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جرقه قیام

له
قا

رم
س اسالمی  انقالب  تاریخ  در  مهم  روزهای  از   یکی 

19 دی ماه، سالروز قیام مردم والیتمدار قم است. 
انقالب  جرقه  که  حرکتی  این  از  پیش  روز  دو 

روز 17 دی ماه سال  در  یعنی  زده شد،  آن  در  اسالمی 
با  سیاه«  و  خ  سر »استعمار  عنوان  با  مقاله ای   ،۵۶
ج   امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطالعات در
شد؛  17 دی مصادف با حرکت اسالم زدایی رضا شاه 
یعنی کشف حجاب است. نویسنده این مقاله - که در 
کشف حجاب به چاپ رسید - به حضرت امام  سالروز 

خمینی)ره( اهانت کرده بود. 
با اینکه برای اولین بار نبود که عوامل نظام به حضرت 
به  اهانت  حتی  بار  این  و  می کردند  اهانت  امام)ره( 
شهر  در  جرقه ای  اما  بود،  نگرفته  صورت  صریح  طور 
تاریخ ساز  و  خونین  قیامی  به  که  شد  زده  قم   مقدس 
را  مردم  عواطف  و  احساسات  مقاله  این  انجامید. 

نسبت به رهبر و مقتدایشان که...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  یارانه نیازمندان افزایش می یابد   
صفحه 3

  حمایت  دولت از صادرات 
در حد حرف است   صفحه 3

  نتوانستیم تعامل مربیان باشگاهی 
و ملی را بیشتر کنیم   صفحه 6

 خرید و فروش ارز آزاد در بانک ها 
رسما کلید خورد  صفحه 3

ویژه های امروز

 آمریکایی ها با تهدیدات ضد ایرانی اخبار روز
هیچ غلطی نمی کنند

گفت: به اعتقاد ما باز هم آمریکایی ها  کریمی قدوسی   جواد 
 در تهدیدات ضدایرانی خود هیچ غلطی نمی کنند؛ لذا 
گون ورود آمریکا را به منازعه نظامی  کس در پنتا  هیچ 

با ایران، مطلقا تجویز نمی کند...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 اسرائیل الیوم:



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

گــودرزی بــا بیــان اینکــه مســئوالن از ایجــاد دو قطبــی 
ــر  ــاف نظ ــانه ای کردن اخت ــت: رس ــد، گف ــاب کنن اجتن
مســئوالن باعــث بــه هــم ریختــن آرامــش جامعــه 

می شــود.
عبــاس گــودرزی، عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه بعضــی حواشــی 
اینگونــه  کــرد:  اظهــار  مســئوالن  بیــن  ایجادشــده 
ــد  ــرای ض ــوراک ب ــردن خ ــم ک ــث فراه ــات باع اختاف

انقــاب می شــود و بــه صــاح نظــام نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه تضــاد دیــدگاه و اختــاف نظــر امــری 
طبیعــی اســت، تصریــح کــرد: بــرای اینکــه ایــن قبیــل 
مســائل در کشــور بــه وجــود نیایــد و باعــث ســوءتفاهم 
ــوا  ــز تضعیــف نشــوند، ســران ق ــوا نی مــردم نشــده و ق
ــرده ــه ک ــری توج ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه توصی ــد ب  بای

مســائل اختافــی خــود را در جلســات مشــترک مطــرح 

کننــد و از بازتــاب آن بــه ســطح جامعــه بپرهیزنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ملــی  منافــع  همچنیــن  و  مــردم  صــاح کشــور، 
ــن  ــی بی ــاد دو قطب ــئوالن از ایج ــه مس ــت ک ــن اس ای
دســتگاه های اجرایــی و قضایــی اجتنــاب کننــد، تصریــح 
ــی در  ــای دو قطب ــن فض ــق گرفت ــده ای از رون ــرد: ع ک
ــیوه  ــن ش ــه ای ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــتفاده می کنن ــور اس کش
ــود  ــرای خ ــی ب ــیه امن ــوند و حاش ــان ش ــد پنه می توانن
ایجــاد کننــد تــا ذهــن مــردم از متــن بــه حاشــیه ســوق 

ــد. یاب
گــودرزی بــا تأکیــد بــر اینکــه رســانه ای کــردن اختــاف 
نظــر مســئوالن باعــث بــر هــم ریختــن آرامــش جامعــه 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: بهتــر اســت مســئوالن 
ــه  ــردم ک ــتی م ــادی و معیش ــکات اقتص ــل مش ــه ح ب

ــد. ــت کشــور اســت، بپردازن اولوی

فرمانــده مرکــز آمــوزش تــکاوران و تفنگــداران دریایــی 
قمــر بنی هاشــم)ع( نداجــا گفــت: یکــی از مؤلفه هــای 
تامین کننــده امنیــت ملــی در هــر کشــوری قــدرت نظامــی 
اســت و قــدرت نظامــی بــر پایــه عوامــل مختلفــی از جملــه 
ــا  نیــروی انســانی اســتوار است.جشــنواره جــوان ســرباز ب
ــاد  ــت و نم ــع والی ــرت، مداف ــر بصی ــرباز مظه ــوان »س عن
مقاومــت«، پــس از طــی یــک هفتــه بــا انجــام برنامه هــای 
متنــوع دینــی، فرهنگــی و هنــری در مرکــز آموزش تــکاوران 
و تفنگــداران دریایــی قمــر بنی هاشــم علیه الســام منجیــل 
ــادار دوم علیرضــا  ــر دری ــن مراســم امی ــت.در ای ــان یاف پای
بیاتــی، فرمانــده مرکــز آمــوزش تــکاوران و تفنگــداران 
ــه تشــریح  ــی قمــر بنی هاشــم علیه الســام نداجــا ب دریای
نقــش ســربازان در ایجــاد امنیــت ملــی در کشــور پرداخــت 
ــی  ــت مل ــده امنی ــای تامین کنن ــی از مؤلفه ه ــت: یک و گف
در هــر کشــوری قــدرت نظامــی اســت. قــدرت نظامــی بــر 
 پایــه عوامــل مختلفــی از جملــه نیــروی انســانی بــا ایمــان 

اســت. اســتوار  آمــوزش  و  تجهیــزات  متعهــد،  و 
جمهــوری  مســلح  نیروهــای  ســاختار  در  افــزود:  وی 
انســانی  نیــروی  عمــده  بخــش  ایــران،   اســامی 
را ســربازان وظیفــه تشــکیل می دهنــد کــه میــزان آمادگــی 
و مهــارت آنــان بــر قــدرت نظامــی و در نهایــت بــر امنیــت 
ــذار اســت؛ پــس دوران ســربازی  ــی کشــور بســیار اثرگ مل
یکــی از باارزش تریــن حســاس ترین و مفیدتریــن دوره 
ــود.دریادار  ــوب می ش ــوان محس ــرد و ج ــک ف ــی ی زندگ
ــا اشــاره بــه جایــگاه ممتــاز ســرباز  دوم بیاتــی در ادامــه ب
در نظــام جمهــوری اســامی، بــه تبییــن مفهــوم  ایــن واژه 
مقــدس پرداخــت و بیــان داشــت: واژه ســربازی از جملــه 
واژگانــی اســت کــه از مفهــوم عمیــق و باارزشــی برخــوردار 
 اســت. ایــن کلمــه بــه عنــوان نمــادی از شــجاعت، شــهامت 
و ایثــار  و همچنیــن مظهــر بصیــرت و مدافــع والیــت 
محســوب می شــود؛ بــه همیــن دلیــل ســربازان از منزلــت 

ــتند. ــوردار هس ــع برخ ــی در جوام ــگاه خاص و جای

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

مسئوالن به جای ایجاد دو قطبی، حل مشکالت مردم را در اولویت قرار دهند

دریادار بیاتی عنوان کرد:

قدرت نظامی، تامین کننده امنیت ملی 

حتما بخوانید!
ترامپ برجام را لغو نخواهد کرد یکشنبه  19  دی ماه   21395

ـــمـــاره  339  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

جرقه قیام                                     

ادامه از صفحه یک: 
در تبعیــد بــه ســر می بــرد، برانگیخــت و خشــم و انزجــار 
حرکــت  اولیــن  داشــت.  همــراه  بــه  را  نظــام  از  عمومــی 
روزنامــه  در  موهــن  مقالــه  انتشــار  برابــر  در  اعتراض آمیــز 
اطاعــات، توســط روحانیــت و مــردم قــم، فــردای انتشــار 
ــدس  ــهر مق ــت. آری، ش ــکل گرف ــاه ش ــی روز 18 دی م آن، یعن
 قــم در تاریــخ انقــاب همــواره بــه عنــوان پایــگاه اصلــی 
و ســازمان دهنده قیــام و مبــارزه علیــه نظــام ستم شــاهی 
ــت  ــه و روحانی ــوزه علمی ــود ح ــت. وج ــه اس ــمار می رفت ــه ش ب
متمرکــز در ایــن شــهر نیــز در ایــن مهــم تاثیــر بســزایی 
ــری  ــز رهب ــکل گیری آن و نی ــارزه و ش ــاز مب ــت. آغ ــته اس داش
ــهر  ــن ش ــی)ره( در همی ــام خمین ــرت ام ــط حض ــردم توس م
ــام  ــن ۱۵ خــرداد ۴۲، ن ــام خونی ــس از قی ــت. پ صــورت پذیرف
ــر  ــارزات ب ــده مب ــی و هدایت کنن ــز اصل ــوان مرک ــه عن ــم ب ق
ســر زبان هــا افتــاد و پــس از چهــارده ســال، قیــام ۱۹ دی 
۵۶ کــه آن را »جرقــه انقــاب« نیــز نامیده انــد، بــار دیگــر 
ــام  ــد. مق ــترده ش ــی گس ــی و مبارزات ــی همگان ــب قیام موج
ــاره جایــگاه شــهر قــم در پیــروزی انقــاب  معظــم رهبــری درب
اســامی می فرمایــد: »بــرای ســاختن یــک بنــا، اول بایــد 
پایه هــای محکــم آن را کار گذاشــت. هرچــه بنــا بزرگ تــر 
محکم تــر  آن  پایه هــای  باشــد،  ماندگارتــر  و  ســنگین تر   و 
قوی تــر و شکســت ناپذیرتر خواهــد بــود. اگــر مــا مبــارزه ملــت 
ایــران را کــه بــه طــور عمومــی و تعیین کننــده از ســال ۵۶ آغــاز 
شــد بــه یــک بنــای رفیــع و مســتحکم تشــبیه کنیــم، پایه هــای 
بنــای مســتحکم  ایــن  مانــدگارِ  و  قــوی و شکســت ناپذیر 
ــی  ــره اله ــک ذخی ــم، ی ــد. ق ــته ش ــانده و کار گذاش ــم نش در ق
ــرکت  ــام 19 دی، ش ــاص قی ــی خ ــود.« ویژگ ــام ب ــرای اس  ب
و همــکاری همــه اقشــار مــردم بــود. ایــن قیــام نیــز همچــون 
همیشــه بــا رهبــری روحانیــت شــکل گرفــت؛ امــا اگــر حمایــت 
و پیوســتن مــردم بــه روحانیــت نبــود، بــه پیــروزی نمی رســید. 
ــار  ــد، اقش ــل کردن ــوزه را تعطی ــا دروس ح ــه علم ــس از اینک پ
ــل  ــا تعطی ــان ب ــان پیوســتند. بازاری ــه آن ــز ب ــردم نی ــف م مختل
ــات  ــه اقدام ــراض ب ــده ای در اعت ــش عم ــم، نق ــازار ق ــردن ب ک
ــارزه  ــه مب ــوان وارد صحن ــر و ج ــز پی ــردم نی ــتند. م ــام داش نظ
 شــدند و در حمایــت از امــام خمینــی)ره( و روحانیــت بــا علمــا 
ــن  ــاهی ای ــم ستم ش ــم ظال ــه رژی ــد ک ــی کردن ــاب همراه و ط
ــام  ــید. قی ــون کش ــاک و خ ــه خ ــردم را ب ــام م ــت و قی حرک
ــه  ــردم ب ــت و م ــت شــهدا و حرکــت روحانی ــا مظلومی ۱۹ دی ب
بــار نشســت و حرکت ســاز شــد. پیــام حضــرت امــام)ره( 
ــگ  ــاب آهن ــد، انق ــت دمی ــروح مل ــد مج ــازه ای در کالب  روح ت
و شــتاب تــازه ای بــه خــود گرفــت، مبــارزه علیــه رژیــم طاغــوت 
ــای  ــازه ای در رگ ه ــون ت ــرد و خ ــدا ک ــه ای پی ــکل همه جانب ش

نهضــت جوشــیدن گرفــت. 
ــه شــهرهای دیگــر کشــیده  ــام ۱۹ دی، نهضــت ب ــال قی ــه دنب ب
ــرم  ــزد، جه ــز، ی ــت. تبری ــکل گرف ــا ش ــه چهلم ه ــد و حماس ش
ــی  ــاهد قیام های ــور، ش ــر کش ــهرهای دیگ ــهد و ش ــران، مش ته
ــم  ــز در چهل ــدا تبری ــد. ابت ــهدا بودن ــت ش ــن در گرامیداش خونی
ــس از آن  ــد و پ ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــم ب ــهدای ق ش
شــهرهای دیگــر بــه همیــن ترتیــب شــاهد حماســه هایی 
ــاند  ــر رس ــه ثم ــت را ب ــا، نهض ــه چهلم ه ــد. حماس ــد بودن  جاوی
و بــا بازگشــت امــام خمینــی)ره( بــه کشــور بــه پیــروزی انقــاب 
ــی در نهضــت اســامی  ــه عطف ــد. ۱۹ دی، نقط اســامی انجامی
مــردم بــه رهبــری امــام خمینــی)ره( بــود کــه مشــعل انقــاب 
ــه  ــوت را ب ــت طاغ ــه حکوم ــروزی علی را شــعله ور ســاخت و پی

ارمغــان آورد. امــا نتایــج ایــن قیــام:
ــعار  ــودن ش ــی ب ــو خال ــر و ت ــاه و کارت ــازش ش ــای س - افش

ــاه ــی ش ــاز سیاس ــای ب فض
- اثبــات وحشــت شــاه از حرکــت مذهبی سیاســی بــه رهبــری 

روحانیــت و امــام خمینــی )قــدس ســره( 
- قرار گرفتن نهضت در مسیر درست مبارزه

-  مشخص شد آمریکا و شاه پایگاهی در بین مردم ندارند.
- شکست متحجران و مروجان جدایی دین از سیاست 

- - افشای چهره کریه ضد مردمی رژیم شاه
-  تعمیق و مردمی شدن نهضت 
- افشای ماهیت گروه های غربگرا

- بــا قیــام 19 دی مــاه مــردم قــم، آهنــگ حرکــت انقــاب بــه 
ــا صــورت  صــورت »اســتراتژی چهلم هــا«ی پشــت ســر هــم ب
و محتــوای کامــا اســامی، شــتاب فزاینــده و گســترده تری بــه 
خــود گرفــت و رهبــری امــام )قــدس ســره( بــه عنــوان نقــش 

اصلــی مبــارزه بــا رژیــم شــاه ظاهــر شــد.

