ــه پی ــان ک ــک تیموری  آندرانی
ــرای  ــاد ب ــال زی ــه احتم ــود، ب ــرده ب ــن ک ــه ت ــتقالل را ب اس
ــی  ــه نوع ــا ب ــد ت ــرار می کن ــئله را تک ــن مس ــار ای ــومین ب س

ــد. ــت کن ــود ثب ــام خ ــه ن ــه ب ــن زمین ــوردی را در ای رک

پایان اسطوره دوومیدانی جهان
دوران  پایــان  لنــدن  در  دوومیدانــی  جهانــی  مســابقات 
ــین  ــود. یوس ــد ب ــان خواه ــرد جه ــریع ترین م ــه ای س حرف
ــی در  ــده جامائیکای ــی را متحــول کــرد. دون ــت، دوومیدان بول
ــدن ۲۰۱۲)  ــن ۲۰۰۸ و لن ــو ۲۰۱۶، پک ــک )ری ــه دوره المپی س
در ســه رشــته مختلــف )دو ۱۰۰ متــر، ۲۰۰ متــر و چهــار در ۱۰۰ 

ــرد. ــدال طــال کســب ک ــر( ســه م مت
ــه 3۰ ســال دارد، در ســال ۲۰۱۷  ــان ک  ســریع ترین مــرد جه
ــد  ــش را خواه ــدن کفش های ــی لن ــای جهان ــس از بازی ه پ
ــم  ــر هواداران ــه خاط ــت: ب ــاره گف ــن ب ــت در ای ــت. بول  آویخ
ــابقات  ــز در مس ــال نی ــد، امس ــن دارن ــه م ــه ب ــقی ک و عش
ــن ســال حضــورم خواهــد  ــا آخری ــرد؛ ام شــرکت خواهــم ک
بــود. تنهــا بــرای لــذت بــردن در ایــن فصــل رقابــت خواهــم 
کــرد. نمی خواهــم بــه خــودم اســترس وارد کنــم. در طــول ۱۰ 
ســال گذشــته بیشــترین تــالش خــود را کــردم و مهم تریــن 

ــود. ــی ام ب ــش دوران ورزش بخ

 حامد لک 

در آستانه حضور در تیم فوتبال سایپا
ــور در  ــتانه حض ــم در آس ــای ق ــال صب ــم فوتب ــان تی دروازه ب
تیــم ســایپا قــرار دارد. حامــد لــک کــه مدعــی شــده بــود از 
ــال  ــه فوتب ــم ســوئدی پیشــنهاد دارد و می خواهــد ب ــک تی ی
اروپــا بــرود، در روزهــای گذشــته بــا باشــگاه ســایپا مذاکراتــی 
داشــته و گزینــه اصلــی ایــن باشــگاه بــرای پســت دروازه بانــی 
اســت. البتــه گفتــه می شــود نظــر نهایــی را در ایــن خصــوص 

حســین فرکــی خواهــد داد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

مدیــر عامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان در نشســت 
ــای  ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــاه ۹۵ ب ــنبه ۱۴ دی م ــری روز سه ش خب
درازمــدت ایــن ســازمان، در راســتای توســعه و رونــد رو بــه 
ــره وری  ــا به ــت: ب ــان ۱۴۰۰ گف ــرح اصفه ــاخص های ط ــد ش رش
ــه  ــی از جمل ــزرگان دین ــه ب ــای عالمان ــات و رهنموده از فرمایش
مقــام معظــم رهبــری، امیدواریــم بتوانیــم بــا ســوق دادن 
 ورزش بــه ســوی خانواده هــا جامعــه ای ســالم و بــا نشــاط 
را در زندگــی همشــهریان خــود رقــم بزنیــم. علــی قاســمی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــا کفایت ــه و ب ــا تجرب ــران ب ــه مدی ــه از جمل ک
گوناگــون  پســت های  در  خــود  خدمتــی  ســال های   طــول 
و مقاطــع مختلــف مدیریتــی بــه ویــژه ورزشــی، منشــأ خدمــات 
 ارزشــمندی بــوده اســت، افــزود: احســاس مدیریتــی خــود 
ــام  ــرت ام ــالب، حض ــر انق ــر کبی ــار رهب ــام گهرب ــه پی ــر پای را ب
ــزو  ــی ج ــت بدن ــد ورزش و تربی ــوده بودن ــه فرم ــی)ره( ک خمین
الینفــک علــوم تعلیــم و تربیــت اســت و مقــام معظــم رهبــری کــه 
فرموده انــد محیــط ورزش بایــد محیطــی ســالم، معنــوی الهــی، و 
سرشــار از تقــوا و پاکــی و خصلــت هــای پهلوانــی و روح جوانمردی 
باشــد، بنــا می کنیــم و امیدواریــم در عمــل بتوانیــم رهنمودهــای 

داهیانــه و ارزشــمند ایشــان را در چارچــوب مســائل دینــی و 
ــی  ــی گام ــترش ورزش همگان ــا گس ــم و ب ــی کنی ــی عمل انقالب
شایســته در راه تحقــق ایــن هدف هــای آرمانــی و مهــم برداریــم.

    توسعه ورزش همگانی و شهروندی
ــر ورزش  ــت: در ام ــار داش ــگاران اظه ــه خبرن ــاب ب ــمی خط قاس
ــم  ــان حاک فضــای مناســبی در ســازمان ورزش شــهرداری اصفه
ــژه  ــام وی ــته و اهتم ــت پیوس ــک و حمای ــه کم ــاز ب ــه نی ــت ک اس
دارد کــه  رســانه  اصحــاب  و  جرایــد  اربــاب  عزیــزان  شــما 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــف بوده ای ــع مختل ــا در مقاط ــاور م ــار و ی همیشــه ی
ــترش  ــه گس ــان ک ــه هدفم ــما ب ــت ش ــدون حمای ــن دارم ب یقی
نخواهیــم  اســت،  شــهروندی  و  همگانــی  ورزش  توســعه  و 
رســید؛ زیــرا رســانه ها بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی 
از  تصریــح کــرد:  وی  می شــوند.  تلقــی  ورزش  طالیــی  یــار 
تمامــی رســانه های نوشــتاری و گفتــاری خواهــش می کنــم 
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــی کنن ــی و همراه ــا را راهنمای ــردن، م ــد ک ــا نق ب
ــهرمان  ــن در ورزش ش ــه یقی ــه ب ــتی هایی ک ــع کاس ــت رف در جه
ــل  ــر عام ــم. مدی ــی برداری ــت و اساس ــای مثب ــود دارد، گام ه وج
ســازمان ورزش شــهرداری در ارتبــاط بــا اساســنامه ســازمان 
قهرمانــی  ورزش  بــا  رابطــه  در  به ویــژه  شــهرداری ها،   ورزش 
ــا  ــت: اصــول کار م ــگ کشــوری گف ــای لی ــداری در رقابت ه و تیم

ــی اســت. البتــه ممکــن اســت  مدیریــت واحــد در ورزش همگان
از نظــر حقوقــی ایــن اساســنامه دارای ایراداتــی هــم باشــد، امــا 
ــی  ــه ورزش همگان ــن ب ــهرداری ها پرداخت ــی ش ــه ذات کار و وظیف
ــه قهرمانــی! وی افــزود: در شــورای عالــی  و شــهروندی اســت، ن
ورزش ایــن امــر بــه طــور یک جانبــه بــه شــهردارها واگــذار شــده 
ــد در ورزش  ــت واح ــا مدیری ــاد زمینه ه ــا ایج ــد ب ــه بای ــت ک اس
همگانــی را در دســتور کارمــان داشــته باشــیم و در مواقــع لــزوم 
بــه نهادهــای مرتبــط بــا ورزش کمــک نمائیــم تــا بــه یــک برنامــه 

عملیاتــی مناســبی دســت پیــدا کنیــم.
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ــده  ــرای ســال های آین ــه ب ــی ک ــه برنامه های ــا اشــاره ب قاســمی ب
ایــن ســازمان طراحــی شــده، گفــت: از جملــه برنامه هــای ابالغــی 
ــان  ــرح اصفه ــهرداری ط ــی ش ــت فرهنگی اجتماع ــه معاون کار ب

۱۴۰۰ اســت کــه بــرای یــک برنامــه پنــج ســاله پیش بینــی شــده 
ــا  و مــا در آغــاز ســال اول آن قــرار داریــم و طبیعــی اســت کــه ب
توجــه بــه حجــم کاری بــا بعضــی مشــکالت هــم مواجــه هســتیم؛ 
امــا تمــام برنامه هــا بــه منظــور پیشــبرد شــاخص های ایــن 
طــرح را دنبــال خواهیــم کــرد. از جملــه کارهــای ایــن شــاخص ها 
ــهری  ــت ش ــی، مدیری ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــای اقتص محوره
ــی  ــرد جمع ــر و خ ــا تفک ــه ب ــت ک ــی اس ــتانداردهای ایمن و اس

ــرد.  ــی ک ــود بوم می ش
قاســمی بــا اشــاره بــه برنامه هــای مشــترک بــا ســازمان 
 آمــوزش و پــرورش اظهــار داشــت: مــا بــه عنــوان حامــی 
ــازمان  ــژه س ــه وی ــا ب ــایر ارگان ه ــت س ــارکت کننده در خدم و مش
ــر  ــه در ســال های اخی ــرورش هســتیم؛ ضمــن اینک ــوزش و پ آم
امکانــات خوبــی را در اختیارمــدارس قــرار داده ایــم و تــالش 
ــود  ــود را بهب ــت موج ــترک وضعی ــای مش ــا برنامه ه ــم ب می کنی
ــبت  ــرورش نس ــوزش و پ ــگاه آم ــم ن ــد ببینی ــه بای ــیم. البت بخش
بــه ایــن حرکــت مــا نــگاه حمایتــی اســت یــا مشــارکتی. وی در 
 پاســخ بــه ســواالت مطرح شــده از ســوی خبرنــگاران پاســخ داد 
و در نهایــت گفــت: نــگاه مــا در تمــام زمینه هــای ورزشــی صرفــا 
ــان و  ــش آقای ــی در دو بخ ــعه ورزش همگان ــد و توس ــگاه رش ن
بانــوان اســت کــه ۵۰ درصــد مخاطبــان مــا را تشــکیل می دهنــد.

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان:

وظیفه شهرداری ها پرداختن به ورزش همگانی است، نه قهرمانی

رئیــس فدراســیون فوتبــال اظهــار کــرد اگــر پرسپولیســی ها 
ــان  ــوب برایم ــورت مکت ــه ص ــد ب ــه دارن ــی را ک اعتراض های
ــاج  ــدی ت ــا رســیدگی می شــد. مه ــه آن ه می فرســتادند، ب
دربــاره جلســه بــا طاهــری گفــت: از طاهــری خواســته بودم 
جلســه ای بــا هــم داشــته باشــیم تــا دربــاره اتفاقــات اخیــر 

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــم. واقعی ــت کنی صحب
یــک عــده بــه دنبــال ایجــاد چنیــن فضاهایی 
ــی  ــا متاســفم، ول ــرای آن ه ــن ب هســتند و م
ســکوت می کنــم. گاه ســکوت بــا تدبیــر 
همــراه اســت. او افــزود: مســلما هــر کســی 
مســیر خــودش را طــی می کنــد؛ امــا بعضــی 
از مصاحبه هــا و تیترهــا در فضــای رســانه 

ــود کــه مــن  ــم ب ــی مه ــن مســئله خیل درســت نیســت. ای
امــروز از سرپرســت باشــگاه پرســپولیس خواســتم تــا بــه 
ــه  ــی محترمان ــم. خیل ــت کنی ــا هــم صحب ــد و ب اینجــا بیای
حرف هایــم را بــه او زدم. فدراســیون فوتبــال جــدا بــه 
دنبــال حــل ایــن مســئله اســت. ایــن موضــوع بایــد یــک 

ــی  ــه هــر زمان ــرای همیشــه حــل شــود. نمی شــود ک ــار ب ب
کــه اردو برگــزار می شــود، اعتراضــی وجــود داشــته باشــد. 
رئیــس فدراســیون فوتبــال ادامــه داد: مــن حتــی بــه 
ــپولیس  ــان پرس ــه ملی پوش ــم ک ــی روش گفت ــوس ک کارل
ــام داد.  ــم را انج ــن تصمی ــا او ای ــت؛ ام ــران نفرس ــه ای را ب
مــا در اســفند مســیری بســیار ســخت پیــش 
ــاب  ــک راه را انتخ ــد ی ــت و بای ــان اس رویم
کنیــم. از طرفــی مرحلــه حســاس مقدماتــی 
ــوی  ــم و از س ــش رو داری ــی را پی ــام جهان ج
اســتقالل  اســتقالل،  پرســپولیس،  دیگــر 
خوزســتان و ذوب آهــن بایــد در آســیا بــه 
مصــاف حریفــان خودشــان برونــد. حــال کــه 
ــم آن  ــت بتوانی ــر اس ــت، بهت ــاق االن رخ داده اس ــن اتف  ای
ــار  ــاره آم ــال درب ــیون فوتب ــس فدراس ــم. رئی ــل کنی را ح
ــی  ــیگاری و قلیان ــت های س ــاره فوتبالیس ــده درب منتشرش
ــت  ــر صح ــده اگ ــر ش ــه منتش ــاری ک ــن آم ــت: ای ــز گف نی

ــنا ــت. ایس ــف اس ــث تأس ــد، باع ــته باش داش

واکنش تاج به ماجرای برانکو و کی روش
مربــی تیــم ملــی دوومیدانــی بــا کســب نتایــج ضعیــف 
ــود  ــت ش ــوع بازخواس ــن موض ــت ای ــه باب ــدون اینک  و ب

از ایران رفت. 
ایگــور پاکلیــن، مربــی قرقیزســتانی تیم ملــی دوومیدانی 
پیــش از المپیــک لنــدن بــرای نخســتین بــار بــه ایــران 

ــده ســهمیه  ــا محمــد ارزن آمــد و همــراه ب
المپیــک ۲۰۱۲ را کســب کــرد. در المپیــک 
لنــدن، ارزنــده نتیجــه خوبــی را کســب 
ــو  ــرای المپیــک ری ــا ایــن حــال ب نکــرد؛ ب
هــم فدراســیون دســت بــه دامــان پاکلیــن 
شــد. او بــرای مربیگــری ارزنــده و کیــوان 
ــت.  ــرارداد بس ــیون ق ــا فدراس ــرزاده ب قنب

ــده هــم در  ــر شــد و ارزن ــو دورت ــه روز از ری ــرزاده روزب قنب
لحظــه آخــر بــه ســختی ســهمیه گرفــت؛ هــر چنــد بــاز 
هــم در المپیــک بــه نتیجــه خوبــی نرســید. امــا پاکلیــن 
ــدون اینکــه فدراســیون از او بازخواســتی انجــام بدهــد  ب
ــرزاده از او  ــف قنب ــج ضعی ــل نتای ــه دلی ــا فدراســیون ب ی

ســوالی بکنــد، از ایــران رفــت و هیــچ کــس نپرســید ایــن 
مربــی کــه ایــن همــه پــول گرفــت و بــه نتیجــه مدنظــر 
ــی  ــرای دوومیدان ــع ســودی هــم ب هــم نرســید و در واق

ایــران نداشــت، چــرا بازخواســت نشــد. 
ــل  ــه دلی ــی ب ــم از او انتقادات ــی ه ــود گاه ــه می ش گفت
رفتارهــای خــارج از فرهنــگ ایــران می شــد. 
ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه فدراســیون 
فعلــی و فدراســیون گذشــته بــه چــه دلیــل 
 بــا مربــی ای کــه شــرایط خوبــی نــدارد 
ــه  ــه نتیج ــم ب ــی ه ــاظ فن ــی از لح و حت
 قابــل اعتنایــی در ایــن مــدت نرســیده

قرارداد می بندد؟ 
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه فدراســیون مبلــغ قــرارداد 
ــه  ــت آنچ ــی باب ــن مرب ــرده و ای ــت ک ــل پرداخ او را کام
ــه  ــچ گون ــه هی ــداده، ن ــام ن ــی داده و انج ــام م ــد انج بای
ــران داده  ــه ای ــی ب ــچ غرامت ــه هی ــده و ن ــی ش سرزنش

اســت. ورزش3

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه وجه   مبنی  دادخواستی  ۹۵/۱۱۹۶ خواهان کریم شفیعی   پرونده کالسه  در خصوص 

طرفیت براتعلی هنردان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۱۱/۲۴ 

ساعت ۱۰/3۰ 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 – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ 

مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۸۷۷۸/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره۱۱۱۴   ناظری      قلعه  یزدانی  محمد  آقای 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این  از   ۵۲۱۴/۹۵

فاطمه قنبری قلعه ناظری      بشناسنامه 33۷ در تاریخ۹۵/۹/۱۸اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۲ فرزند پسر و 3 فرزند دختر  ۱- محمد میرزایی 

قلعه ناظری ش ش ۱۱۱۴ فرزند پسر ۲- علی میرزایی قلعه ناظری ش ش ۴۵۶3۹ فرزند پسر 

3- معصومه میرزایی ش ش۲۷۹ فرزند دختر ۴- شهربانو قلعه ناظری ش ش ۱3۲۸ فرزند دختر 

۵- رقیه قلعه ناظری ش ش ۹۸۷ فرزند دختر 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 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۰۷۶۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۶۸۹/۹۵ خواهان  عباس علی حیدری      دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت حسن برهانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹۵/۱۱/۲3ساعت 

۹/3۰ 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 شیخ صدوق شمالی چهارراه 

وکال مجتمع شماره )۲( شورای حل اختالف  اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۰۱۷۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۶۹۰/۹۵ خواهان  علی اصغر یوسفیان       دادخواستی مبنی بر:مطالبه  

مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نوربخش     رضا  طرفیت  به  خسارت 

۹۵/۱۱/۲3ساعت ۱۰ 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 شیخ 

صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره )۲( شورای حل اختالف  اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۰۱۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای مرتضی اسماعیل زاده  فرزند عبدالخالق  دادخواستی به طرفیت آقای اکبر امیری 

فراهانی  فرزند حیدر  به خواسته مطالبه چک  تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختالف فالورجان 

ارجاع و به کالسه ۱۱۸۲/۹۵ ثبت و برای مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ساعت ۱۴:3۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده 

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

استناد ماده ۷3 ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از 

خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان 

و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه 

جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی 

و تصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای حسین اعرابی چم علیشاهی فرزند عیدی محمد – محمد عشتری فرزند محمود – 

علی مراد بابایی خراجی فرزند غالم علی – بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت علی 

جزیی   دادخواستی به طرفیت حسین اعرابی چم علیشاهی فرزند عیدی محمد – محمد عشتری 

فرزند محمود – علی مراد بابایی خراجی فرزند غالم علی به خواسته مطالبه  که به این دادگاه  ارجاع 

و به کالسه ۹۵۰۰۴۵ثبت و برای روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۷ساعت ۸:3۰ صبح وقت رسیدگی تعیین 

گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور دادگاه  و به 

استناد ماده ۷3 ق .آ.د.م یک نوبت آگهی می شود و از خوانده دعوت می شود که با مراجعه به دفتر 

دادگاه نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر شوند این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و  در صورت عدم حضور در دادگاه  غیابا 

رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد شد.