عوامل فروپاشی خانواده )1(                     
در شــماره های گذشــته و در 8 شــماره عوامــل انســجام 
خانــواده را کوتــاه بیــان کردیــم. در ایــن نوشــتار و چنــد 
شــماره آینــده بــا توجــه بــه شــرایط نامطلــوب انســجام 
خانــواده در جامعــه امــروز از عواملــی ســخن بــه میــان 
ــز شــود،  ــاب و پرهی ــم کــه اگــر از آن هــا اجتن می آوری
گسســت و فروپاشــی خانــواده اتفــاق نمی افتــد و 
آمــار طــاق روزبــه روز رو بــه افزایــش نخواهــد یافــت. 
بــه طــور قطــع توجــه بــه عوامــل انســجام و دوری از 
عوامــل گسســت شــرایط را بــه ســامان خواهــد کــرد. با 
توجــه بــه دســتورات دینــی و عوامــل بیان شــده بــرای 
اســتحکام خانــواده، بی شــک رعایــت نکــردن آن 
دســتورات، هــر کــدام عاملــی اســت بــرای فروپاشــی 

ــواده.  ــاد مقــدس خان و از هــم گسســتگی نه
ناگفتــه نمانــد میــزان ابتــا بــه ایــن عوامــل در 
ــن  ــه دی ــان ب ــدی آن ــزان پایبن ــر اســاس می جوامــع ب
ــه هــر حــال  ــا ب ــاوت اســت؛ ام و آموزه هــای آن، متف
در صــورت وجــود، باعــث انحــال و فروپاشــی کانــون 

مقــدس خانواده هــا خواهــد شــد. 
عامــل اولــی کــه بایــد از آن نــام بــرد، نداشــتن 
شــناخت و ناآگاهــی از اصــول زندگی مشــترک اســت. 
در برخــی خانواده هــا عــدم شــناخت زن و شــوهر از بــه 
یکدیگــر، ســطحی نگری در امــر ازدواج، عــدم رعایــت 
ــداف  ــر، اه ــی همدیگ ــگ خانوادگ ــی از فرهن  و ناآگاه
و انگیزه هــای مقــدس ازدواج )کــه در فرهنــگ دینــی 
و قرآنــی »لتســکنوا«، یعنــی مایــه ســکونت و آرامــش 
ــه ازدواج  ــه مســائل جنســی ب ــر پای ــا ب اســت(، صرف
نگریســتن، بی توجهــی بــه اصــول اخاقــی، عــدم 
ــواده، بی توجهــی  ــه اصــول اخاقــی در خان پایبنــدی ب
ــل  ــی از عوام ــود یک ــه خ ــی - ک ــای دین ــه معیاره ب
مهــم گسســت خانواده هاســت - )زیــرا وقتــی حریــم 
اعتمادهــا مخــدوش شــده  خانواده هــا شکســت، 
و زمینه هــای فروپاشــی ایجــاد می شــود(، تفــاوت 
ــو  ــم کف ــواده و ه ــکیل خان ــه تش ــبت ب ــا نس دیدگاه ه
نبــودن در امــور دینــی و ســایر امــور مثــل تحصیــات 
ــزل  ــواده را متزل ــاد خان ــز بنی ــروت و ...، نی و مــال و ث

می کنــد.
مهم تریــن عاملــی کــه موجــب آســیب پذیری خانــواده 
می شــود، عــدم شــناخت و انحــراف از اهــداف ازدواج 
ــه اهــداف ازدواج و تشــکیل  اســت. زن و شــوهری ک
کرده انــد فرامــوش  یــا  نشــناخته اند  را   خانــواده 

روش  می کننــد؟ کــدام  کــدام مســیر حرکــت  در 
ــاب  ــدف انتخ ــدام ه ــه ک ــل ب ــرای نی ــیله را ب و وس

؟ می کننــد
 بــرای رفــع ایــن مشــکل دربــاره آییــن همســرداری و 
نظایــر آن، بــر دانــش و مهــارت خــود بیفزاییــم و قبــل 
از تشــکیل خانــواده بــا هــم مشــورت نمــوده و هــدف 
همدیگــر را از ازدواج بــه دســت آوریــم و از ایــن طریــق 

تعــادل و ســامت خانــواده را حفــظ کنیــم.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

 با تصویب مجلس 

حیاط خلوت دولت ها تعطیل می شود
مجلــس شــورای اســامی مصــوب کــرد دبیرخانــه 
مناطــق آزاد بــه وزارت اقتصادانتقــال یابــد. بــا ایــن 
ــا  ــرد آن ه ــاماندهی و عملک ــور س ــق مذک ــه مناط مصوب

می شــود. شــفاف 
حــدود دو هفتــه پیــش بــود که مجلــس در ادامه بررســی 
 الیحــه برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
ــن  ــاده ۲۷ ای ــران، م ــامی ای ــوری اس ــی جمه و فرهنگ

ــاندند. ــب رس ــه تصوی ــره آن ب ــا تبص ــه را ب الیح
 بــر اســاس ایــن مــاده کلیــه وظایــف، اختیارات، ســاختار 
و تشــکیات دبیرخانــه مناطــق آزاد بــا حفــظ شــخصیت 
حقوقــی مســتقل و ضوابــط و مقــررات مربوطه، بــه وزارت 
ــر مربوطــه  امــور اقتصــادی و دارایــی منتقــل شــد و وزی
ــه حــوزه مناطــق آزاد  ــوط ب مســئول اجــرای قوانیــن مرب

ــژه اقتصــادی شــد. تجاری صنعتــی و وی
ــورت  ــه ص ــق آزاد ب ــه مناط ــن دبیرخان ــش از ای ــا پی ت
ریاســت جمهــوری وجــود  مســتقل در زیرمجموعــه 
داشــت کــه بســیاری از کارشناســان و نماینــدگان معتقــد 
بودنــد کــه مناطــق آزاد امپراتــوری مســتقلی شــده کــه بــه 
 هیــچ نهــاد نظارتــی، به ویــژه مجلــس پاســخگو نیســت 

و عملکرد این مناطق شفاف نیست.
متاســفانه مناطــق آزاد از اهــداف اولیــه خــود کــه تســهیل 
 صــادرات محصــوالت و کاالهــا بــه خــارج از کشــور 
و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــود، دور شــده و در واقــع 
دروازه ای بــرای واردات شــده کــه انتقــال دبیرخانــه مناطق 
ــاد را شــفاف و  ــن نه ــرد ای ــه وزارت اقتصــاد، عملک آزاد ب

ــد. ــخگویی می کن ــه پاس ــزم ب ــور را مل ــه مذک وزارتخان

 کشف »تجهیزات خاص رایانه ای 

و تصویربرداری« توسط وزارت اطالعات

ــزات  ــر از تجهی ــزرگ حــاوی ۵ کانتین ــه ب یــک محمول
ــربازان  ــط س ــرداری توس ــه ای و تصویرب ــاص رایان خ
 گمنــام امــام زمان)عــج( در شــهر تهــران کشــف 

شد.
پرقــدرت  ســرورهای  تعــدادی  عملیــات،  ایــن  در 
خاصــی  مصــارف  بــرای  کــه  شــد  شناســایی 
 همچــون پشــتیبانی ســامانه های بــزرگ اســتفاده 

می شود.
قاســم خورشــیدی بــا اشــاره بــه کشــف ۵ کانتینــر از 
ــام  ــه ای توســط ســربازان گمن ــزات خــاص رایان تجهی
ــا  ــار داشــت: ب ــران اظه ــج( در شــهر ته ــام زمان)ع ام
همــکاری گمــرک جمهــوری اســامی ایــران، ســربازان 
گمنــام امــام زمان)عــج(، یــک محمولــه بــزرگ 
ــر  ــامل ۵ کانتین ــه ش ــه ای را ک ــاص رایان ــزات خ تجهی

ــود. ب
از یکــی از گمــرکات مــرزی مــورد رصــد نامحســوس 
چهارشــنبه  روز  عصــر  و  دادنــد  قــرار  خــود 
محمولــه  ایــن  مالــک   ۲ شناســایی  از  پــس 
توقیــف  را  ۵ کانتینــر  ایــن  عملیاتــی  در   بــزرگ، 

کردند.
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا بیــان 
اینکــه ایــن محمولــه بــا اظهارنامــه خــاف واقــع وارد 
ــن  ــایی ای ــس از شناس ــت: پ ــود، گف ــده ب ــور ش کش
ــف ۵  ــس از توقی ــرک و پ ــکاری گم ــا هم ــه ب محمول
ــات  ــوران وزارت اطاع ــور، مأم ــه مذک ــر محمول کانتین
جمهــوری اســامی موفــق بــه کشــف مقادیــر بســیاری 
تصویربــرداری  »دوربین هــای  »مینی کامپیوتــر«، 
ــا ۱00  ــن 80 ت ــک بی ــر ی ــه ارزش ه ــینمایی« - ک س
میلیــون تومــان بــرآورد شــد - و تعــدادی ســرورهای 
ــی  ــه ارزش ریال ــدند ک ــدرت ش ــیار پرق ــم و بس عظی
هــر یــک از ایــن ســرورها بالــغ بــر ۱0 میلیــارد تومــان 

ــرآورد شــده اســت. ب
داد: ســرورهای عظیــم کشف شــده در  ادامــه  وی 
ایــن محمولــه بــه  قــدری پرقــدرت هســتند کــه گفتــه 
ــرای مصــارف خــاص همچــون پشــتیبانی  می شــود ب
ســامانه های بــزرگ از جملــه ســامانه های بانکــی 

ــود. ــتفاده می ش ــک اس پرترافی
خورشــیدی بــا ابــراز اینکــه صورت بــرداری از کاالهــای 
قاچــاق مکشــوفه ایــن ۵ کانتینــر ادامــه دارد، افــزود: 
ــه،  ــن محمول ــای ای ــوه کااله ــه حجــم انب ــا توجــه ب ب
صورت بــرداری از کاالهــای قاچــاق کشف شــده در 
ایــن عملیــات ادامــه دارد؛ ولــی برآوردهــای اولیــه از 
ــر  ــغ ب ــای صورت برداری شــده، بال ــی کااله ارزش ریال

ــد. ــان می ده ــال را نش ــارد ری 300 میلی
ــه  ــا اظهارنام ــه ب ــن محمول ــیدی ای ــه خورش ــه  گفت ب
خــاف واقــع و در قالــب »تیــن« بــه کشــور وارد شــده 
 بــود و خبرهــای تکمیلــی متعاقبــا اعــام خواهــد 

شد. تسنیم

پرفســور مردخــای کیــدار، خاورشــناس اســرائیلی، بــا 
ــای  ــق پیروزی ه ــه و تحق ــوالت منطق ــه تح ــاره ب اش
ــراق ــن و ع ــان، یم ــران در لبن ــدار ای ــای طرف  گروه ه

 گفــت: احتمــاال بشــار اســد نیــز پیــروزی خــود 
ــب عربســتان  ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــام کن ــه زودی اع را ب

بزرگ تریــن بازنــده ایــن جنگ هــا باشــد.
پرفســور  الیــوم،  اســرائیل  روزنامــه  بــه گــزارش 
می شــود  پیش بینــی  نوشــت:  کیــدار  مردخــای 
ــه زودی  ــوریه، ب ــوری س ــد، رئیس جمه ــار اس ــه بش ک

پیــروزی خــود را اعــام کنــد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه گروه هــای هــوادار ایــران 
در لبنــان، یمــن و عــراق هــم بــه پیروزی هایــی 
رســیده اند و عربســتان در همــه این نبردها شکســت خورده 