 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( فالورجان

آگهی احضار متهم
بایگانی  :۹۴۰۹۹۸3۶۵۴۸۰۰۴۴۸شماره  پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۱3۶۵۵۷۰۱۴۴۸: نامه  شماره   

متهم  ف  ب۲   ۹۴۰۶۲۷ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:۱3۹۵/۹/3۰  شعبه:۹۴۰۶۲۷تاریخ 

ابوالفضل رحمانی فرزند عبدالقادر  به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع  موضوع شکایت علیرضا 

ستار پور فرزند اباذر  مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری 

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

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

دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 

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

خواهد شد. 

شماره:۷۷۸/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  

آگهی احضار متهم
بایگانی  :۹۴۰۹۹۸3۶۵۵۷۰۰۲۹۹شماره  پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۱3۶۵۵۷۰۱۴۰۶: نامه  شماره   

شعبه:۹۴۰۴۶۲تاریخ تنظیم:۱3۹۵/۹/۲۴ نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۴۰۷۶۲ ب۲ ف متهم توران 

پناهی نژاد فرزند ......  به اتهام خیانت در امانت   موضوع شکایت حسنعلی میرزایی   مجهول المکان 

میباشند لذا دراجرای  ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  

کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده  ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از 

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

فوق به منزله ابالغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره:۷۶3/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  

دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از محمد صادق جمشیدی فرزند اسماعیل   ساکن اصفهان 

فرزند کریم   اسماعیلی دهکردی  اصغر  به طرفیت  زرین پ ۴3۰    امام کوچه  خ هزار جریب کوی 

ساکن شهر کرد سه راه شهرک خ حکیم طبقه ۱ پالک ۱۹   به خواسته مطالبه مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

مطالبه  و  عادی  ملت    بانک  مورخ ۹۵/۲/3۰  به شماره ۸۴۸۶۸۴/۴۸  فقره چک  بابت وجه یک 

خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع 

خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده 

از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل 

و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان 

حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به 

مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 3۱3-3۱۰-3۱۱-3۰۹-3۰۷ قانون تجارت خوانده 

را به پرداخت مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید به انضمام  هزینه دادرسی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای 

احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب 

و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شورا است . 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فالورجان

دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از محمد صادق جمشیدی فرزند اسماعیل   ساکن اصفهان 

خ هزار جریب کوی امام کوچه زرین پ ۴3۰   به طرفیت اصغر اسماعیلی دهکردی فرزند کریم  ساکن 

شهر کرد سه راه شهرک خ حکیم طبقه 3 پالک ۱۹   به خواسته مطالبه مبلغ 33/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

وجه دو فقره چک به شماره ۸۴۸۶۵۷/۵۷ مورخ ۹۵/۲/۲۵ و ۸۴۸۶۷۶/۵۴ مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ بانک 

ملت   عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با 

ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و 

مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند 

نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده 

از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق 

نظر مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 3۱3-3۱۰-3۱۱-3۰۹-3۰۷ قانون 

تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 33/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید به انضمام  هزینه دادرسی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم 

می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ 

قید شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  

از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است .

 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره ۱۱۵۶فرعی از ۱۵ اصلی واقع در بخش ۱۸ 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نسرین اقا کوچکی ردانی فرزند علی   در جریان ثبت است 

و رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۰۷۸۸۸ مورخ ۹۵/۶/۲3 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

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

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

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰  روزیکشنبه ساعت 

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

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

ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

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

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

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

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱3۹۵/۱۰/۱۶ 

شماره :3۱۲3۷/ م الف هادیزاده رییس  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حیدر علیقلی  دارای شناسنامه شماره۶۰متولد ۱333/۱/۱به شرح دادخواست به کالسه ۹۵ / 

۹۱3 ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 

حسن علیقلی  بشناسنامه ۲۸۶۲مورخ ۱۲۹۸/۶/۹ در تاریخ۱3۷۹/۱۱/3۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – سه دختر که به شرح ذیل می 

باشد ۱- حیدر علیقلی فرزند محمد حسن به ش ش ۶۰ متولد ۱333 صادره از گلپایگان ۲- حسین 

علیقلی فرزند محمد حسن به ش ش 3۷ متولد ۱3۲۲ صادره از گلپایگان 3- جمیله علیقلی فرزند 

فرزند محمد  علیقلی  فاطمه  گلپایگان ۴-  از  متولد ۱3۱۴ صادره  به ش ش ۱۲۷۹۲  محمد حسن 

حسن به ش ش ۸ متولد ۱33۰ صادره از گلپایگان ۵- کبری علیقلی فرزند محمد حسن به ش 

ش 3۷ متولد ۱3۴۸ صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

 شماره : ۵۱۸/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد باقر نو بخت   دارای شناسنامه شماره۵3۲ متولد ۱3۴۷ به شرح دادخواست به کالسه 

۹۵ / ۹3۴ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

شمسعلی نوبخت   بشناسنامه ۶مورخ ۱3۲۶/۱/۶ در تاریخ۱3۹۵/۹/۱۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر – سه دختر و یک همسر دائمی 

که به شرح ذیل می باشد: ۱- جواد نوبخت فرزند شمسعلی به ش ش ۱ متولد ۱3۴۶ صادره از 

گلپایگان ۲- محمد باقر نوبخت فرزند شمسعلی به ش ش ۵3۲ متولد ۱3۴۷ صادره از گلپایگان 

3- مجید نوبخت فرزند شمسعلی به ش ش ۶۴3 متولد ۱3۵۵ صادره از گلپایگان ۴- علی نوبخت 

فرزند شمسعلی به ش ش ۱۶ متولد ۱3۵۹ صادره از گلپایگان ۵- مهدی نوبخت فرزند شمسعلی 

به ش ش ۵33 متولد ۱3۴۸ صادره از گلپایگان ۶- لیال نوبخت فرزند شمسعلی به ش ش ۵33 

متولد ۱3۴۸ صادره از گلپایگان ۷- مریم نوبخت فرزند شمسقلی به ش ش ۴ متولد ۱3۵3 صادره 

از  از گلپایگان ۸- مهدیه نوبخت فرزند شمسقلی به ش ش ۶-۰۰۲۶۸۹-۱۲۱ متولد ۱3۶۹ صادره 

گلپایگان ۹- فردوس کروبی فرزند ابوالقاسم به ش ش ۴ متولد ۱3۲۸ صادره از گلپایگان والغیر  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۵33/ م الف 

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

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۱3۶۴ ک۱۰۲  متهم غالمرضا رهنما    فرزند .......  به اتهام خیانت 

مجهول  ابوالقاسم   فرزند  قنبری  سعید  شکایت  موضوع  چک    فقره  یک  خصوص  در  امانت  در 

نوبت  آئین دادرسی کیفری مراتب یک  قانون  لذا دراجرای  ماده 3۴۴  اعالم گردیده است  المکان 

در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 

۱3۹۵/۱۱/۱۶ساعت ۱۲/3۰ جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود 

دفاع نماید در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به 

منزله ابالغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فالورجان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۰۵۵۵شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵۱۱۱۱3۸۱شماره  ابالغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  بنی   غالمی  حسین  محمد  خواهان   ۱3۹۵/۱۰/۰۱ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۶۰۴

خواندگان شرکت سایپا دیزل و شرکت لیزینگ صنعت و معدن و منصور تبعه ایزدی به خواسته الزام 

به فک رهن و رفع اثر از اموال توقیفی منقول والزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسی 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵۶ ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۰۵۵۵ 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۱۱/۲۴ و ساعت ۰۸:3۰تعیین شده است. به علت مجهول 

آیین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  ایزدی   تبعه  منصور  خوانده  بودن  المکان 

از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

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

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۰۱۱۵/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سهراب سماوی  دارای شناسنامه شماره ۵۱۱۱۴ به شرح دادخواست به کالسه ۵۲۵۵/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناهید سبحانی   

بشناسنامه ۱۹ در تاریخ۹۵/۶/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۲ فرزند پسر – و ۱ فرزند دختر ۱- سهراب سماوی ش ش ۵۱۱۱۴ فرزند پسر  ۲- 

امیر حسین سماوی ش ش ۲۵۲۰ فرزند پسر 3- مهتاب سماوی ش ش ۱3۸۱۴ فرزند دختر 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 او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

شماره : 3۰۷3۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰3۵۲۲۰۰۰۵۴شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵۲۲۰۶۹۰3شماره  ابالغیه:  شماره 

۹۵۰۰۵۵ تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۱۰/۰۵ خواهان / شاکی ابراهیم قرهی قهی   دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم ایمان شفیعی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 

مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  به شعبه ۲۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵۴ ارجاع و به کالسه 

شده  ۱۰:۰۰تعیین  ساعت  و   ۱3۹۵/۱۱/۲۴ آن  رسیدگی  وقت  ۹۵۰۹۹۸۰3۵۲۲۰۰۰۵۴ثبت گردیده که 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 

۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

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

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۰۸۰۹/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی

مربی قرقیزستانی بدون بازخواست از ایران رفت
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در گذشــته مــردم گمــان می کردنــد عمــر کویــر و زمیــن یکــی 
اســت؛ امــا متخصصــان توانســتند بــا تحقیقــات بیشــتر کشــف 
ــون  ــش از 5 میلی ــی بی ــق بیابان ــن مناط ــه قدیمی تری ــد ک کنن
ــه  ــرش ب ــن، عم ــه خــود زمی ــی ک ــد؛ در حال ــر ندارن ســال عم
5 میلیــارد ســال می رســد. اگرچــه در کویــر خبــری از درخــت 
و گل و ســبزه و آب نیســت، امــا کویــر جاذبه هــای خــاص 

ــود را دارد.  خ
مصــر در 45 کیلومتــری شــرق شهرســتان جنــدق و در 30 
کیلومتــری شــمال شهرســتان خــور از توابــع اســتان اصفهــان 
ــه مصــر  ــد روزی ب ــد چن ــرای ســفر قصــد داری ــر ب اســت. اگ
برویــد، توصیــه می کنیــم در ماه هــای گــرم ســال هرگــز بــرای 
تفریــح بــه ایــن روســتا نرویــد. بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه 

ــار اســت. ــر، زمســتان و دو مــاه اول به کوی
    روستای مصر کجاست؟

دکتــر آلفونــس گابریــل می گویــد: »کویــر کســی را کــه یک بــار 
اســیر افســونش شــده باشــد، هرگــز رهــا نخواهــد کــرد.« ایــن 
جملــه ای اســت کــه پــس از دیــدن کویــر مصــر بــه آن ایمــان 
پیــدا خواهیــد کــرد. افســون آســمان مصــر تــا پایــان عمرتــان 
ــتای  ــاند. روس ــد کش ــا خواه ــه آنج ــما را ب ــا ش ــا و باره باره

»مصــر«، ســرزمینی جــدا افتــاده در کویــر اســت. تــا آنجــا کــه 
چشــم راه می بــرد هیــچ چیــز نیســت. بیابــان اســت و بیابــان. 
ــا حــدود 120 نفــر جمعیــت در میــان شــن های  ایــن روســتا ب
روان کویــر مرکــزی ایــران قــرار دارد. ایــن روســتا، ایــن روزهــا 
از مهم تریــن و جذاب تریــن مناطــق گردشــگری ایــران بــه 

ــد. ــاب می آی حس
    وجه تسمیه

ــود دارد.  ــی وج ــای متفاوت ــر روایت ه ــذاری مص ــاره نامگ درب
جذاب تریــن و مشــهورترین روایــت بــه شــبانی بــه نــام 
یوســف اشــاره می کنــد کــه کمــی بیــش از یــک قــرن پیــش 

ــل  ــن دلی ــه همی ــاال ب ــود و احتم ــر ب ــتای مص ــذار روس بنیانگ
ــارتی  ــا اش ــا ب ــد؛ ام ــم می خوانن ــف ه ــه یوس ــتا را مزرع روس
یوســف شــبان  روســتای  پیامبــر،  یوســف  داســتان   بــه 

را مصر نامگذاری کرده اند.
    تماشای وسعت زرد رنگ رمل ها

ــته های  ــتند. پش ــر هس ــر مص ــه کوی ــن جاذب ــا، اصلی تری رمل ه
ــتایی  ــای روس ــوار خانه ه ــت دی ــا پش ــه روان ت ــنی از ماس ش
رنــگ  زرد  وســعت  تماشــای  تجربــه  ســرک کشــیده اند. 
رمل هــا در کویــر مصــر، تجربــه ای بــه یادماندنــی خواهــد بــود 

ــی دارد. ــرت وام ــه حی ــر انســانی را ب ــه چشــم ه ک

    شب کویر
روز کویــر مصــر و شــن ها و رمل هایــش همــه ماجــرا نیســت. 
ــود  ــال خ ــه دنب ــما را ب ــز ش ــب نی ــول ش ــر در ط ــون کوی افس
خواهــد کشــید. کافــی اســت نگاهــی بــه آســمان بیندازیــد تــا 

دیگــر نتوانیــد چشــم از آن برداریــد. 
آســمان شــب کویــر چنــان بــه شــما نزدیــک اســت کــه حــس 
ــتاره ای از  ــد س ــد می توانی ــتتان را دراز کنی ــر دس ــد اگ می کنی
ــه  ــورد عالق ــا م ــده نه تنه ــمان خیره کنن ــن آس ــد. ای آن بچینی
ــد در  ستاره شناســان اســت، بلکــه مــردم عــادی هــم می توانن
تمــام فصــول ســال بــدون هیــچ مانعــی بــه تماشــای ســتارگان 

بنشــینند.
    دریاچه نمک خور

ــه  ــن دریاچ ــور، بزرگ تری ــک خ ــه نم ــا دریاچ ــه ی ــر طبق کوی
ــه  ــی باعــث شــده ک ــن نمک ــران اســت. زمی ــی ای نمــک فصل
ــوری  ــی جان ــی و زندگ ــه پوشــش گیاه ــه از هرگون ــن منطق ای
ــه ای  ــه جاذب ــر آن را ب ــر کوی ــکل بی نظی ــا ش ــد. ام ــی باش خال
شــگفت انگیز بــدل کــرده اســت. زمیــن کویــر پوشــیده از 
اشــکال پنــج ضلعــی نمــک اســت کــه در زمســتان و بــا مخلوط 
شــدن بــا خــاک رس بــه رنــگ ســیاه و در تابســتان بــه رنــگ 
قدیمی تریــن  دریاچــه،  ایــن  درمی آیــد.  ســفید  سراســر 

ــت. ــران اس ــر ای ــک در سراس ــه نم دریاچ

مصر ایران را بشناسید

آیت هللا  العظمی مکارم شیرازی:

اسالم، عقالنی ترین دین است
ــکارم  ــر م ــی ناص ــت هللا  العظم آی
شــیرازی از مراجــع عظــام تقلیــد 
بــا بیــان اینکــه متاعــی که شــیعه 
بــرای عرضــه دارد، از متــاع تمــام 
ــت ــر اس ــب برت ــب و مکات  مذاه

گفــت: دیــن اســالم یــک مکتــب 
عقالنــی متکــی بــر کتاب و ســنت 
ــکارم  ــت هللا  العظمــی م ــی اســت. آی ــی از مســائل خراف و خال
شــیرازی در دیــدار بــا جمعــی از دانشــمندان دینــی در فرانســه 
گفــت: اگــر انســان درد خــود را پیــدا کنــد، 50 درصــد راه درمــان 
ــا  ــرد: ســلفی ها ب ــان ک ــد بی ــن مرجــع تقلی ــدا می شــود. ای پی
ــتند؛  ــغ و کار هس ــال تبلی ــم در ح ــاز ه ــود، ب ــی خ خرافه گرای
ــح  ــن و قب ــه حس ــتند و ب ــر هس ــه جب ــل ب ــا قائ ــتر آن ه بیش
عقلــی نیــز قائــل نیســتند و در کار آن هــا عقالنیــت بــه چشــم 
نمی خــورد. آیــت هللا مــکارم شــیرازی گفــت: اگــر بتــوان 
مســائل و متــاع خــود را بــه خوبــی عرضــه کنیــم قطعــا خریــدار 
ــی برداشــته  ــن نظــرات وجــود دارد؛ گام های ــرای ای بســیاری ب
شــده، ولــی ایــن گام هــا دیــر آغــاز شــده اســت؛ امیدواریــم کــه 
ــه  ــا شــتاب بیشــتری انجــام شــود و دیگــران نیــز ب ایــن کار ب
کمــک المصطفــی)ص( بیاینــد. وی تصریــح کرد: در کشــورهای 
ــردن  ــرای شــکوفا ک ــی زمینه هــای بســیار مســتعدی ب آفریقای
مــردم و یدخلونهــا فــی دیــن هللا افواجــا وجــود دارد کــه بایــد به 

خوبی در این مسیر گام برداریم.

 برگزاری آزمون ورودی طرح 

دانشجومعلم قرآن
معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی واحــد چهارمحــال و بختیاری 
از برگــزاری آزمــون ورودی طــرح دانشــجومعلم قــرآن بــا حضــور 
ــن  ــی ای ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــر دانش ــجویان دخت دانش

اســتان خبــر داد. 
ــجومعلم  ــرح دانش ــون ورودی ط ــت: آزم ــی گف ــیروس رضای س
بخش هــای کلمه خوانــی  در  شــفاهی  صــورت  بــه  قــرآن 
ــر از  ــور 130 نف ــا حض ــم، ب ــرآن کری ــالوت ق ــی و ت بخش خوان
دانشــجویان دختــر دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی اســتان 
ــزار  ــان و ... برگ ــگاه فرهنگی ــهرکرد دانش ــگاه ش ــه دانش از جمل
شــد.  وی تصریــح کــرد: افــرادی کــه در ایــن آزمــون موفــق بــه 
کســب نمــره ۸0 از 100 شــوند، در یــک دوره فشــرده هشــت روزه 
کــه در بهمن مــاه ۹5 برگــزار می شــود، شــرکت و در صــورت 
موفقیــت در ایــن دوره، گواهــی معتبــر از ســازمان فعالیت هــای 
ــگاهی(  ــاد دانش ــه جه ــته ب ــور )وابس ــگاهیان کش ــی دانش قرآن
دریافــت می کننــد و بــه  عنــوان دانشــجومعلم قــرآن در نهضــت 
قرآن آمــوزی در دانشــگاه ها و اردوهــای جهــادی بــا جهــاد 