اســت. کیــدار پیش بینــی کــرد عربســتان طــی ۵ 
ــرود. ــن ب ــده از بی ســال آین

احتمــال  و  حلــب  آزادســازی  افــزود:  کیــدار 
ــال  ــه دنب ــه را ب ــازی الرق ــل، آزادس ــازی موص آزادس
خواهــد داشــت و مســئله مهــم ایــن اســت کــه 
 ارتــش ســوریه زمــام امــور را بــه دســت گرفتــه 
ــان  ــه اســت و آن ــش یافت ــای آن افزای ــه نیروه روحی
ــر، شورشــیان  ــن هســتند. در براب ــده خوش بی ــه آین ب
ــده اند  ــف ش ــر، ضع ــم درگی ــا ه ــت خورده و ب شکس
پــس  را  خــود  درگیری هــای  تــاوان  اکنــون   و 

می دهند.
 اگــر ایــن رونــد در ســوریه ادامــه داشــته باشــد 
ــر  ــروزی خــود را ب ــد مــاه دیگــر پی اســد پــس از چن

ــش  ــتی داع ــروه تروریس ــش آزاد و گ ــیان، ارت شورش
ــد  ــئله تاکی ــن مس ــر ای ــدار ب ــرد. کی ــد ک ــام خواه اع
ــان  ــراق، لبن ــوریه، ع ــای س ــه جبهه ه ــه در هم ــرد ک ک
و یمــن، پیــروزی از آِن طرف هایــی اســت کــه از 

ــتند. ــوردار هس ــران برخ ــت ای حمای
ــتان  ــوادار عربس ــت خورده، ه ــای شکس ــه طرف ه هم
ــه تنــش  ــه سال هاســت ک ــه خاورمیان هســتند. منطق

ــیعیان  ــی از ش ــه نمایندگ ــران ب ــان ای ــختی را می  س
ــاهد  ــنن ش ــل تس ــی از اه ــه نمایندگ ــتان ب و عربس

ــت.  اس
پیروزی هــای ایــران در منطقــه بــه دلیــل بعضــی 
عوامــل، کفــه تــرازو را بــه ســود ایــران ســنگین کــرده 
ــن  ــن ای ــت. از مهم تری ــده اس ــان دی ــتان زی و عربس
عوامــل نقــش روســیه در حمایــت از اســد، هم پیمــان 

ــران اســت. ای
پــس از موفقیــت روســیه بــرای مجبــور ســاختن 
اردوغــان بــرای دســت کشــیدن از کمــک بــه مخالفــان 
ــم در  ــتان ه ــه و عربس ــاف ترکی ــوریه ائت ــلح س مس

ــال فروپاشــی اســت.  ح
السیســی، رئیس جمهــوری مصــر، هــم پــس از 
ــراق  ــیه و ع ــوریه، روس ــران، س ــاف ای ــد ائت ــه دی آنک
ــده اســت  ــد و ســازنده و اســب عربســتان بازن کارآم
بــه ریــاض پشــت کــرد. کیــدار افــزود: اوضــاع کنونــی 
 نشــان از ایــن دارد کــه ایــران در جنــگ پیــروز بــزرگ 

و عربستان، زیان دیده بزرگ است. تسنیم

دادســتان کل کشــور بــا بیــان اینکــه اظهــارات اخیــر رؤســای 
ــت،  ــی اس ــات خانوادگ ــه اختاف ــه و قضائی ــوه مجری دو ق
ــه شــده اســت. ــار معرک گفــت: متأســفانه دشــمن آتش بی

حجت االســام محمــد جعفــر منتظــری در جمــع خبرنــگاران 
و در حاشــیه رونمایــی از کارت ضابطــان دادگســتری بــا 
اشــاره بــه اظهــارات اخیــر رؤســای قــوه مجریــه و قضائیــه 
گفــت: ایــن اختافــات خانوادگــی اســت و متأســفانه 

ــت. ــده اس ــه ش ــار معرک ــمن آتش بی دش

 وی ادامــه داد: باالخــره دو بــرادر و دو عضــو یــک خانــواده 
ــم  ــود و امیدواری ــل می ش ــه ح ــد ک ــدا کرده ان ــی پی اختاف
ایــن  از  دشــمن  شــوند کــه  ایــن  از  مانــع  مســئوالن 
موضــوع بهره بــرداری کنــد. منتظــری خاطرنشــان کــرد: 
ــود  ــل می ش ــار ح ــن رفت ــر و حس ــا تدبی ــات ب ــن اختاف  ای
و چیــز مهمــی نیســت کــه این قــدر روی آن مانــور بدهیــم. 
دادســتان کل کشــور درخصــوص بدهــکاران بانکــی نیــز 
گفــت: بدهــکاران بانکــی بــه  شــدت تحــت تعقیــب هســتند 

و دادســتانی تهــران نیــز آن مــواردی را کــه مربــوط بــه تهــران 
ــوه  ــال ق ــر ح ــه ه ــد. ب ــب می کن ــت تعقی ــا جدی ــت، ب اس
قضائیــه در ایــن زمینــه اصــرار دارد و مؤکدا مســئله را تعقیب 
می کنــد تــا حقــوق بیت المــال اســتیفا شــود. وی بــا بیــان 
اینکــه پیگیــری ایــن مــوارد زمانبــر اســت و بــه بررســی های 
ــت دارد ــا اهمی ــرای م ــه ب ــزود: آنچ ــاز دارد، اف ــی نی  دقیق
ــه  ــاز ب ــی نی ــت گاه ــرای عدال ــت و اج ــت اس ــرای عدال اج
ــرا  ــام داد؛ زی ــرعت انج ــه  س ــوان کار را ب ــان دارد و نمی ت ممکــن اســت خــدای نکــرده حقــی تضییــع شــود. تســنیمزم

ــام  ــو برج ــه لغ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــد آمریکای ــناتور ارش س
از ســوی دولــت ترامــپ، سراشــیبی تنــدی خواهــد بــود 
کــه باعــث ایجــاد یــک بحــران خواهــد شــد، گفــت: انتظــار 
ــدارم. ــده ن ــت آین ــوی دول ــردی را از س ــن رویک ــاذ چنی اتخ
ــاب کورکــر، ســناتور جمهوری خــواه و رئیــس کمیتــه  روابــط  ب
خارجــی ســنا، روز جمعــه بــه خبرنــگاران گفــت: بــه نظــر مــن 
ــه اجــرای  ــا ب ــاد و م ــد افت ــاق نخواه ــام اتف ــردن برج ــاره ک پ
اساســی آن روی خواهیــم آورد.وی افــزود: بــه نظــر مــن 

ــل  ــرای کام ــی اج ــام، یعن ــاره برج ــاط  درب ــه  احتی ــد جنب بای
آن و قطعنامه هــای شــورای امنیــت رعایــت شــود و اگــر هــم 
قــرار باشــد طرفــی آن را نقــض کنــد، دولــت ترامــپ ایــن کار 
ــد  ــا می توان ــنگتن ی ــر، واش ــه  کورک ــه گفت ــرد. ب ــد ک را نخواه
برجــام را بــه طــور اساســی اجرایــی کنــد یــا آن را پــاره کنــد کــه 
در ایــن صــورت باعــث ایجــاد یــک بحــران خواهــد شد.ســناتور 
ــد  ــر کن ــد  صب ارشــد جمهوری خــواه ادامــه داد: واشــنگتن بای
ــید  ــن باش ــه مطمئ ــد؛ اگرچ ــی رخ می ده ــه اتفاق ــد چ و ببین

ــا  ــه ب ــی در رابط ــاق خاص ــچ اتف ــده هی ــال آین ــد س ــی چن ط
ــپ ــد  ترام ــد داد. دونال ــران رخ نخواه ــته ای ای ــعه  هس  توس

ــی خــود  ــکا، طــی کارزار انتخابات ــور منتخــب آمری رئیس جمه
بارهــا اعــام کــرد کــه توافــق هســته ای ایــران را لغــو خواهــد 
کــرد؛ اگرچــه موضــع او بــا نزدیک تــر شــدن بــه روز انتخابــات 
ــرار  ــی ق ــورد بازبین ــد م ــام بای ــه برج ــرد ک ــام ک ــر و اع تغیی
گیرد.دولــت اوبامــا و دیگــر حامیــان برجــام در واشــنگتن در 
واکنــش بــه تهدیــدات ترامــپ علیــه برجــام تاکیــد کردنــد کــه 
لغــو یــا هرگونــه اقــدام علیــه ایــن توافــق بین المللــی باعــث 
نگرانــی و عصبانــی شــدن متحــدان اروپایــی آمریــکا و روســیه 
و چیــن کــه ایــن توافــق را امضاکرده انــد، خواهــد شــد. ایســنا

پزشــکان  اشــتغال  اســامی  شــورای  مجلــس   
دندانپزشــکان و داروســازان اســتخدام دولتــی را در 
ــام  ــد نظ ــرر کردن ــوع و مق ــغل ممن ــک ش ــش از ی بی
ــگیری در  ــت پیش ــا اولوی ــامت ب ــع س ــات جام خدم

ــود. ــی ش ــعه اجرای ــم توس ــه شش ــون برنام قان
 نماینــدگان در جلســه علنــی روز شــنبه مجلــس 
ــه  ــه برنام ــی الیح ــه بررس ــامی و در ادام ــورای اس ش
موافــق رای  بــا ۱۵۲  را  مــاده 8۹  توســعه   ششــم 
از مجمــوع ۲۱8  ۲۲ رای مخالــف و 3 رای ممتنــع 

نماینــده حاضــر تصویــب کردنــد. 
ــت  ــاده وزارت بهداش ــن م ــف ای ــد ال ــاس بن ــر اس ب
ــه خدمــات  ــا هــدف ارائ ــان و آمــوزش پزشــکی ب درم

ــف اســت ظــرف دو ســال  ــی ســامت مکل الکترونیک
ــبت  ــعه نس ــم توس ــه شش ــون برنام ــرای قان اول اج
ــامت  ــی س ــده الکترونیک ــامانه پرون ــتقرار س ــه اس ب
ایرانیــان و ســامانه های اطاعاتــی مراکــز ســامت 
ــازمان  ــران و س ــار ای ــی آم ــگاه مل ــی پای ــا هماهنگ ب
ثبــت احــوال کشــور بــا حفــظ حریــم خصوصــی 
 و منــوط بــه اذن آن هــا و محرمانــه بــودن داده هــا 
و بــا اولویــت شــروع برنامــه پزشــک خانــواده و نظــام 

ارجــاع اقــدام کنــد.
ــه  ــد ک ــب کردن ــد ب تصوی ــس در بن ــدگان مجل نماین
تمامــی پزشــکان، دندانپزشــکان و داروســازانی کــه در 

ــی  ــا رســمی دســتگاه های اجرای ــی ی اســتخدام پیمان
ــت  ــه فعالی ــاز ب ــتند، مج ــون هس ــن قان ــوع ای موض
تشــخیصی مراکــز  ســایر  در  پزشــکی   انتفاعــی 
آموزشــی، درمانــی و بیمارســتان های بخــش خصوصــی 
عمومــی غیردولتــی بــا رعایــت تبصــره ۱ مــاده واحــده 
قانــون ممنوعیــت تصــدی بیــش از یــک شــغل 
مصــوب ۱3۷3 یــا فعالیــت در بخــش خصوصــی 
مرتبــط بــا حــوزه ســتادی مربــوط بــه غیــر از دســتگاه 

ــتند.  ــود نیس ــی خ اجرای
وزرای  عهــده  بــه  بنــد  ایــن  اجــرای  مســئولیت 
وزارتخانه هــای مربوطــه و معاونــان آن هــا و مســئوالن 

مالــی دســتگاه های مذکــور اســت. میــزان

جــواد کریمــی قدوســی گفــت: بــه اعتقــاد مــا بــاز هــم 
آمریکایی هــا در تهدیــدات ضدایرانــی خــود هیــچ غلطــی 
ــکا  ــون ورود آمری ــس در پنتاگ ــچ ک ــذا هی ــد؛ ل  نمی کنن

را به منازعه نظامی با ایران مطلقا تجویز نمی کند.
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
همزمانــی  درخصــوص  اســامی  شــورای  مجلــس 
نامــه کــری بــه ترامــپ بــرای فشــار بــر ایــران بــا 
خارج نشــین  اپوزیســیون  ســران  برخــی  نامــه 
کــه از ترامــپ درخواســت کردنــد بــه جــای پــاره 
را تحــت فشــار تحریم هــای  ایــران  کــردن برجــام 
ــن  ــا ای ــی ب ــور کل ــه ط ــد و ب ــرار ده ــری ق ــوق بش حق
ــرب  ــا غ ــه ب ــه معامل ــاد ب ــد اعتم ــتمرار رون ــرایط اس  ش

ــکا گفــت: در متــن و مقدمــه توافــق انجام شــده  و آمری
ــن  ــاد ای ــح شــده کــه ۱+۵ پــس از انعق ســه جــا تصری
ــه  ــا را ب ــردن تحریم ه ــه ک ــد و اضاف ــق تمدی ــق ح تواف
هیــچ عنــوان نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن هــر اقدامــی کــه 
 تاکنــون پــس از اجرایــی شــدن برجــام صــورت گرفتــه