ــد. ــکاری می کنن ــگاهی هم دانش

اخبار کوتاه

جریان نگران کننده در گردشگری
عبــدهللا آهنگــری، کارشــناس 
ــت  ــد: صنع ــگری می گوی گردش
گردشــگری بــه واســطه اتفاقــات 
ــود  ــه بهب ــی رو ب ــم بین الملل مه
اســت؛ امــا اگر نتوانیم گردشــگری 
را هدایــت کنیــم، ممکــن اســت 
بــازار جهانــی ایــران را پــس 
بزنــد. عبــدهللا آهنگــری معتقــد اســت کــه گردشــگران ایــران 
فقــط از نــوع گردشــگران فرهنگــی نیســتند و می گویــد: 
ایــران آنقــدر بــرای توریســت جاذبــه دارد کــه نمی تــوان گفــت 
فقــط گردشــگران ایــران، فرهنگــی هســتند؛ بلکــه بایــد گفــت 
گردشــگر فرهنگــی هــم داریــم. درســت اســت کــه کار 
ــاخه های  ــگری ش ــت گردش ــا صنع ــم، ام ــی می کنی فرهنگ
ــه 500  ــک ب ــش نزدی ــا در کی ــاوت دیگــری هــم دارد. م متف
ــره  ــه جزی ــزا ب ــج وی ــرای چن ــا ب ــه تنه ــتیم ک ــگر داش گردش
ــده  ــل ش ــه تعطی ــن روی ــش ای ــا االن در کی ــد؛ ام  می رفتن
و هشــت هتــل بیــکار شــدند. ایــن کارشــناس گردشــگری از 
ــرای  ــد: ب ــه می کن ــد و اضاف ــم می گوی ــی ه ــات جهان اتفاق
ــده اســت. رابطــه  ــه وجــود آم ــک فرصــت خــوب ب ــران ی ای
ترکیــه بــا روســیه بــه هــم خــورده و تصــورم ایــن بــود کــه مــا 
دســت کم می توانســتیم 10 درصــد از گردشــگران ایــن کشــورها 
ــت  ــه جرئ ــا ب ــم؛ ام ــذب کنی ــر را ج ــون نف ــی 1.5 میلی یعن
می گویــم حتــی یــک درصــد هــم جــذب نشــد؛ چــون ســاز و کار 

ما برای اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، فراهم نیست.

تورهای پوچ در کمین مسافران
ــژه  ــوروز، به وی ــالت ن ــرای تعطی ــی ب ــای خارج ــروش توره ف
بــرای مقاصــد وسوســه کننده در حالــی آغــاز شــده کــه 
وضعیــت پــرواز و هتل هــای بعضــی از آن هــا هنــوز مشــخص 
ــرواز  ــای پ ــادی پ ــوروز ســال گذشــته تورهــای زی نیســت. ن
کنســل شــدند. مجــری تــور بــا پول هــای مســافران متــواری 
ــا  شــد و مســافران هــم ســرگردان شــدند. بســیاری هــم ت
ــه  ــه کســی ک ــود و ن ــی در کار ب ــه هتل ــا ن ــد، ام مقصــد رفتن
ــه ســازمان  ــود ک ــا ب ــس از آن اتفاق ه ــد. پ جوابشــان را بده
میــراث فرهنگــی و گردشــگری از اصــالح آیین نامــه نظــارت بر 
دفاتــر خدمــات مســافرتی بــرای جلوگیــری از ســودجویی ها 
و تخلفــات ســفر خبــر داد و از آن بــه عنــوان یــک »جراحــی 
بــزرگ« بــرای درمــان خالفکاری هــای گردشــگری یــاد کــرد. 
ــتند ــا هس ــان آژانس داره ــه از می ــی ک ــال ناظران ــن ح ــا ای  ب

ــه دارد  ــاکان ادام ــابق کم ــای س ــه خالفکاری ه ــد ک  معترفن
ــان  ــافرتی و متخلف ــای مس ــکایت ها از آژانس ه ــداد ش و تع
گردشــگری در ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری بیش 
ــت  ــر اس ــد بهت ــه می کنن ــان توصی ــت. کارشناس ــدازه اس از ان
مــردم پیــش از خریــد ایــن تورهــا، کمــی پرس وجــو کننــد تــا 

از اعتبــار مجــری و فروشــنده تــور مطمئــن شــوند.

اخبار کوتاه

فرهنگــی میــراث  اداره کل  فرهنگــی  میــراث   معــاون 
گردشــگری و صنایــع  دســتی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــه  ــت ب ــا منزل ــی ب ــیخ بهای ــام ش ــم حم ــح می دهی ترجی
ــنتی.  ــفره خانه س ــا س ــود ت ــدل ش ــب ب ــوزه مناس ــک م ی
ناصــر طاهــری اظهــار کــرد: حمــام شــیخ بهایــی در تملــک 

میــراث فرهنگــی قــرار گرفتــه؛ ایــن در حالــی 
ــک داشــت  ــر مال ــا 50 نف ــن بن ــه ای اســت ک
ــود؛ امــا  و حتــی حــق کســب و کار روی آن ب
ــن  ــوق در ای ــه حــق و حق ــم هم ســعی کردی
زمینــه را بپردازیــم. وی افــزود: حمــام شــیخ 
ــداران و ســرمایه گذاران بســیاری  ــی خری بهای
ــأن و  ــه ش ــم ک ــعی کرده ای ــا س ــا م دارد؛ ام

ــران  ــی ای ــان و حت ــه در اصفه ــی ک ــیخ بهای ــخصیت ش ش
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــت ش ــت، رعای ــژه ای اس ــگاه وی دارای جای
ــا  ــرمایه گذار ی ــه س ــا ب ــن بن ــذاری ای ــق واگ ــور مواف منظ
خریــداران نیســتیم؛ چــرا کــه عالقــه ای نداریــم ایــن مــکان 
بــه ســفره خانه تبدیــل شــود و ترجیــح می دهیــم خودمــان 

آن را بــا منزلــت بــه یــک مــوزه مناســب بــدل کنیــم. 
طاهــری ادامــه داد: حمــام شــیخ بهایــی در حــال مرمــت 
اســت؛ چــرا کــه ایــن بنــا طــی دوره هــای مختلــف الحاقاتــی 
داشــته و قســمت هایی از آن کاســته شــده کــه بایــد دربــاره 
ایــن موضوعــات بــا حساســیت برخــورد شــود. قطعــا مرمت 
ایــن حمــام بعــدا مــورد قضــاوت قــرار 
ــا  خواهــد گرفــت؛ پــس مرمــت آن بســیار ب

ــت.  ــاس اس ــت و حس اهمی
ــه نظریاتــی کــه درخصــوص  ــا اشــاره ب وی ب
ایــن حمــام و نــوع گرمایــش آن عنــوان 
صــوص  در  نظــرات  گفــت:  می شــود، 
ــام  ــن حم ــمع ای ــی و ش ــتم گرمایش سیس
ــام  ــن حم ــک ای ــه نزدی ــده ای عصارخان ــت. ع ــدد اس  متع
ــن  ــل روش ــالب آن را عام ــتم فاض ــگ سیس ــده ای دی و ع
بــودن شــمع می داننــد؛ در ایــن خصــوص پژوهشــگاه 
ــرد و در حــال حاضــر  ــد ک ــات الزم را خواه ــراث، تحقیق می

ــنا ــد. ایس ــد ش ــام نخواه ــش انج ــتم گرمای ــای سیس احی

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 200 روســتا به 
 عنــوان مقصــد گردشــگری در ســطوح محلــی، منطقــه ای

ملی و بین المللی در این استان وجود دارد.
 محمــد جهانشــاهی افزود: توســعه گردشــگری روســتایی 

بــا توجــه بــه معیارهــای مشخص شــده در 
ــی، یکــی از موفقیت هــای  اقتصــاد مقاومت
ــه  ــئوالن ب ــگاه مس ــوده و ن ــش ب ــن بخ ای
ایــن مقولــه بســیار جدی تــر شــده اســت. 
مقصــد  روســتاهای  داد:  ادامــه  وی 
ارزیابی هــای  اســاس  بــر  گردشــگری 
اولیــه و اطالعــات برگرفتــه از دانــش بومــی 

انتخــاب شــده اســت.  مســئوالن و مــردم مناطــق 
فرهنگــی، صنایــع دســتی  میــراث  اداره کل   معــاون 
و گردشــگری اســتان کرمــان ادامــه داد: 41 منطقــه نمونــه 
ــان  ــدف گردشــگری در کرم گردشــگری و ۹ روســتای ه
ــده اســت.  ــن اســتان پراکن ــه در ســطح ای وجــود دارد ک

ــکنج  ــیرچ، س ــتاهای س ــرد: روس ــه ک ــاهی اضاف جهانش
ــر،  ــزا راب ــدر هن ــر بافــت، بن ــارد جیرفــت، خب ماهــان، دلف
طــرز راور، میمنــد شــهر بابــک، اللــه زار بردســیر و دهبکــری 
از جملــه روســتاهای مقصــد گردشــگری بــه شــمار 
بزرگ تریــن  داد: گردشــگری،  توضیــح  وی  می رونــد. 
ــگاه  ــی اســت و از نظــر جای صنعــت خدمات
و  نفــت  صنایــع  از  پــس  اقتصــادی 
خودروســازی، جایگاه ســوم را در دنیــا دارد.
جهانشــاهی ادامــه داد: حدود یــک میلیارد و 
200 میلیــون گردشــگر داخلــی و بین المللــی 
و نزدیــک بــه همیــن تعــداد گردشــگر مالــی 
ــش از 250  ــرای بی ــود دارد و ب ــا وج در دنی
 میلیــون نفــر در ایــن صنعــت اشــتغال ایجــاد شــده 
ــر  ــال حاض ــر در ح ــش از 300 نف ــزود: بی ــت. وی اف اس
بــه صــورت مســتقیم و 700 نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم 
در اقامتگاه هــای بوم گــردی اســتان کرمــان مشــغول 

هســتند.میراث

شناسایی 200 روستای مقصد گردشگری در کرمانترجیح می دهیم حمام شیخ بهایی موزه شود، نه سفره خانه

حتما بخوانید!
ترجیح می دهیم حمام شیخ بهایی ...