نقض برجام بوده است.
 ISA وی بارزتریــن نمونــه نقــض برجــام را تمدیــد قانون 
ــل  ــال طــرف مقاب ــر ح ــه ه ــرد: ب ــح ک دانســت و تصری
ــکی  ــر و موش ــوق بش ــه حق ــه بهان ــا را ب ــن تحریم ه ای
ــن  ــا ای ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــد داد؛ ای ــه خواه ادام

ــد.  ــه می کن ــود اضاف ــای خ ــه گره ه ــره ای ب ــات گ اقدام
ــه  ــه ب ــرد ک ــت ک ــن مســیر ثاب ــوری اســامی در ای جمه

وظیفــه خــود عمــل و پــای عهــد خــود خواهــد ایســتاد.
ــده  ــد سپری ش ــه داد: در فرآین ــی ادام ــی قدوس  کریم
طــرف مقابــل هــم نشــان داد نقــض عهــد جزئــی 
 از جوهــره وجــودی نظــام ســلطه آمریکایی هاســت 
و ایــن اقــدام نه تنهــا در برابــر ایــران، بلکــه در تمــام دنیــا 
ــان باشــد ــی آن هــا در می ــای منافــع مل  هــر جــا کــه پ

این منافع را بر همه چیز ترجیح خواهند داد.
ــن  ــا در ای ــا آمریکایی ه ــاد م ــه اعتق ــرد: ب ــد ک  وی تاکی
ــن  ــد و شــاهد ای ــچ غلطــی نمی کنن ــدات هی ــوع تهدی ن
ــی  ــی و حت ــردازان آمریکای ــا آن اســت کــه تئوری پ مدع
ــا  ــه منازعــه نظامــی ب ــکا ب اعضــای پنتاگــون ورود آمری

ــزاری دانشــجو ــد. خبرگ ــز نمی کنن ــا تجوی ــران را مطلق ای

دادستان کل کشور:

دشمن، آتش بیار معرکه اختالف رؤسای قوا شده است

باب کورکر:

ترامپ برجام را لغو نخواهد کرد

نمایندگان مجلس تصویب کردند:

ممنوعیت اشتغال پزشکان و دندانپزشکان استخدام دولتی در بیش از یک شغل

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

آمریکایی ها با تهدیدات ضد ایرانی هیچ غلطی نمی کنند

اسرائیل الیوم:

ایران، برنده بزرگ تحوالت منطقه



کوتاه از اقتصاد

اخبار اقتصادی

رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بــار اصفهــان بــا 
تاکیــد بــر افزایــش نــرخ ارز بــر قیمــت میوه هــای وارداتــی 
ــر  ــت: اگ ــار گف ــوه و تره ب ــدان می ــات در می ــود مرکب و کمب
ــفارش  ــت س ــد ثب ــب عی ــال ش ــن پرتق ــرای تامی ــت ب دول
ــات  ــردم مرکب ــال م ــوروز امس ــی رود ن ــال م ــد، احتم  نکن
را بــا بیشــترین قیمــت خریــداری کننــد. ناصــر اطــرج درباره 
تاثیــر نــرخ ارز در بــازار میــوه اظهــار داشــت: بــه طــور قطــع 
افزایــش نــرخ ارز در آینــده ای نزدیــک بــر قیمــت میوه هــای 
وارداتــی همچــون مــوز، آنانــاس و نارگیــل تاثیــر مســتقیم 
ــود  ــای موج ــه موزه ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــد گذاش خواه
ــا  ــداری شــده، فع ــا خری ــه قب ــه اینک ــا توجــه ب ــازار ب در ب
افزایــش قیمــت نداشــته، تصریــح کــرد: بــه زودی و احتمــاال 
ــم  ــوز خواهی ــش قیمــت م ــد، شــاهد افزای ــرای شــب عی ب

بــود. 
رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بــار اصفهــان همچنیــن 
دربــاره وضعیــت میوه هــای موجــود در بــازار و کمبــود 
 آن هــا تاکیــد کــرد: متاســفانه اکنــون شــاهد کمبــود پرتقــال 
ــه  ــر ب ــن منج ــه ای ــتیم ک ــازار هس ــمال در ب ــی ش و نارنگ

افزایــش قیمــت پرتقــال جنــوب شــده اســت.

     مجبور به افزایش قیمت پرتقال هستیم
ــرد:  ــح ک ــازار تصری ــال در ب ــود پرتق ــه کمب ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای تنظیــم بــازار و جبــران ایــن کمبــود مجبــور بــه 
ــان اینکــه  ــا بی ــال هســتیم. اطــرج ب افزایــش قیمــت پرتق
ــوه  ــازار می ــوب را در ب ــال تامســون جن ــرخ پرتق ــروز ن ــا ام  ت
و تره بــار اصفهــان 4500 تومــان تثبیــت کردیــم، افــزود: ایــن 
درحالــی اســت کــه همیــن محصــول در پایتخــت بیــن 5500 
ــت  ــش قیم ــده و افزای ــه ش ــان فروخت ــزار توم ــا 6000 ه ت
ــی  ــار کم ــا ب ــده ت ــب ش ــتان ها موج ــایر اس ــال در س پرتق
روانــه اصفهــان شــود. وی تاکیــد کــرد: بــرای تامیــن پرتقــال 
در بــازار اصفهــان از فــردا مجبوریــم ایــن محصــول را بــا نــرخ 
5000 تومــان عرضــه کنیــم؛ امــا ممکــن اســت حتــی طــی 
هفتــه آینــده نیــز دوبــاره دچــار کمبــود شــویم و بــاز نــرخ آن 

را افزایــش دهیــم.
    وارد نکردن پرتقال، قیمت آن را نجومی می کند

رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بــار اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــه  ــدام ب ــد اق ــب عی ــال ش ــن پرتق ــرای تامی ــت ب ــر دول اگ
واردات نکنــد، احتمــال مــی رود مــردم بــرای نــوروز امســال 
مرکبــات را بــا قیمــت نجومــی و بیشــترین قیمــت خریــداری 

. کنند
ــرای  ــت ب ــروز دول ــه ام ــا ب ــفانه ت ــرج، متاس ــه اط ــه گفت ب
 واردات مرکبــات شــب عیــد ثبــت سفارشــی نکــرده اســت 
و مــا بارهــا ایــن موضــوع را بــه مســئوالن تذکــر داده ایــم تــا 
بــا مشــکل مواجــه نشــویم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه نارنگــی 
شــمالی رو بــه تمــام شــدن اســت، گفــت: در حــال حاضــر 
نارنگــی بنــدری بــا نــرخ 7000 تومــان در بــازار میــوه و تره بــار 
ــرخ پرتقــال شــمال  اصفهــان عرضــه می شــود؛ همچنیــن ن
بیــن 300 تــا 1500 تومــان و پرتقــال جنــوب نیــز از فــردا بــا 

قیمــت 5000 هــزار تومــان فروختــه می شــود.
    میوه هــای قاچــاق وارد میــدان میــوه و تره بــار 

د نمی شــو
رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بــار اصفهــان همچنیــن 
درخصــوص کشــف و ضبــط لیموتــرش قاچــاق طــی هفتــه 
ــت:  ــان داش ــان بی ــار اصفه ــوه و تره ب ــدان می ــته در می گذش

هفتــه گذشــته یــک دســتگاه خــاور بــا بــار قاچــاق لیموترش 
بــا همــکاری نیــروی انتظامــات ســازمان میادیــن و اتحادیــه 
میــوه و تره بــار اصفهــان و ســازمان بازرســی اصنــاف در 
میــدان میــوه و تره بــار اصفهــان شناســایی شــد. وی تاکیــد 
کــرد: ایــن بــار قاچــاق از کشــور ترکیــه و از مســیر آذربایجــان 
ــا  ــود کــه خوشــبختانه ب ــه شــده ب ــه ســمت اصفهــان روان ب

ــط شــد. بررســی های الزم شناســایی، کشــف و ضب
ــاق در  ــای قاچ ــی میوه ه ــروش بعض ــوص ف ــرج درخص اط
مغازه هــای اصفهــان افــزود: برخــی واردکننــدگان، محصــوالت 
ــد و از  ــه می کنن ــهر تخلی ــراف ش ــای اط ــاق را در انباره قاچ
ــای قاچــاق وارد ســطح عرضــه  ــق برخــی میوه ه ــن طری ای
ــام  ــترین اق ــن بیش ــش از ای ــه وی پی ــه گفت ــود. ب می ش
ــا  ــد؛ ام ــی بوده ان ــور و گاب ــال، انگ ــاق، پرتق ــای قاچ میوه ه
ــان  ــار اصفه ــوه و تره ب ــدان می ــی وارد می ــوه قاچاق ــچ می هی

ــا ــود. ایمن نمی ش

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان تاکید کرد:

تاثیر افزایش نرخ ارز بر میوه های وارداتی

رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی، 
دربــاره دالیــل تحقــق نیافتــن برنامــه افزایــش 10 میلیــارد 
عوامــل  مجموعــه  غیرنفتــی گفــت:  صادراتــی  دالری 
مختلــف از جملــه نــرخ ارز و تحقــق نیافتــن مشــوق های 

ــت. ــر اس ــوع مؤث ــن موض ــی در ای صادرات
ــته  ــه بس ــان اینک ــا بی ــری ب ــید رضی می س
ــوق های  ــا مش ــه ب ــت در رابط ــی دول حمایت
صادراتــی محقــق نشــد، افــزود: وقتــی 
 همــه اقدامــات دولــت در حــد حــرف اســت 
چطــور می تــوان انتظــار داشــت کــه صــادرات 
ــرد: در  ــح ک ــی تصری ــد؟ رض ــش یاب افزای
صــادرات محصــوالت غیرنفتــی وابســته 

ــرخ  ــات گازی، ن ــیمی ها و میعان ــد پتروش ــت مانن ــه نف ب
 جهانــی نفــت و شــرایط سیاســی جهــان در رابطــه بــا تولید 
ــا اشــاره  ــذار اســت. وی ب ــت بســیار تاثیرگ و صــادرات نف
بــه اینکــه علی رغــم انتظــار بعــد از برجــام هنــوز ارتباطــات 
بانکــی و مســائل مربــوط بــه آن حــل نشــده، افــزود:  عاوه 

بــر ایــن مســائل، ســاز و کار صــادرات هــم توســط دولــت 
ــرخ واقعــی  ــود ن فراهــم نیســت. رضــی تصریــح کــرد: نب
ــد طبیعــی  ــات نداشــتن رون ــودن ارز و ثب ارز، دو نرخــی ب
ــمار  ــه ش ــادرات ب ــد ص ــدی در رش ــع ج ــرخ ارز از موان ن

مــی رود. 
ــد  ــرخ ارز رون ــان داشــت: در کشــور ن وی بی
 طبیعــی نــدارد و در صــورت افزایــش قیمــت
راســتای  در  نفتــی  دالرهــای  بــا  دولــت 
ــه  ــود ک ــازار می ش ــرخ آن، وارد ب ــش ن کاه
ــری  ــدی تصمیم  گی ــع ج ــرایط مان ــن ش ای
واردکننــده و صادرکننــده در امــر تجــارت 
ــت  ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــت. رض اس
نمی خواهــد بپذیــرد کــه قیمــت واقعــی ارز حــدود 4 هــزار 
تومــان اســت، گفــت: کنتــرل نــرخ ارز بــا دالرهــای نفتــی 
 یــا کنتــرل آن بــا جلوگیــری از واردات، محیــط کســب و کار 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ نــه صــادرات رشــد می کنــد 

و نــه واردات می توانــد جایــگاه اصلــی خــود را پیــدا کنــد.

ــارد دالری  ــادرات 2 میلی ــت از ص ــمی حکای ــای رس آماره
ــه آلمــان  ــف از جمل ــه کشــورهای مختل ــران ب خشــکبار ای
 آمریــکا، فرانســه، انگلیــس، ایتالیــا، اســپانیا و ســوئد 

دارد. 
 مجتبــی خســروتاج، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 

و تجــارت در مراســم آغــاز بــه کار چهارمیــن 
ــای  ــل، میوه ه ــی آجی ــگاه بین الملل نمایش
ــع وابســته گفــت: در حــال  خشــک و صنای
حاضــر ســاالنه بیــش از 2 میلیــارد دالر 
ــف  ــه کشــورهای مختل ــران ب خشــکبار از ای
صــادر می شــود. بــر ایــن اســاس، تولیــدات 
ایــران روانــه 50 کشــور دنیــا می شــود کــه از 

جملــه آن هــا، آلمــان، آمریــکا، فرانســه، انگلســتان، ایتالیــا 
اســپانیا، ســوئد، نــروژ، پرتغــال، کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس از جملــه قطــر، امــارات متحــده عربــی، عربســتان 
ــن  ــی، ژاپ ــره جنوب ــن، ک ــیایی چی ــورهای آس ــت، کش کوی

اســترالیا و روســیه اســت.

همچنیــن شــجری، مدیــر کل توســعه تجــارت وزارت جهاد 
کشــاورزی نیــز گفــت: در کشــور ســاالنه حــدود دویســت 
هــزار تــن پســته، صــد و شــصت هــزار تــن کشــمش، صــد 
و پنجــاه هــزار تــن مغــز گــردو، یــک میلیــون و دویســت 
هــزار تــن خرمــا، ســی وپنج هــزار تــن انجیــر، پنجــاه هــزار 
ــن  ــی ت ــیصد و س ــی، س ــادام درخت ــن ب ت
لوبیــا، نــود هــزار تــن عــدس، ســیصد هــزار 
تــن نخــود و دویســت و هفتــاد تــن زعفــران 

ــود. ــد می ش تولی
چهارمیــن  برگــزاری  کــرد:  تصریــح  وی 
نمایشــگاه بین المللــی خشــکبار، آجیــل 
میوه هــای خشــک و صنایــع وابســته بــا 
هــدف توســعه و افزایــش تولیــد خشــکبار کشــور، یافتــن 
ــنایی  ــادرات، آش ــش ص ــی، افزای ــد صادرات ــای جدی بازاره
ــرآوری  ــی، ف ــزات تبدیل ــع و تجهی ــن صنای ــن تری ــا نوی  ب
ــئوالن  ــه مس ــتغالزایی و توج ــکبار، اش ــته بندی خش و بس

بــه ایــن صنعــت برپــا شــده اســت. ایمنــا

پــس از اباغیــه بانــک مرکــزی و درخواســت از فعــاالن اقتصــادی 
ــون کار  ــی، اکن ــتم بانک ــود از سیس ــاز خ ــورد نی ــن ارز م ــرای تأمی ب
ــاز شــده و بانک هــا یکــی پــس از دیگــری  ــه صــورت رســمی آغ ب

ــد. ــام می کنن ــات ارزی را اع ــرایط معام ش
طــی  ناخوشــایندی کــه  وضعیــت  و  ارزی  تاطمــات  از  بعــد 
ــر آن شــد  ــازار ارز رخ داد، بانــک مرکــزی ب هفته هــای گذشــته در ب
ــادی  ــاالن اقتص ــاز فع ــورد نی ــن ارز م ــار تأمی ــنامه ای ب ــا در بخش ت
 را از بــازار آزاد بــه دوش بانک هــا بگــذارد و نرخ هــا را مدیریــت 

کند. 
ــرایط  ــری ش ــس از دیگ ــی پ ــز یک ــا نی ــاس بانک ه ــن اس ــر همی ب
ــد و کار  ــام کردن ــروش ارز اع ــد و ف ــرای خری ــود را ب ــط خ  و ضواب

را عما کلید زدند.
در ایــن میــان در دســتورالعملی کــه بعضــی بانک هــا در ایــن 
زمینــه اعــام کرده انــد، عنــوان شــده در پــی فراهــم آمــدن امــکان 
تخصیــص و خریــد ارز بــه نــرخ آزاد از ســوی بانــک مرکــزی بابــت 
ــط و نحــوه  واردات کاال در چارچــوب مجموعــه مقــررات ارزی، ضواب
تخصیــص و خریــد ارز بــا ایــن روش بــه تمامــی واحدهــای ذی ربــط 

بانــک ابــاغ شــده اســت.
ارز  خریــد  بــرای  زمــان  کوتاه تریــن  در  می تواننــد   مشــتریان 

و کارســازی آن در قالب ابزارهای متــداول بانکی اقدام کنند.

خرید و فروش ارز آزاد در بانک ها رسما کلید خورد

حتما بخوانید!
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 ورود چند فروند هواپیمای نو به ایران 

در آینده نزدیک
یــک مقــام آگاه بــا بیــان اینکــه 
خریــد  قراردادهــای  عقــد 
شــرکت های  بــا  هواپیمــا 
بوئینــگ و ایربــاس موفقیــت 
بزرگــی اســت و برخــی درصــدد 
تخریــب ایــن موفقیت هــا در 
حــوزه صنعــت هوانــوردی ایــران 
چنــد  ورود  شــاهد  نزدیــک  آینــده  در  هســتند، گفــت: 
ــن  ــود. ای ــم ب ــور خواهی ــه کش ــاس ب ــد ایرب ــای جدی هواپیم
مقــام آگاه کــه خواســت نامــش اعــام نشــود، ضمــن 
تکذیــب خبــر منتشرشــده هواپیماهــای مرجوعــی و تحویــل 
ــه ایــران، اظهــار داشــت: شــرکت های ســازنده هواپیمــا  آن ب
هماننــد خودروســازان همــواره چنــد فرونــد هواپیمــای 
بیشــتری تولیــد می کننــد تــا در زمــان مناســب بــه مشــتریان 
ــه  ــراردادی ک ــق ق ــز طب ــاس نی ــد و ایرب ــل دهن ــود تحوی خ
منعقــد شــده، تعــدادی از ایــن هواپیماهــا را تــا پایــان ســال 

به ایران تحویل خواهد داد.
ــوردی عــده ای عاقمنــد  ــا بیــان اینکــه در صنعــت هوان وی ب
بــه خریــد هواپیماهــای نــو نیســتند، افــزود: هواپیماهایــی که 
ــت ها  ــام تس ــود، تم ــل داده ش ــران تحوی ــه ای ــت ب ــرار اس  ق
 و پروازهــای آزمایشــی خــود را پشــت ســر گذاشــته اند 
ــود را در  ــافری خ ــرویس مس ــتین س ــک نخس ــدون ش و ب

ــا ــد داد. ایرن ــام خواهن ــران انج ای

تاکید رئیس کل دادگستری اصفهان بر 

استقالل هیئت های حل اختالف مالیاتی 
پانزدهمیــن جلســه کمیتــه حمایــت قضایــی از ســرمایه گذاری 
دادگســتری  کل  رئیــس  حضــور  بــا  اصفهــان   اســتان 
 دادســتان، رئیــس اتــاق بازرگانــی، دبیــر اتــاق تعــاون 
و اعضــای ایــن کمیتــه در تــاالر هیئــت نماینــدگان اتــاق 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــی اصفه بازرگان
در ایــن جلســه احمــد خســروی وفــا، رئیــس کل دادگســتری 
اصفهــان در ایــن جلســه گفــت: بانــک مرکــزی بایــد بیــش 
ــاری  ــی و اعتب ــر نحــوه فعالیــت موسســات مال از گذشــته ب
دارای مجــوز و بی مجــوز نظــارت کنــد؛ زیــرا ورشکســتگی ایــن 
ــرای جامعــه   موسســات باعــث ایجــاد خســارت بســیاری  ب
می شــود. وی از  برگــزاری نشســتی  بــا قضــات هیئت هــای 
حــل اختــاف اســتان در موضــوع بررســی رونــد پرونده هــای 
ارجاعــی بــه ایــن هیئت هــا خبــر داد و گفــت: نقــش قضــات 
ــت و از  ــده اس ــا تعیین کنن ــن هیئت ه ــتری در رای ای دادگس

ایــن رو بــر اجــرای قانــون هیئت هــا بایــد تاکیــد داشــت.
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان خواســتار شفاف ســازی نــرخ بهــره تســهیات 

بانکــی از ســوی بانک هــا شــد. 
وی تصریــح کــرد: در شــرایطی کــه واحدهــای تولیــدی 
تســهیات  هســتند،  مواجــه  عدیــده ای  مشــکات  بــا 
 بانکــی می توانــد بخشــی از مشــکات آنــان را برطــرف 

کند. 
ــازمان  ــی اداره کل س ــازرس قضای ــام، ب ــین طریق االس حس
بازرســی اســتان اصفهــان، در ایــن جلســه خواســتار  بررســی 
دقیــق نحــوه محاســبه نــرخ بهــره تســهیات بانکــی بانک هــا 
شــد و گفــت: بیــن نــرخ بهــره تســهیات بانکــی اعام شــده 
ــدگان تســهیات همــواره  ــرای دریافت کنن ــا محاسبه شــده ب ت
ــدد  ــای متع ــود نامه نگاری ه ــا وج ــت و ب ــوده اس ــاوت ب متف
ــا  ــزد بانک ه ــه در ن ــن روی ــان ای از ســوی اســتانداری همچن

ادامــه دارد. 
محمــدی، معــاون دادگســتری شهرســتان  اصفهــان، در ایــن 
ــی  جلســه خواســتار شفاف ســازی قیمــت واحدهــای صنعت
ــای  ــت: هزینه ه ــد و گف ــتان ش ــی اس ــهرک های صنعت در ش
ــای  ــرای اعض ــد  ب ــی بای ــهرک های صنعت ــده در  ش انجام ش

آن  روشــن باشــد.

    سایت مسکن مهر از دسترس 

خارج شد
همزمــان بــا افزایــش 10 میلیــون تومانــی ســقف تســهیات 
ــایت  ــف آن، س ــرای توق ــس ب ــه مجل ــر و مصوب ــکن مه مس

ــز از دســترس خــارج شــد. ــر نی مســکن مه
متقاضیــان مســکن مهــر بــرای اطــاع از جدیدتریــن وضعیت 
واحدهــای خــود از جملــه اطاع از میــزان واریزی و برداشــتی 
از طریــق ســایت Maskanmehr.net اقــدام می کردند.ایــن 
ــد روزی اســت از  ــی اســت کــه ســایت ذکرشــده چن در حال
ــه آن وارد  دســترس خــارج شــده و متقاضیــان نمی تواننــد ب
ــقف  ــرا س ــه اخی ــی روی داده ک ــاق در حال ــن اتف ــوند. ای ش
 تســهیات مســکن مهــر 10 میلیــون تومــان افزایــش یافتــه 
و همزمــان وزیــر راه و شهرســازی بــا انتقــادات شــدید از ایــن 
ــل واحدهــای نیمه تمــام آن  ــاد تکمی طــرح از هزینه هــای زی
خبــر داده اســت. از ســوی دیگــر مجلــس دهــم نیــز ادامــه 

طــرح مســکن مهــر را متوقــف کــرده اســت. 
ســایت مســکن مهــر Maskanmehr.net هم اکنــون پیغــام 

منقضــی شــد را نشــان می دهــد. تســنیم

 راه اندازی سامانه  جامع شناسایی 

کاالی قاچاق تا یک ماه دیگر
ــا قاچــاق کاال   قاســم خورشــیدی، ســخنگوی ســتاد مبــارزه ب
و ارز، گفــت: دو ســامانه جامــع تجــاری کشــور و ســامانه 
جامــع شناســایی کاالی قاچــاق تــا یــک مــاه آینــده راه انــدازی 

می شــود. 
اصلــی  ســامانه   10 حــدود  قانــون  ایــن  در  افــزود:  وی 
پیش بینــی شــده کــه بایــد شــکل بگیــرد و راه انــدازی 
ــا شــفاف  ــان تجــاری کشــور را کام ــه جری ــا مجموع  شــود ت
شیشــه ای و قابــل رهگیــری کنــد و ایــن ســامانه های اصلــی 

دارای 3۸ زیرســامانه اســت.
وی گفــت: ایــن ســامانه ها از نظــر ســخت افزاری و نرم افــزاری 
ــدازی  ــاز راه ان ــون پیش نی ــه هم اکن ــده اند و آنچ ــدازی ش راه ان
ــادل  ــدازی و تب ــت داده شــده اســت، راه ان دو ســامانه ماموری
 اطاعــات بــه ســامانه هایی ماننــد ســامانه های ارزی، گمرکــی
تجــاری، کشــاورزی و ... در بســتر ســامانه تجــاری شناســایی 

قاچــاق کاال و ارز اســت.

مذاکره با شرکت های اروپایی و آمریکایی 

برای احیای کارخانه های ارج و آزمایش
مدیــر کل صنایــع فلــزی و لــوازم 
خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت از مذاکــره بــا شــرکت های 
خانگــی  لـــوازم  تولیـــدکننده 
»جنــرال الکتریــک« و »ویرپــول« 
ــا  ــتون« ایتالی ــکا و »آریس آمریـــ
کارخانه هــای  احیــای  بــرای 
ــر داد.  ــش خب ــد ارج و آزمای ــی مانن ــوازم خانگ ــده ل متوقف ش
عباس هاشــمی گفــت: تعــدادی از کارخانه هــای قدیمــی لــوازم 
خانگــی کشــور در دهه هــای گذشــته نوســازی و بازســازی 
ــه در روز اول  ــطحی ک ــان س ــا در هم ــوژی آن ه ــده و  تکنول نش
ایجــاد شــده بــود، مانــده اســت. هاشــمی گفــت: وزارت صنعــت 
در ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرده و بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــابه را ب ــای مش ــه ارج و کارخانه ه کارخان
ــا مشــارکت برندهــای  صالــح واگــذار کنــد تــا آن هــا بتواننــد ب
معتبــر خارجــی، شــرکت های مشــترک ایجــاد کننــد.  هاشــمی 
گفــت: بــا شــرایط بانکــی موجــود در کشــور، چنیــن رقم هــای 
بــزرگ ســرمایه گذاری را هیــچ کــس در بخــش خصوصــی 
ــا  ــن کارخانه ه ــه ای ــت ک ــن اس ــکار ای ــد. راه ــت نمی کن  پرداخ
ــم  ــذار کنی ــد واگ ــی دارن ــه خارج ــه ضمانتنام ــرادی ک ــه اف  را ب
ــرکت  ــورت ش ــه ص ــی ب ــرکت های خارج ــا ش ــراد ب ــن اف و ای
ــد.  ــا کنن ــا را احی ــن کارخانه ه ــر(، ای ــت ونچ ــترک )جوین مش
هاشــمی بــا تاکیــد بــر اینکــه کارخانه هــای لــوازم خانگــی بایــد 
هــر ســال دســت کم دو مــدل جدیــد از محصــوالت خــود را بــه 
بــازار معرفــی کننــد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده 
ــه قالب هــا  ــوط ب ــد مرب ــرای محصــوالت جدی ســرمایه گذاری ب
ــم شــرکت های  ــد داری ــد تاکی می شــود، در همکاری هــای جدی
خارجــی ســخت افزارهای الزم از جملــه قالب هــا را تامیــن 
ــار  ــد ارج کن ــی مانن ــه برندهای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب کنن
ــی ــرکت های خارج ــور ش ــا حض ــت: ب ــوند،  گف ــته نمی ش  گذاش

تولیدات در قالب برندهای مشترک عرضه خواهد شد.