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۸1۹/۹5 خواهان  حمید رضا   ریسمانچیان     دادخواستی مبنی بر:تایید 

فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۹5/4/30   به طرفیت لقمان ثابت      تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز.......... مورخ ۹5/11/23ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 

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

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

وکال  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30۸1۹/م 

الف مدیر دفتر شعبه 3۹مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه چک    مبنی  دادخواستی  نجیمی   ۹51370خواهان محمد  پرونده کالسه  در خصوص 

طرفیت قدرت اله کاظم زاده قهدریجانی –حجت اله کاظم زاده قهدریجانی  تقدیم نموده است . وقت 

رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/11/23 ساعت ۸/30تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 

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

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

صبا – پالک 57 کد پستی ۸165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای حل 

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

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۸7۸2/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹۸0351100513شماره  پرونده:  ۹5101003511113۸7شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹50554 تاریخ تنظیم: 13۹5/10/01 خواهان مهدی عمادی اندانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان 

سهیال رحمتی نیک و ایران رحمتی نیک و ابوالقاسم رحمتی نیک و زهره رحمتی نیک و احمد رحمتی 

نیک و محمود رحمتی  نیک و شهناز رحمتی نیک وکمال رحمتی نیک به خواسته اعتراض ثالث اصلی 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  ۹50۹۹۸0351100513ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/11/24 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 

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

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

گردد.

شماره: 30114/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  چک   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  افشاری   مهین  خواهان   ۹511۹1 پرونده کالسه  در خصوص 

طرفیت امید صیفوری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/11/24 ساعت 

10:00 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 – پالک 57 کد پستی ۸165756441 مجتمع شورای 

ثانی دادخواست و  حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

می شود.

شماره: 2۸74۹/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹51173خواهان مهدی مقتدایی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه   به 

............. مورخه ۹5/11/24  روز  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  یعقوبی    فرهاد  طرفیت 

ساعت ۹تعیین 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 – پالک 57 کد پستی ۸165756441 مجتمع شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه ..... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

می شود.

شماره: 2۸753/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  رسالت  الحسنه  قرض  بانک  خواهان    ۹34/۹4 پرونده کالسه  خصوص  در 

............  به طرفیت 1- اقدس عرب بافرانی 2- حجت اله انیسی 3- مصطفی اسالنی   تقدیم نموده 

و وقت رسیدگی برای روز .........  مورخ ۹5/11/24 ساعت 5عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 

مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

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

ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی ۸165756441 شورای 

حل اختالف اصفهان- شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

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

شماره : 2۹232 / م الف مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: ۹51010035060۹7۹۹شماره پرونده: ۹50۹۹۸0350600627شماره بایگانی شعبه: ۹50760 

به طرفیت  دادخواستی  اصفهانی     زاده  احمد هاشم  / شاکی  13۹5/0۹/21 خواهان  تنظیم:  تاریخ 

خواندگان / متهم حمید رضا حبیبیان و فاطمه بیگم حسینی و عذرا رفیعیائی و علی حبیبیان و محسن 

حبیبیان  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 

( 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 220ارجاع و به کالسه  ۹50۹۹۸0350600627ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/11/25 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

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

شماره: 2۸۸4۹/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –الماسی 

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 5156/۹5  دادخواست  به شرح    4 دارای شناسنامه شماره  چریانی  باالئی  مهناز  خانم 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود انصاری 

الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     13۹5/6/14 تاریخ  در    13 بشناسنامه 

آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند پسر- 3 فرزند دختر و 1 همسر 1- علیرضا انصاری - ش ش 

416010۸۸۸1  فرزند پسر 2- ریحانه انصاری - ش ش ۹43  فرزند دختر 3- راحله انصاری - ش 

ش 161۸۸  فرزند دختر 4- مائده انصاری - ش ش 1271330۸65  فرزند دختر 5- مهناز باالئی 

چریانی ش ش 4 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 : 30765/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
چریانی  زمانی  2-شهرزاد  یزدی  مدرس  1-نبی  خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 

3-محسن هاشمی 4-احسان ماجد نیا  نشانی محل اقامت: 1 و 3-مجهول المکان 2-خ مولوی-

کوی شهید پهلوانزاد-بن بست نیاکان سمت راست و 4- خیابان مولوی- کوی 110-کوی آقا محمد 

ربیع مشخصات محکوم له: نام:تعاونی اعتباری ثامن االئمه بوکالت شهرزاد احمدی    نام خانوادگی:- 

نشانی محل اقامت: اصفهان- خ توحید چهار راه پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه 3 واحد15محکوم به:

11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  تاریخ ۹5/7/25 حوزه ش  به موجب رای شماره ۹1۹   

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:نحو تضامنی به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال 

و  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/۸60/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت 

 ۹4/۸/13 موصوف  رسید چک  تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  ریال   120/000 آگهی  نشر  هزینه 

احکام  اجرای  االجرای  حق  عشر  نیم  و  صادر  له  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا 

به شماره  ریال  میلیون  نود  مبلغ  به  فقره چک  بابت مطالبه یک  اعالم می گردد.ضمنااصل خواسته 

همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 باشد.ماده  می  سپه  بانک  عهده  بر   ۹4/۸/13 مورخ   616675

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.شماره: 30۹53/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا خوندابی دارای شناسنامه شماره 5530  به شرح دادخواست به کالسه 5305/۹5 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب محسنی 

خوندابی بشناسنامه 11  در تاریخ 13۹5/4/24   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر- 3 فرزند دختر 1- بهمن خوندابی  - ش ش 65515  

فرزند پسر 2- علیرضا خوندابی - ش ش 32۹۹  فرزند پسر 3- حمیدرضا خوندابی - ش ش 5530  

فرزند پسر 4- مهدی فروزنده نژاد - ش ش 162۹7  فرزند پسر 5- زهرا قدیری - ش ش 21  فرزند 

دختر 6- اعظم قدیری - ش ش ۸  فرزند دختر 7- مهری نصیری دهاقانی - ش ش 1367  فرزند 

دختر متوفی و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

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

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

شماره : 30763/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا جعفری دارای شناسنامه شماره .........  به شرح دادخواست به کالسه 5313/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی جعفری شاپور 

آبادی بشناسنامه 1357  در تاریخ 13۹5/۹/17   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر- 7 فرزند دختر و 1 همسر 1- رضا جعفری  - ش 

ش 476  فرزند پسر 2- محمد جواد جعفری - ش ش 1045  فرزند پسر 3- صدیقه جعفری شاپور 

آبادی - ش ش 6۹0  فرزند دختر 4- بتول جعفری - ش ش 7۹1  فرزند دختر 5- عزت جعفری 

شاپور آبادی - ش ش 652  فرزند دختر 6- شهین جعفری شاپور آبادی - ش ش 4۹4  فرزند 

دختر 7- فاطمه جعفری شاپور آبادی - ش ش 756  فرزند دختر ۸- زهرا جعفری شاپور آبادی - 

ش ش 234  فرزند دختر ۹- زهره جعفری شاپور آبادی - ش ش 4026  فرزند دختر 10- جمیله 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  آبادی - ش ش 36  همسر متوفی و ال غیر     جعفری شاپور 

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 : 3075۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا کاردانپور با وکالت عبدهللا اختر دارای شناسنامه شماره 4۸7  به شرح دادخواست به کالسه 

2۹76/۹5 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 

علی کاردانپور بشناسنامه ...........  در تاریخ ۸5/2/1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر- 4 فرزند دختر و 1 همسر 1- رضا کاردانپور - 

ش ش 4۸7  فرزند پسر 2- سعید کاردانپور - ش ش 11۸1  فرزند پسر 3- وحید کاردانپور - ش 

ش 6۹  فرزند پسر 4- پوران کاردانپور - ش ش 57464  فرزند دختر 5- ناهید کاردانپور - ش ش 

625۸0  فرزند دختر 6- زهرا کاردانپور - ش ش ۹2246  فرزند دختر 7- نجمه کاردانپور - ش ش 

250۸  فرزند دختر ۸- فاطمه محمد صادقی خیر آبادی - ش ش ۸  -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 : 30755/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

ابالغیه
و   ۹510100352207140 و  و۹51010035220713۹  ابالغنامه:۹510100352207142  شماره 

۹510100352207141 و ۹510100352207143     شماره پرونده:۹40۹۹۸0352201461  شماره بایگانی 

شعبه:۹415۹1 تاریخ تنظیم:13۹5/10/07 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: 1- سید فخرالدین 

2- امیر 3-محمد 4-منوچهر 5-رحیم 2- نام خانوادگی:1-کسایی 2-خلیلیان 3-کسایی 4-حمصی 

5- خلیلیان 3- نام پدر: 1-سید حسن 2-محمد 3-اسداله 4-علیرضا 5-محمد 4- نشانی: همگی 

به  اله ریاحی نسب بطرفیت شما نسبت  المکان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ولی  مجهول 

و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  این شعبه  از  ۹50۹1۹-۸/7/۹5 صادره  دادنامه شماره 

تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 

دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.