یارانه نیازمندان افزایش می یابد
بــا تصویــب مجلــس و حــذف یارانــه ثروتمنــدان، یارانــه 
ــا  ــای وطــن  ب ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــش می یاب ــدان افزای نیازمن
تصویــب مجلــس و حــذف یارانــه ثروتمنــدان، افــراد نیازمنــد تــا 
20 درصــد حقــوق و دســتمزد مصــوب شــورای عالــی کار از محل 
ــس  ــدگان مجل ــد. نماین ــت می کنن ــدی دریاف ــد هدفمن درآم
شــورای اســامی در ادامــه جلســه علنــی نوبــت صبــح دیــروز 
ــزارش کمیســیون  ــاده 94 گ ــه بررســی م ــاه، ب شــنبه 1۸ دی م
ــد و آن  ــه ششــم توســعه پرداختن ــاره الیحــه برنام ــق درب تلفی

ــد.  ــب کردن را تصوی
ــرای  ــول اج ــت در ط ــف اس ــت موظ ــاده، دول ــن م ــق ای طب
قانــون برنامــه هــر ســال حداقــل مســتمری مددجویــان تحــت 
ــتی  ــازمان بهزیس ــی و س ــام خمین ــداد ام ــه ام ــت کمیت  حمای
ــت  ــطح محرومی ــا س ــب ب ــود متناس ــه موج ــر یاران ــاوه ب را ع
ــی کار و از  ــورای عال ــوب ش ــتمزد مص ــل دس ــد حداق 20 درص
ــای  ــذف خانواده ه ــا و ح ــازی یارانه ه ــع هدفمندس ــل مناب مح
پردرآمــد در ردیــف بودجــه خــاص ســنواتی تامیــن و از طریــق 

ــد.  ــت کن ــور پرداخ ــازمان های مذک س

صادرات ۲ میلیارد دالری خشکبار ایران به دنیاحمایت  دولت از صادرات، در حد حرف است

بــرای کاهــش ترافیــک بــه نظــر مــن بایــد چهــارراه هــا 
ســاماندهی شــوند . چــون فقــط چهــارراه وقــت گیر شــده 
ــد.  ــک میبینی ــر ترافی ــما کمت ــان ش ــیر خیاب ــی مس و ط
پیشــنهاد مــی دهــم شــهرداری حریــم چنــد چهــارراه را 
ــد و نتیجــه خــوب آن را بررســی  اســتاندارد ســازی نمای

نمایــد .
1- مسیر گردش به راست وجود داشته باشه

2-عقب نشینی الزم برای سوار وپیاده شدن مسافر
3-نصــب دوربیــن ثبــت تخلفــات ، مشــرف بــر تابلوهای 

توقــف مطلقــا ممنــوع در فاصلــه 100 متری چهــارراه
ــف  ــراد متخل ــه اف ــن ب ــرگ جریمــه دوربی 4-رســاندن ب
چــون بیشــتر ایــن افــراد جلــو مغــازه خودشــان پــارک 

ــتند. ــارراه هس ــک چه ــد مال ــر می کنن ــد و فک می کنن
با تشکر

با سالم
ــه معنــای واقعــی خبــری  در شــهر از فعالیــت فرهنگــی ب
نیســت. بودجــه فرهنگــی شــهر کجــا مــی رود؟ اگــر 
و کانون هــای مردمــی کار نمی کردنــد چــه  هیات هــا 
می شــد؟ چــرا بخش هــای فرهنگــی ادارت دور خــود 
ــد؟  می چرخنــد و پــول خــرج می کننــد امــا بازدهــی ندارن
و جلســات  ماموریت هــا  بیشــتر خــرج  پول هــا  آیــا 

نمی شــود؟ بی خاصیــت 

چنــد شــب پیــش در تلویزیــون دیــدم کــه در یــک برنامــه 
ــکتبال  ــه ی بس ــوپ در حلق ــک ت ــر ی ــک نف ــدار، ی پرطرف
ــک  ــرای ی ــط ب ــق )فق ــاب موف ــن پرت ــرای ای ــت و ب انداخ
پرتــاب!( صــد میلیــون تومــان برنــده شــد!!! آیــا ایــن کار 
عاقالنــه اســت و ایــن پول هــا از کجــا می آیــد؟ در صورتــی 

ــد. ــی می کنن ــختی زندگ ــه س ــردم ب ــده ای از م ــه ع ک
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ــان، یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای  ــی در ذوب آهــن اصفه ــل مل ــد ری تولی
صنعتــی و اســتراتژیک صنایــع داخلــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت 
کــه حمــل و نقــل ریلــی کشــور را از جهــت تامیــن ریــل بــه عنــوان مهم تریــن 

گلــوگاه توســعه خطــوط راه آهــن، بی نیــاز و خودکفــا کــرده اســت. 
مرتضــی ســاالری، مدیــر ارشــد تولیــد ذوب آهــن اصفهــان، در ایــن خصــوص 
گفــت: بــا تولیــد ریــل اســتاندارد موفــق شــده عــاوه بــر آمادگــی تامیــن نیــاز 
ــز  ــن محصــول را نی ــه ای ــاز خــود ب ــی کشــور، نی ــل ریل صنعــت حمــل و نق
مرتفــع ســازد. وی افــزود: بــا تولیــد ریــل مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی 
ــی، بازســازی خطــوط ریلــی  ــه انجــام تعهــدات بیرون ــا شــروع ب همزمــان ب

داخلــی ذوب آهــن نیــز بــا ریلــی ملــی آغــاز شــد.
ــای  ــژه در بخش ه ــوط، به وی ــن خط ــازی ای ــرد: بازس ــح ک ــاالری تصری س
ــن  ــای ای ــون دغدغه ه ــود و هم اکن ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــار بس ــنگین ب س

ــد. ــرف ش ــی برط ــوط ریل ــودگی خط ــت فرس ــرکت از جه ش
ــن  ــاز ای ــورد نی ــل م ــه ری ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ب ــد ذوب آه ــر ارشــد تولی مدی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــد،  گف ــن می ش ــق واردات تامی ــون از طری ــرکت تاکن ش
فرســودگی خطــوط ریلــی ذوب آهــن از چنــدی پیــش تصمیــم بــر نوســازی 
ایــن خطــوط گرفتــه شــد و مشــکل اصلــی، تامیــن ریــل مــورد نیــاز بــود کــه 
بــا توجــه بــه اجــرای پــروژه تولیــد ریــل ملــی در شــرکت منتظــر ماندیــم تــا 
ــا تولیــد ریــل ذوب آهــن، بازســازی خطــوط  ایــن پــروژه بــه ثمــر برســد و ب

ــود.  ــز ب ــن امــر بســیار موفقیت آمی ــم کــه ای ــی را انجــام دهی ریل

ایــران بــا صــادرات روزانــه 230 هــزار بشــکه نفــت بــه ایتالیــا رکــورد فروش 
نفــت بــه ایــن کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا را شکســت. ایــران بــا امضــای 
دو قــرارداد فــروش نفــت بــا شــرکت های انــی و ســاراس ایتالیــا، نوامبــر 
امســال رکــورد جدیــدی بــرای صــادرات نفــت خــام بــه ایتالیــا را بــه ثبــت 
ــران اعــام  ــرژی ای ــا مجامــع ان ــاط ب ــک و ارتب ــور اپ ــت ام رســاند. مدیری
کــرد: حجــم صــادرات نفــت خــام ایــران بــه ایتالیــا در مــاه نوامبــر ســال 
2016 میــادی بــه بیــش از 230 هــزار بشــکه در روز رســیده و ایــن درحالــی 
ــه شــرکت های  ــران ب ــت ای ــروش نف ــر، حجــم ف ــاه اکتب ــه در م اســت ک

نفتــی ایتالیایــی حــدود 160 هــزار بشــکه در روز بــوده اســت. 
ــروش  ــرای ف ــراردادی ب ــران ق ــت ای ــی نف ــرکت مل ــی ش ــرایط فعل در ش
روزانــه 60 تــا 65 هــزار بشــکه نفــت بــا ســاراس ایتالیــا و قــرارداد 
فــروش روزانــه 100 هــزار بشــکه نفــت بــه انــی ایتالیــا امضــا کــرده اســت. 
صفرعلــی کرامتــی، معــاون مدیــر در بازاریابــی و عملیــات نفــت خــام امــور 
ــد امضــای قــرارداد  ــا تائی ــرا ب ــران، اخی ــی نفــت ای ــل شــرکت مل بین المل
یک ســاله فــروش نفــت بــا شــرکت انــی ایتالیــا گفــت: بــر اســاس توافــق 
انجام گرفتــه 14.5 درصــد از ارزش محموله هــای صادراتــی بــه ایــن 
شــرکت ایتالیایــی بابــت تســویه ســرمایه گذاری های انجام گرفتــه در فــاز 
یــک و دو میــدان نفتــی دارخویــن خواهــد بــود. وی همچنیــن تأکیــد کــرد: 
۸5.5 درصــد ارزش محموله هــای نفــت صادراتــی ایــران بــه انــی ایتالیــا 

هــم بــه صــورت نقــد دریافــت خواهــد شــد. 

اولین خط لوله نفت در جنوب شرق ایران به بهره برداری رسید
ــرآورده  ــال ف ــه انتق ــط لول ــتین خ ــدازی نخس ــار، از راه ان ــه چابه ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــر ش ــی، مدی ــدی عاطف مه

نفتــی جنــوب شــرق ایــران خبــر داد و گفــت: هــدف از ســاخت ایــن خــط لولــه، تأمیــن ســوخت نیــروگاه بــرق چابهــار اســت.

در قاب تصویر

رکورد فروش نفت ایران به ایتالیا شکسته شد بازسازی خطوط ریلی ذوب آهن اصفهان با ریل ملی 
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حتما بخوانید!
بازگشایی دوباره رودخانه ...

احــداث طــرح توســعه 200 هکتــاری پاالیشــگاه اصفهــان در 
حالــی در حاشــیه شــهر بــا قــوت دنبــال می شــود کــه طبــق 
ــه ای بیــش از 50  ــد فاصل ــده بای ــع آالین ــه صنای ــون، کلی قان
کیلومتــر از شــهر داشــته باشــند و در حــال حاضــر نیــز ایــن 

پاالیشــگاه، روزانــه 400 تــن آلودگــی دارد.
پدیــده وارونگــی هــوا در ســال جــاری بیــش از ســال های 
پیــش بــرای کالنشــهرها مسئله ســاز شــده و ریه هــای 
شــهروندان را آزار داده اســت.این در حالــی اســت کــه کمینــه 
ــک  ــدودا ی ــاری ح ــال ج ــای آذر و دی در س ــا در ماه ه دم
درجــه ســانتیگراد بیشــتر بــوده، امــا وضعیــت شــاخص های 
آلودگــی هــوا بهبــود نیافتــه و در دی مــاه ســال جــاری، هفــت 
روز وضعیــت ناســالم بــرای گروه هــای حســاس ثبــت 
ــرار داشــته اند. ــا در مــرز ق ــز تقریب ــه روزهــا نی شــده و بقی

ــه  ــدان دور ب ــال های نه چن ــه در س ــان ک ــوای اصفه آب و ه
ــن شــهر توریســتی مطــرح می شــد  ــای ای ــوان مزیت ه عن
ایــن روزهــا درگیــر معضــالت شــدیدی شــده، آســمان آبــی 
ایــن شــهر دیگــر رنگــی تیــره بــه خــود گرفتــه و ریــه مــردم 

نیــز ناگزیــر بــه تنفــس ایــن هــوای آلــوده اســت.
ــد  ــه چن ــب ب ــان اغل ــهر اصفه ــی ش ــع آلودگ ــاره مناب درب
ــی  ــوده عموم ــاوگان فرس ــود: ن ــاره می ش ــاص اش ــع خ منب
اتومبیل هــای تک سرنشــین، گازهــای خانگــی، صنایــع 

ــهری. ــن ش ــفرهای بی ــهر و س ــرب ش ــمال غ ــرب و ش غ
ــه توســط  ــر اســاس پژوهــش صورت گرفت ــن حــال ب ــا ای ب
اصغــر ضرابــی، جمــال محمــدی و علی اصغــر عبدالهــی، 11 
درصــد از آلودگــی شــهر حاصــل از منابــع خانگــی، 13 درصــد 
ــهری  ــک ش ــی از ترافی ــد ناش ــهری و 76 درص ــع ش صنای

اســت.
ــردم  ــس م ــر نف ــگاه ب ــایه دود پاالیش ــنگینی س     س

ــان ــمال اصفه ش
نکتــه مهــم در وضعیــت آلودگــی اصفهــان، توزیــع آالیندگــی 
و تراکــم آلودگی هــای خطرنــاک در بعضــی مناطــق اســت؛ 
ــاله  ــر س ــان ه ــرب اصفه ــمال غ ــمال و ش ــال ش ــرای مث ب
ــیمی  ــگاه، پتروش ــی از پاالیش ــای ناش ــع آلودگی ه ــا تجم ب
ــیمی  ــت پتروش ــش ظرفی ــه کاه ــود ک ــه ب ــروگاه مواج و نی

و تغییــر ســوخت مــازوت، ایــن آلودگی هــا را کاهــش 
ــه  ــه گفت ــده و ب ــا مان ــگاه پابرج ــی پاالیش ــا آالیندگ داد؛ ام
نماینــده شاهین شــهر، برخــوار و میمــه در مجلــس شــورای 
ــان  ــه آســمان اصفه ــن آلودگــی را ب ــه 400 ت اســالمی، روزان

ــد. ــق می کن تزری
واکنــش بــه آلودگــی پاالیشــگاه اصفهــان از زمانــی حالــت 
جدی تــر بــه خــود گرفــت کــه ایــن شــرکت بــدون توجــه بــه 
الزامــات زیســت محیطی و هشــدار ســازمان محیــط زیســت 
ــود  ــرح توســعه خ ــرات کارشناســی، ط  اســتان و ســایر نظ

را آغاز کرد.
    200 هکتار طرح جدید پاالیشی در حاشیه شهر

ایــن طــرح توســعه در صــورت تکمیــل، تولیــدات پاالیشــگاه 
را 150 درصــد رشــد می دهــد. عبــاس حاج رســولیها در رابطــه 
ــان در  ــن طــرح توســعه گفــت: اصفه ــرات احــداث ای ــا اث ب
ــع  ــازی صنای ــا بهینه س ــعه ی ــش توس ــر گنجای ــال حاض  ح
را نــدارد و بایــد بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوا و محیــط 
صنعتــی  کارخانه هــای  و  صنایــع  توســعه  از  زیســت 
ــارج از  ــا در خ ــن کارخانه ه ــرد و الزم اســت ای ــری ک جلوگی

ــوند. ــداث ش ــهر اح ــری ش ــعاع 50 کیلومت ش
وی احــداث 200 هکتــار طــرح توســعه پاالیشــگاهی در 
محــدوده شــهر را خــالف و ظلمــی در حــق شــهر و شــهروندان 
دانســت و افــزود: اســتقرار پاالیشــگاه در فاصلــه کمتــر از 50 
کیلومتــری شــهرها خــالف اســت و ایــن انتقــال در حالــی 

ــا  ــرار گرفــت کــه نه تنه ــری ق از 10 ســال پیــش مــورد پیگی
ــرای توســعه  ــراردادی ب ــرا ق ــاد، بلکــه اخی ــاق نیفت ــن اتف ای
ایــن پاالیشــگاه بــا کشــور کــره جنوبــی بســته شــده کــه این 

ظلــم بزرگــی بــه اصفهــان اســت.
مخالفــت بــا احــداث طــرح توســعه 200 هکتاری پاالیشــگاه 
اصفهــان در 10 ســال اخیــر بارهــا از زبــان مســئوالن شــهری 
ــی در دوره  ــده و حت ــالم ش ــت اع ــط زیس ــازمان محی و س
قبلــی شــورای شــهر اعــالم شــد ایــن اعتــراض بــه صــورت 
ــا  ــز ارســال شــده اســت؛ ام ــه نی ــوه قضائی ــه ق شــکایت ب
ــروژه  ــه و پ ــورت نگرفت ــر ص ــن ام ــی در ای ــان توقف همچن
ــط  ــر اســاس ضواب ــی اســت. ب ــوت خــود باق ــه ق ــور ب مذک
ــده از  ــع آالین ــه صنای ــع، احــداث کلی ــی اســتقرار صنای قانون
ــدوده 50  ــیمی در مح ــیمیایی و پتروش ــع ش ــه صنای جمل

ــارس ــوع اســت. ف ــان ممن ــری شــهر اصفه کیلومت

 تزریق روزانه 400 تن آلودگی پاالیشگاه 
به ریه اصفهانی ها

 نبود تعادل میان دام و مرتع 

عاملی برای فرسایش خاک است
کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــت:  ــاری گف ــال و بختی چهارمح
نبــود تعــادل میــان دام و مرتــع 
و زمــان نامناســب ورود و خــروج 
دام بــه مرتــع، عاملــی بــرای 

فرسایش خاک است.
ــه فرســایش شــدید خــاک در  ــا اشــاره ب حســین بهرامــی ب
ــد همــواره ســعی شــود سیاســت ها  ــار کــرد: بای اســتان اظه
بــه ســمتی پیــش رونــد کــه تعــادل دام و مرتــع حفــظ و از 

فرســایش خــاک جلوگیــری شــود.
وی نبــود تعــادل میــان دام و مرتــع را یکــی از عوامــل 
ــی  ــتگاه های اجرای ــت: دس ــت و گف ــاک دانس ــایش خ فرس
ــی  ــع طبیع ــور عشــایر و مناب ــه ام ــی بحــث دام از جمل متول
بــا مشــارکت  برنامه هــای خــاص  اجــرای  بــه  موظــف 
دامــداران و در راســتای رعایــت تعــادل دام و مرتــع هســتند.

ــق  ــا از طری ــداران تنه ــارکت دام ــب مش ــزود: جل ــی اف بهرام
ایجــاد انگیزه هــای تشــویقی ماننــد توســعه و کشــت گیاهــان 

ــر اســت. ــن امکان پذی ــی و ســایر مشــاغل جایگزی داروی
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــزداری اداره کل مناب ــاون آبخی مع
اســتان بــا اشــاره بــه کشــاورزی غیراصولــی، به ویــژه شــخم 
در جهــت شــیب در اســتان، تصریــح کــرد: الزم اســت نحــوه 
بهره بــرداری در بخــش کشــاورزی در اراضــی شــیب دار تغییــر 
ــا  ــاله ب ــت یک س ــی زراع ــوم و فعل ــای مرس ــد و روش ه کن
ــی  ــر روی اراض ــر ب ــطوح آبگی ــاد س ــد ایج ــی مانن روش های

ــود. ــن ش ــا جایگزی ــعه باغ ه ــیب دار و توس ش
ــا ــر روی دامنه ه ــی ب ــش گیاه ــود پوش ــرد: بهب ــار ک  وی اظه

بهبــود شــرایط کشــاورزی، تغییــر الگوهــای آبیــاری و انجــام 
بــا  مقابلــه  دیگــر  راهکارهــای  از  آبخیــزداری  عملیــات 

فرســایش خــاک هســتند.
از  اعــم  آبخیــزداری  بهرامــی هــدف اصلــی روش هــای 
ــرل  ــی را کنت ــی و بیومکانیک ــازه ای، بیولوژیک ــای س روش ه
ــن هــدف ــق ای ــا تحق  فرســایش خــاک دانســت و گفــت: ب

ــز  ــی نی ــع آب ــود مناب ــرل ســیل و بهب ــا، کنت ــه آبخوان ه تغذی
ــع  ــزداری اداره کل مناب ــاون آبخی ــد. مع ــد ش ــق خواه محق
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان از اجــرای پروژه هــای متعــدد 
بیولوژیکــی و بیومکانیکــی در سراســر اســتان خبــر داد و گفت: 
تاکنــون اقدامــات زیــادی در ســطح عرصه هــای منابــع 
ــه 700  ــت؛ از جمل ــده اس ــام ش ــز انج ــوزه آبخی ــی و ح طبیع
ســازه بنــد خاکــی، 2000 بنــد ســنگی و ســیمانی رســوب گیر 

ــه منظــور کنتــرل فرســایش احــداث شــده اســت.  ب
وی خاطرنشــان کــرد: امیــد اســت بــا حمایــت بخــش دولتی 
و جلــب مشــارکت مردمــی، اقدامــات آبخیــزداری در ســطح 

اســتان گســترش داده شــود. 

اخبار کوتاه

رشد 13 درصدی صادرات استان کرمان
ــی  ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
ایــن  اســتان کرمــان گفــت: 
اســتان در 9 مــاه امســال بیــش 
صــادرات  دالر  میلیــون   900 از 
داشــته کــه در مقایســه بــا مدت 
مشــابه ســال گذشــته  13 درصــد 

به لحاظ ارزش افزایش یافته اســت.
ــا  ــان ت ــتان کرم ــزان واردات اس ــزود: می ــوام اف ــا ق محمدرض
پایــان آذر امســال بیــش از 602 میلیــون و 306 هــزار دالر 
ــه  ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ب
ــش  ــد کاه ــاظ وزن 6 درص ــه لح ــد و ب ــاظ ارزش 3 درص لح
ــد  ــان اینکــه در بخــش واردات بای ــا بی ــوام ب ــه اســت. ق یافت
بــه ســمت واردات کاالهــای ســرمایه ای حرکــت کنیــم، عنــوان 
کــرد: بایــد بــه ســمت کاالهایــی برویــم کــه واقعــا مــورد نیــاز 
ــای ســرمایه ای و واســطه ای  کشــور هســتند؛ همچــون کااله
کــه بــرای تولیــد کاالهــای دیگــر از آن هــا اســتفاده می شــود.

وی بــا اشــاره بــه صــادرات محصــوالت نانــو کامپانــد مســتربچ 
)گرانــول( اضافــه کــرد: در حــال حاضــر ایــن محصــول در یکی 
از واحدهــای صنعتــی اســتان کرمــان تولیــد می شــود کــه در 9 

مــاه امســال 222 میلیــون دالر صــادرات داشــته اســت. 
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــول  ــن محص ــد ای ــزود: در تولی ــان اف ــتان کرم ــارت اس و تج
دانش بنیــان از تکنولوژی هــای نویــن اســتفاده می شــود. 
ــون دالر  ــال 575 میلی ــدای امس ــت: از ابت ــن گف وی همچنی
صــادرات پســته و مغــز پســته، 10 میلیــون دالر صــادرات 
مصنوعــات مســی، 8/5 میلیــون دالر صــادرات لــوازم صنعتــی 
و برقــی و 8 میلیــون دالر هــم صــادرات کاشــی و ســرامیک از 
اســتان کرمــان بــه کشــورهای منطقــه، شــرق آســیا و بعضــی 
از کشــورهای اروپایــی صــورت گرفتــه اســت. قــوام اظهــار کرد: 
هــدف همــه دســتگاه هایی کــه در موضــوع تجــارت خارجــی 
ــعه  ــی توس ــادرات غیرنفت ــه ص ــت ک ــن اس ــد، ای ــش دارن نق
پیــدا کنــد و هــر دســتگاه، متولــی بخشــی از صــادرات اســت 
ــر  ــاط ضعــف ه ــا آسیب شناســی کارشناســانه نق ــد ب ــه بای ک

مجموعــه رفــع شــود. 
میــزان صــادرات کاال  مقــرر شــده  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
و خدمــات در تمــام کشــور 10 میلیــارد دالر افزایــش یابــد، ادامــه 
داد: امســال میــزان صــادرات کاال و خدمــات در ســطح کشــور 
ــان  ــتان کرم ــهم اس ــه س ــد ک ــارد دالر برس ــه 50 میلی ــد ب بای
ــت.  ــون دالر اس ــارد و 169 میلی ــک میلی ــوص ی ــن خص در ای
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان  رئی
و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در اســتان 
کرمــان تــا پایــان آذرمــاه بیــش از 900 میلیــون دالر صــادرات 
کاال و خدمــات صــورت گرفتــه، پیش بینــی می شــود تــا 

ــم. ــور کنی ــان ســال از ســهم مشخص شــده عب پای

اخبار کوتاه

اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون   
بازگشــایی  بــرای  تصمیم گیــری  گونــه  هــر  گفــت: 
هماهنگــی  شــورای  امــروز  جلســه  در  زاینــده رود  ســد 
ــخص  ــرو مش ــر نی ــت وزی ــه ریاس ــه ب ــن حوض ــت ای  مدیری
ــج  ــه پن ــنهاد کمیت ــاره پیش ــور درب ــدی بصیرپ ــود. مه می ش

ــده رود  ــر بازگشــایی ســد زاین ــی ب ــره مبن نف
دی مــاه  28 از  زمســتانه  کشــت   بــرای 

ــت  ــرار اس ــم ق ــن تصمی ــت: ای ــان داش بی
ــود و  ــی ش ــرو بررس ــه در وزارت نی در جلس
ــرای  ــص آب ب ــرای تخصی ــد ب ــه جدی برنام
ســال آبــی جــاری در حوضــه زاینــده رود 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب ــخص ش مش

ــدارد ــی ن ــرایط مطلوب ــده رود ش ــد زاین ــره س ــون ذخی  هم اکن
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ذخیــره ســد زاینــده رود 246 

میلیــون متــر مکعــب اســت.
ــری  ــا تاثی ــا بارش ه ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
در ذخیــره ســد داشــته یــا خیــر، گفــت: بارش هــا در 

سرشــاخه های زاینــده رود تاثیرگــذار بــوده؛ امــا وضعیــت ســد 
ــت. ــب نیس ــی مناس ــاظ حجم ــه لح ــوز ب ــده رود هن زاین