شماره:30۸12/ م الف شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به    21 شماره  شناسنامه  دارای  خوابجانی  نژاد  پهلوانی  مرتضی  آقای 

507۹/۹5 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 

پهلوانی نژاد خوابجانی بشناسنامه 2۹0  در تاریخ 7۸/12/10   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 فرزند پسر- 1 فرزند دختر و 1 همسر 1- اقدس امین 

الرعایایی خوابجانی - ش ش 636  -همسر 2- عصمت پهلوانی نژاد خوابجانی - ش ش 1227  

نژاد  پهلوانی  نژاد خوابجانی - ش ش 122۸-  فرزند پسر 4- اصغر  پهلوانی  اکبر  فرزند دختر 3- 

خوابجانی - ش ش 1226  فرزند پسر 5- محمد پهلوانی نژاد خوابجانی - ش ش 22  فرزند پسر 

6- مصطفی پهلوانی نژاد خوابجانی - ش ش 1225  فرزند پسر 7- مرتضی پهلوانی نژاد خوابجانی 

- ش ش 21  فرزند پسر ۸- مهدی پهلوانی نژاد خوابجانی - ش ش 24  فرزند پسر 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 : 30757/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی شیخ بهائی دارای شناسنامه شماره 407۹0  به شرح دادخواست به کالسه 5272/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه شیخ بهائی 

بشناسنامه 41336  در تاریخ 13۹5/7/7   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر- 2 فرزند دختر 1- علی شیخ بهائی  - ش ش 407۹0  

فرزند پسر 2- محمد شیخ بهائی - ش ش 407۸۹  فرزند پسر 3- منیژه شیخ بهائی - ش ش 42۸  

فرزند دختر 4- زهرا شیخ بهائی - ش ش 42۹  فرزند دختر 5- مجید شیخ بهائی - ش ش 427  

فرزند پسر 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 : 30751/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹50311 د3ف متهمین 1-نیمتاج غالمی فرزند یداله 2-حسین اکبری 

مهر فرزند جواد به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ پنجاه و هشت میلیون 

ریال موضوع شکایت آقای رضا بک محمدی فرزند ولی مجهول المکان می باشند لذا در اجرای ماده 

174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی و 

بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود 

در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت 

عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

محمد حسین حیدری دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرزانه زندی نژاد دارای شناسنامه شماره 44124  به شرح دادخواست به کالسه 5306/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جعفر زندی 

نژاد بشناسنامه 5۹  در تاریخ ۹2/12/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر- 2 فرزند دختر 1- فریبا زندی نژاد  - ش ش 245  فرزند 

دختر 2- فرزانه زندی نژاد - ش ش 44124  فرزند دختر 3- فرزاد زندی نژاد - ش ش 2152  

فرزند پسر 4- سید فرشاد زندی نژاد - ش ش 1۸3  فرزند پسر 5- سید فرهاد زندی نژاد - ش 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در  ش 1437  فرزند پسر متوفی و ال غیر    اینک 

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: 30750/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه  مبنی  دادخواستی  فر  پرونده کالسه 760/۹5   خواهان مهدی محمودی  در خصوص 

...........  مورخ ۹5/11/23 ساعت  روز  برای  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  آقاسی   طرفیت علیرضا 

3/30 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

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

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- شورای حل اختالف اصفهان 

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

قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31721/م الف مدیر دفتر شعبه 2۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

 با بصيرت كسی است كه بشنود و بيندیشد، نگاه كند 

و ببيند، از عبرت ها بهره گيرد، آنگاه راه روشنی را بپيماید 

كه در آن از افتادن در پرتگاه ها به دور ماند.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نيمه ابری

نيمه ابری

آفتابی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

1-   ْC

6-   ْC

4   ْC

1   ْC

11  ْC

7   ْC

16   ْC

10   ْC

حوادثسالمت 

خواص موز
ممکــن اســت مــوز، یــک میــوه 
یــک  موزهــا  باشــد.  کامــل 
پوشــش داخلــی دارنــد کــه 
آســان  را  پوستشــان  کنــدن 
ــه  ــورا ب ــگ آن هــا ف ــد. رن می کن
شــما می گویــد کــه چــه زمانــی 
قابــل خــوردن اســت. آن هــا 
طعــم لذیــذی دارنــد کــه تقریبــا همــه  دوســت دارند و شــاید 

از همه مهم تر این باشد که  حاوی مواد مغذی  هستند.
نیســت کــه مــوز، میــوه مــورد عالقــه  جــای تعجــب 
آمریکایی هــا باشــد. یــک فــرد آمریکایــی متوســط، بیــش از 

۴٫۵ کیلوگــرم مــوز در ســال مصــرف می کنــد.
 در اینجــا ۶ مزیــت مهــم خــوردن منظــم مــوز را بیــان 

: می کنیــم
    موزهــا بــه شــما کمــک می کننــد کــه راحت تــر نفــس 

بکشید
ــد  ــج می برن ــم رن ــی از آس ــون آمریکای ــه ۲۶ میلی ــک ب  نزدی
ــز  ــودکان نی ــان ک ــن برجســته در می ــاری مزم ــک بیم ــه ی ک
ــد از  ــوز در روز می توان ــک م ــوردن ی ــد. خ ــمار می آی ــه ش ب
ــال  ــج امپری ــه در کال ــک مطالع ــد. ی ــگیری کن ــم پیش آس
ــوز در روز  ــک م ــت کم ی ــه دس ــی ک ــت کودکان ــدن دریاف لن
ــه آن هایــی کــه کمتــر از یــک مــوز  ــد، نســبت ب خــورده بودن
 در مــاه خــورده بودنــد، ۳۴ درصــد کمتــر خس خــس ســینه 
را تجربــه کردنــد. اگــر می خواهیــد از عالئــم مربــوط بــه آســم 

جلوگیــری کنیــد و بهتــر نفــس بکشــید، مــوز بخورید.
    موزها به کنترل فشار خون کمک می کنند

ــرات آن  ــت. اث ــوش اس ــل خام ــک قات ــاال، ی ــون ب ــار خ فش
عبارتنــد از: آنوریســم، تنگــی عــروق، بیمــاری قلبــی، بیمــاری 

مغــزی، ســکته مغــزی و نارســایی کلیــه.
 یــک راه بــرای کاهــش فشــار خــون شــما مصــرف پتاســیم 
ــه  ــه ب ــاده مغــذی اســت ک ــک م بیشــتر اســت. پتاســیم، ی

ــود.  ــت می ش ــوز یاف ــور در م وف
ــد از  ــدود ۱۲ درص ــاوی ح ــط ح ــدازه متوس ــا ان ــوز ب ــک م ی

ــت. ــه شماس ــاز روزان ــورد نی ــیم م ــدار پتاس مق
 مطالعــه ســال ۲۰۰۵ کــه در دانشــکده پزشــکی ســنت جــورج 
انجــام شــد نشــان داد کــه پتاســیم ســیترات )آن نــوع 
ــون  ــار خ ــش فش ــود دارد( در کاه ــوز وج ــه در م ــیم ک پتاس
 موثــر اســت. در ایــن مطالعــه  طــی مــدت فقــط چنــد هفتــه
ــه  ــه طــور روزان ــاالی شــرکت کنندگانی را کــه ب فشــار خــون ب
ــب  ــور جال ــه ط ــد، ب ــرده بودن ــرف ک ــیم مص ــیترات پتاس س

ــد. ــن آوردن ــی پایی توجه

 شناسایی هویت جسد کشف شده 

در جاده یاسوج - اصفهان
ــد  ــه جس ــت ک ــار داش ــنبه اظه ــی روز چهارش ــروز امین کام
ــار محــال  ــه شــهر فرخ شــهر اســتان چه ــوط ب پیداشــده مرب
ــرای  ــی ب ــواده متوف ــک خان ــم این ــه ه ــت ک ــاری اس و بختی
تصدیــق ادعــا و آگاهــی از علــت فــوت فرزنــد خــود در مرکــز 
پزشــکی قانونــی کهگیلویــه و بویــر احمــد حضــور دارند.جســد 
دختــری ۲۰ ســاله بــا هویــت نامعلــوم و پیچیــده در پتــو کــه 
پنجشــنبه هفتــه گذشــته در حــد فاصــل ۲۰ کیلومتــری جــاده 
یاســوج - اصفهــان )منطقــه دارشــاهی دنــا( رهــا شــده بــود 
ــف  ــتان کش ــن شهرس ــی ای ــت انتظام ــوران گش ــط مام توس
شــد. وی بــا بیــان اینکــه علــت فــوت ایــن دختــر همچنــان 
نامشــخص اســت، گفــت: ســعی خواهــد شــد ظــرف 
روزهــای آینــده نیــز علــت مــرگ وی معلــوم شــود. ســرهنگ 
ــا  عبدالنبــی میــری ســوق، فرمانــده انتظامــی شهرســتان دن
نیــز در همیــن زمینــه گفتــه بــود کــه بــا توجــه بــه تحقیقــات 
ــوختگی  ــم س ــه عالئ ــه هیچ گون ــی اولی ــی های جنای و بررس
ــی  ــا عالئم ــود؛ ام ــدا نب ــد پی ــر جس ــرح ب ــرب و ج ــا ض ی
مشــکوک بــه خفگــی مشــاهده شــده اســت. شهرســتان دنــا 
ــزی  ــش مرک ــخت دارای ۲ بخ ــی س ــهر س ــت ش ــه مرکزی  ب
و پاتــاوه بــا جمعیتــی افــزون بــر ۴۶ هــزار نفــر در ۳۰ 
کیلومتــری یاســوج مرکــز اســتان کهگیلویــه بویــر احمــد واقع 
ــر  ــا جمعیتــی افــزون ب شــده اســت. دهســتان دارشــاهی ب

ــا ــت.  ایرن ــتان دناس ــع شهرس ــر از تواب 8۰۰ نف

خروج قیچی جراحی پس از ۱۸ سال 

از شکم بیمار
یــک قیچــی جراحــی پــس از ۱8 ســال از شــکم 
ــات«  ــا وان نه ــد. »م ــارج ش ــی خ ــرد ویتنام ــک م ی
ــک  ــه در حــال حاضــر ۵۴ ســاله اســت، پــس از ی ک
حادثــه تصــادف رانندگــی در ســال ۱998 مــورد عمــل 
جراحــی قــرار گرفــت. ایــن مــرد کــه در روزهــای اخیــر 
بــه دلیــل درد احســاس در ناحیــه شــکم بــه پزشــک 
ــک قیچــی جراحــی  ــود ی ــود، از وج ــرده ب ــه ک مراجع
در شــکم خــود باخبــر شــد. ســونوگرافی ای کــه از 
شــکم ایــن مــرد بــه عمــل آمــد، وجــود یــک قیچــی 
ــک راســت روده  ــانتیمتری( در نزدی ۶ اینچــی )۱۵ س
ــر ایــن اســاس دو روز پیــش  وی را تائیــد می کــرد. ب
پزشــکان ایــن مــرد را مــورد عمــل جراحــی قــرار دادنــد 

و ایــن قیچــی را از شــکم او خــارج کردنــد.
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ــه ای  ــان در جلس ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
اصفهــان،  بــا حضــور معصــوم زاده معــاون ســیمای مرکــز  کــه 
ــان  ــیما و کاظمی ــد س ــر تولی ــد مدی ــدا، هنرمن ــاون ص ــی مع طباطبای
ــال  ــت: در ح ــد، گف ــزار ش ــان برگ ــز اصفه ــدای مرک ــد ص ــر تولی مدی
وزارت  مهــم  مؤلفه هــای  از  یکــی  مصــرف،  مدیریــت  حاضــر 
آبفــای اســتان اصفهــان قلمــداد  تبــع آن شــرکت  بــه  نیــرو و 
امــر  در  می توانــد  ملــی  رســانه  اســاس  ایــن  بــر  و  می شــود 
ــاری  ــی را ی ــرکت خدمات ــن ش ــه آب، ای ــرف بهین ــازی مص  فرهنگ س

کند.
نهادینه کردن فرهنگ درست مصرف

ــت  ــگ درس ــردن فرهن ــه ک ــزود: نهادین ــی اف ــم امین ــدس هاش مهن
ــش  ــالش و کوش ــال ت ــالیان س ــی س ــه ط ــت ک ــری اس ــرف، ام مص
واقــع  در  می شــود.  محقــق  جامعــه  مختلــف  اقشــار  میــان  در 
ــال  ــد پیوســته و در درازمــدت دنب ــه بای فرهنگ ســازی کاری اســت ک

ــد. ــت آی ــه دس ــر ب ــه مدنظ ــت نتیج ــا در نهای ــود ت ش

ترویج مصرف بهینه آب
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــا ش ــی ب ــانه مل ــکاری رس ــه هم وی ب
پرداخــت و گفــت: در حقیقــت رســانه ملــی متعلــق بــه همــه مــردم بــا 

ســالیق مختلــف اســت. 
بــر ایــن اســاس انتظــار مــی رود صداوســیما ماننــد همیشــه و 
ــه  ــرف بهین ــج مص ــت تروی ــا در جه ــرکت آبف ــا ش ــش ب ــش از پی بی
ــن آب شــرب  ــی تأمی ــور چگونگ ــه منظ ــی ب ــکار عموم ــر اف آب و تنوی
 در مواقــع حســاس و بحرانــی کــه بــر اثــر بــروز ســیالب خشکســالی 
 و ســایر بالیــای طبیعــی و حــوادث غیرمترقبــه بــه وقــوع می پیونــدد
همــکاری الزم را داشــته باشــند؛ چــرا کــه آبرســانی بــه مــردم در مواقــع 
ــی کاری بســیار دشــوار اســت کــه خوشــبختانه شــرکت آبفــای  بحران
ــد  ــص و متعه ــای متخص ــورداری از نیروه ــاظ برخ ــه لح ــان ب اصفه
ــتی  ــه درس ــم را ب ــیار مه ــر بس ــن ام ــی ای ــه خوب ــته ب ــون توانس تاکن
ــدت  ــل ش ــه دلی ــدورت آب ب ــار ک ــارز آن مه ــه ب ــد؛ نمون ــام ده انج
ــوده؛  ــده رود ب ــه زاین ــود شــدن آب رودخان ــر و گل آل بارندگی هــای اخی
ایــن در حالــی اســت کــه مســئله کــدورت آب، یکــی از چالش هــای 
 اصلــی صنعــت آب و فاضــالب در کشــور بــوده کــه متخصصــان 
ــش و  ــری از دان ــا بهره گی ــتند ب ــان توانس ــای اصفه ــان آبف و کارشناس
تجربــه، ایــن معضــل اساســی صنعــت را بــه خوبــی مهــار کننــد؛ بــه 
ــا وجــود بارندگــی در باالدســت زاینــده رود و گل آلودگــی  طــوری کــه ب
ــه  ــا هیچ گون ــردم ب ــا ســد چــم آســمان م ــده رود ت آب در مســیر زاین

ــه رو نشــدند.  قطعــی آب روب
ایــن دســتاورد فنــی بــا تــالش شــبانه روزی کارشناســان آبفــا 
تصفیه خانــه  بــه  آب  ورودی  محــل  در  پیشــگیرانه  اقدامــات  و 
ــا اســتانداردهای تعریف شــده در  ــا آب ب باباشــیخعلی حاصــل شــد ت

ــرد. ــرار گی ــترکان ق ــار مش اختی
تعامل سازنده صداوسیما و شرکت آبفا

ــون در  ــت: هم اکن ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
ــان ۱۳۳  ــهر اصفه ــنج و در ش ــتگاه فشارس ــتان ۳۲۵ ایس ــطح اس س
ــا از لحــاظ  ــه صــورت آنالیــن اســتقرار یافتــه ت ایســتگاه فشارســنج ب
ــان  ــه می ــاز مشــترکان رصــد و آب عادالن کمــی و کیفــی آب مــورد نی

ــع شــود.  مــردم توزی
ــا تهیــه و ســاخت  وی اعــالم کــرد: درچنــد ســال اخیــر صداوســیما ب
ــی، اون  ــره، دانای ــات، قط ــاری حی ــد ج ــف همانن ــای مختل برنامه ه
 باالهــا، درج زیرنویــس و نیــز در برنامه هــای اصفهــان امــروز، بازتــاب 
و گفت وگــوی هفتــه، همــکاری الزم را بــا شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان بــه منظــور مصــرف بهینــه آب داشــته اند؛ بــه 
ــرکت  ــیما و ش ــازنده صداوس ــل س ــت تعام ــوان گف ــه می ت ــوری ک ط
ــه آب را در  ــرف بهین ــی مص ــای فرهنگ ــت راهکاره ــته اس ــا توانس آبف

ــا را در کاهــش مصــرف  ــن مدع ــواه ای ــج دهــد. گ ــردم تروی ــان م می
ــال  ــوان مث ــه عن ــتیم؛ ب ــاهد هس ــی ش ــش خانگ ــرانه آب در بخ س
در ۶ ســال گذشــته مصــرف ســرانه آب خانگــی ۱89 لیتــر بــوده 
ــیده  ــر رس ــه ۱۵۱ لیت ــون ب ــش، هم اکن ــد کاه ــدود ۲۰ درص ــا ح ــه ب  ک

است.
تأسیس خانه فرهنگ آب

ــاره  ــان اش ــگ آب در اصفه ــه فرهن ــیس خان ــه تأس ــه ب وی در ادام
کــرد و اعــالم داشــت: در ســطح کشــور، اصفهــان تنهــا شــهری اســت 
ــه قشــرهای  ــن محــل ب ــگ آب اســت و در ای ــه فرهن ــه دارای خان ک
ــان مهدهــای  ــژه کــودکان و دانش آمــوزان، مربی مختلــف مــردم، به وی
کــودک و معلم هــای مقاطــع مختلــف تحصیلــی روش هــای مصــرف 
ــن مســئله  ــوزش داده می شــود؛ ای ــه آب توســط کارشناســان آم بهین

ــت.  ــه آب نیس ــرف بهین ــر در مص ــم بی تأثی ه
در پایــان ایــن نشســت از عوامــل و دســت اندرکاران برنامــه رادیویــی 

جــاری حیــات نیــز قدردانــی شــد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جمع مسئوالن صداوسیمای مرکز اصفهان خواستار شد:

ترویج مصرف بهینه آب در رسانه ملی