ــه  ــه ب ــا توج ــده رود ب ــد زاین ــه ورودی س ــان اینک ــا بی وی ب
میــزان بارش هــا متغیــر اســت، گفــت: در حــال حاضــر 
ورودی ســد زاینــده رود حــدود 40 متــر مکعــب در ثانیــه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــور اف ــت. بصیرپ اس
اکنــون در ابتــدای زمســتان هســتیم، پیش بینــی 
بارش هــای معمــول در سرشــاخه های زاینــده رود 
ــه  ــن حوض ــی ای ــرایط آب ــم ش ــده و امیدواری ش
بهبــود یابــد. وی تصریــح کــرد: هــر گونــه اظهــار 
ــه زاینــده رود  نظــر درخصــوص وضعیــت رودخان
بــدون مصوبــه شــورای هماهنگــی حوضــه آبریــز 
ــاد  ــه آن اعتم ــوان ب ــت و نمی ت ــتند نیس ــه مس ــن رودخان ای
کــرد. بصیرپــور بــا بیــان اینکــه مــا اکنــون بــرای تامیــن آب 
ــم، افــزود: امــا در  شــرب در فصــل زمســتان مشــکلی نداری
ــد  ــاورزان بای ــه کش ــن حق آب ــت تامی ــر وضعی ــرایط حاض ش

ــا مشــخص شــود. ایمن

بازگشایی دوباره رودخانه در گرو تصمیم وزیر نیرو
ایــن روزهــا مســئوالن از هــراس جدیــدی ســخن 
می گوینــد؛ هراســی کــه البتــه ماهیتــش چنــدان جدیــد 
نیســت، امــا به تازگــی مختصاتــش رو بــه افزایــش 
اســت. بــاردار شــدن زنــان معتــاد کارتن خــواب، معضلــی 
اســت کــه گریبــان جامعــه را گرفتــه و در ســالیان اخیــر به 

یــک بحــران جــدی تبدیــل شــده اســت. 
 طــرح عقیم ســازی زنــان کارتن خــواب

یکــی از طرح هایــی اســت کــه ایــن روزهــا 
بــه عنــوان راه حــل پیشــنهادی مــورد بحث 
ــف  ــای مختل ــا و گروه ه ــد جریان ه و نق
مخالفــان  و  موافقــان  و  گرفتــه  قــرار 

ــه واکنــش واداشــته اســت. ــادی را ب زی
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهــان معتقــد اســت طــرح عقیم ســازی زنــان معتــاد 
ــت  ــئله اس ــورت مس ــردن ص ــط پاک ک ــواب، فق  کارتن خ
ــاردار  ــوء ب ــار س ــا آث ــه ب ــرای مقابل ــبی ب ــل مناس و راه ح

ــود. ــد ب ــان نخواه ــته از زن ــن دس ــدن ای ش

مهدویان فــر بــا اشــاره بــه افزایــش جمعیــت زنــان 
کالنشــهر  در  اخیــر  ســالیان  در  معتــاد کارتن خــواب 
ــر شــاهد رشــد  ــار داشــت: در ســالیان اخی ــان اظه اصفه
ــم  ــور بوده ای ــواب در کش ــاد کارتن خ ــان معت ــت زن  جمعی
و بــه همیــن دلیــل می بایــد علــت ایــن افزایــش جمعیت 
ــک بحــث تخصصــی بررســی  ــوان ی ــه عن ب

شــود. 
وی افــزود: زنــان معتــاد کارتن خــواب در 
بیشــتر مواقــع بــه تبــع معضــل اعتیــادی که 
ــای  ــا ناهنجاری ه ــه رو هســتند، ب ــا آن روب ب
مشــابه دیگــری ماننــد پدیــده تن فروشــی و 
ــه رو می شــوند  سوء اســتفاده های جنســی روب
 و بــه همیــن جهــت بــارداری ایــن دســته از زنــان جامعــه

معضلــی جدی خواهد بود. 
مهدویان فــر در ادامــه گفــت: بهتریــن راه حــل جهــت 
رهایــی زنــان از بنــد اعتیــاد و کارتن خوابــی پیمــودن یــک 

چرخــه کامــل بهبــود و بازگشــت بــه جامعــه اســت.

در شهر

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

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

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

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

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

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

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

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

به  آقای مهدی احمدی     برابر رای شماره 139560302023001233مورخ 1395/09/25  ردیف 1- 

یک  بر ششدانگ  فرزندعبداله     کوهپایه   از  5659135870صادره  شماره شناسنامه 458کدملی 

باب ساختمان به مساحت 113/90 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1493- اصلی واقع در بخش 

4 ثبت اصفهان که مقداری از آن رسمی و نیز قسمتی از آن را بصورت عادی خریداری نموده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/19 

شماره : 29758 / م الف امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001252مورخ 1395/09/30 آقای غالمحسین خواجه ای    

به شماره شناسنامه 19517کدملی 4722368546صادره از کربال   فرزند علی نسبت به چهاردانگ 

مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 92/23 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3555- 

اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

برزانی      رای شماره 139560302023001253مورخ 1395/09/30 خانم مرضیه مروج  برابر  ردیف 2- 

به شماره شناسنامه 10کدملی 1290221995صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع 

از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 92/23 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3555- اصلی 

واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/19 

شماره : 29937 / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  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 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 139560302018003432 کالسه پرونده 1392114402018000097 آقای حسن هاشمی 

کتایونچه فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 1142 صادره از برخوار   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت  444.30 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 1078/1 فرعی از 445 اصلی  واقع در  

خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباس نرگس خانی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/902/الف/م به تاریخ 95/09/28

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  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 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 139560302018003493 کالسه پرونده 1393114402018000064 آقای محمد علی 

احمدی فرزند علی  بشماره شناسنامه 33 صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت  145875 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 378 فرعی از 516  اصلی 

واقع در  شمال غرب کمشچه  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/900/الف/م به تاریخ 95/09/28

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  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 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 139560302018003494 کالسه پرونده 1391114402018003269 آقای اکبر دهقانی 

فرزند قدمعلی  بشماره شناسنامه 92 صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به 

مساحت  304.11 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 435 اصلی  واقع در  دولت آباد  بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای جمشید رهبران

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/909/الف/م به تاریخ 95/09/29

 آگهی اخطاریه نوبت دوم افراز                         
تصمیم اداره ثبت اسناد وامالک گلپایگان درخصوص افراز پالک 11 فرعی از 614 اصلی  بخش یک 

نظر باینکه آقای مرتضی بخشایی  فرزند ابوالقاسم  مالک یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از 

ششدانگ پالک ثبتی 11 فرعی از 614 اصلی  بخش یک  ثبت گلپایگان به استناد قانون افراز و فروش 

امالک مشاع مصوب آذر ماه 1357 درخواست افراز سهم خود از پالک فوق را به طرفیت آقای رضا 

بخشایی فرزند ابوالقاسم نسبت به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ و آقای اسماعیل 

بخشایی فرزند ابوالقاسم نسبت به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ و آقای نعمت 

اله بخشایی فرزند ابوالقاسم نسبت به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ و خانم قمر 

بخشایی فرزند ابوالقاسم نسبت به سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ وخانم اشرف بخشایی فرزند 

و چهار  دانگ   مالکین چهار  )خواندگان(  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنجم  به سه  نسبت  ابوالقاسم 

پنجم دانگ مشاع دیگر از ششدانگ پالک فوق را نموده است که پس از طی مراحل قانونی و طبق 

صورت جلسه وارده به شماره 951303191158832  مورخ 95.9.29   نماینده و نقشه بردار این اداره 

)که نحوه ابالغ به مالکین مشاعی در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان طی شماره 299 – مورخ 

95.8.24 به علت عدم دسترسی به نامبردگان )مالکین مشاعی( اعالم شده است (، ششدانگ پالک 

فوق در محل بصورت بصورت یک قطعه زمین ساده و بدون حد فاصل میباشد و مراتب در اجرای 

ماده 101 قانون شهرداریها طی نامه شماره 1395.13.312797  مورخ 95.10.4 از شهرداری گلپایگان 

استعالم که در جواب طی شماره 95005294  مورخ 95.10.5 چنین اظهار نظر نموده » بازگشت به 

نامه شماره 1395.13.312797  مورخ 95.10.4  اعالم میداردپالک مورد استعالم )11 فرعی از 614 

اصلی  بخش یک ( از طریق شهرداری قابلیت افراز ندارد « لذا بدلیل اینکه  افراز سهم خواهان با 

توجه به وضع محل که فاقد حد فاصل میباشد و نیز با توجه به عدم قابلیت افراز طی جوابیه شهرداری 

گلپایگان ، باستناد ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع تصمیم به رد درخواست افراز 

سهم خواهان صادر میگردد ، این تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف 

مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در مراجع قضائی صالحه میباشد . لذا با توجه به اینکه طبق 

درخواست و اعالم خواهان هیچگونه آدرسی از خواندگان ندارد و تقاضای ابالغ از طریق درج آگهی را 

نموده لذا مراتب وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمی الزم االجراء آگهی می شود./.        
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آگهی اخطاریه نوبت دوم افراز                         
تصمیم اداره ثبت اسناد وامالک گلپایگان درخصوص افراز پالک 4668   اصلی  بخش یک 

نظر باینکه آقای مرتضی بخشایی  فرزند ابوالقاسم  مالک یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از 

ششدانگ پالک ثبتی 4668 اصلی  بخش یک  ثبت گلپایگان به استناد قانون افراز و فروش امالک 

مشاع مصوب آذر ماه 1357 درخواست افراز سهم خود از پالک فوق را به طرفیت آقای رضا بخشایی 

فرزند ابوالقاسم نسبت به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ و آقای اسماعیل بخشایی 

فرزند ابوالقاسم نسبت به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ و آقای نعمت اله بخشایی 

از ششدانگ و خانم قمر بخشایی  به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع  ابوالقاسم نسبت  فرزند 

فرزند ابوالقاسم نسبت به سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ وخانم اشرف بخشایی فرزند ابوالقاسم 

نسبت به سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ )خواندگان( مالکین چهار دانگ  و چهار پنجم دانگ 

مشاع دیگر از ششدانگ پالک فوق را نموده است که پس از طی مراحل قانونی و طبق صورت جلسه 

اداره )که نحوه  این  بردار  نماینده و نقشه  به شماره 951303191158896  مورخ 95.9.29    وارده 

ابالغ به مالکین مشاعی در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان طی شماره 299 – مورخ 95.8.24 

به علت عدم دسترسی به نامبردگان )مالکین مشاعی( اعالم شده است (، ششدانگ پالک فوق در 

محل بصورت بصورت یک قطعه زمین ساده و بدون حد فاصل میباشد و مراتب در اجرای ماده 101 

قانون شهرداریها طی نامه شماره 1395.13.312788  مورخ 95.10.4 از شهرداری گلپایگان استعالم 

که در جواب طی شماره 95005295  مورخ 95.10.5 چنین اظهار نظر نموده » بازگشت به نامه شماره 

1395.13.312788  مورخ 95.10.4  اعالم میداردپالک مورد استعالم )4668 اصلی  بخش یک ( از 

طریق شهرداری قابلیت افراز ندارد « لذا بدلیل اینکه  افراز سهم خواهان با توجه به وضع محل که فاقد 

حد فاصل میباشد و نیز با توجه به عدم قابلیت افراز طی جوابیه شهرداری گلپایگان ، باستناد ماده 5 

آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع تصمیم به رد درخواست افراز سهم خواهان صادر میگردد 

، این تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ 

قابل اعتراض در مراجع قضائی صالحه میباشد .لذا با توجه به اینکه طبق درخواست و اعالم خواهان 

هیچگونه آدرسی از خواندگان ندارد و تقاضای ابالغ از طریق درج آگهی را نموده لذا مراتب وفق ماده 

18 آئین نامه مفاد اسناد رسمی الزم االجراء آگهی می شود./. 

531 م الف       

مهدی صادقی وصفی   سرپرست ثبت اسنادو امالک گلپایگان

مزایده
به موجب پرونده اجرائی كالسه 9400056 ششدانگ یک باب عمارت پالک سه هزار و صد و هشتاد 

و نه اصلی واقع در بخش یک ثبتی گلپایگان ثبت و صادر و به آقای مصطفی اشراقی منتقل شده 

است، طبق سند رهنی شماره هفتاد و سه هزار و نهصد و چهل و چهار مورخ 1393/05/01 اسناد رسمی 

شماره 129 شهر اصفهان در قبال طلب بانك انصار و حقوق دولتی در رهن بانک قرار گرفته است. حدود 

و مشخصات : شماال اول دیواریست به عمارت یک فرعی از سه هزار و صد و نود دوم دیواریست به 

کوچه خاص سوم که شرقی است و چهارم دیواریست به آبریزگاه جزء عمارت سه هزار و صد و نود 

و یک شرقا درب و دیواریست به شارع عمومی جنوبا دیوار به دیوار عمارت سه هزار و صد و هشتاد 

و هشت غربا اول دیوار به دیوار دوم دیواریست سوم که شمالی است به دیوار چهارم دیوار به دیوار 

عمارت یک فرعی از سه هزار و صد و نود اصلی. طبق نظر كارشناس رسمی به مبلغ یازده میلیارد و 

هفتصد میلیون ریال ارزیابی شده است. پالک ثبتی فوق دارای پروانه ساختمانی شماره 92002953 

مورخ 92/04/26  با عرصه ای به مساحت سیصد و پانزده مترمربع و پنجاه و پنج صدم متر مربع و 

دارای اعیانی به صورت یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و چهارطبقه مسکونی در شش واحد به 

مساحت در مجموع نهصدوسی و دو متر مربع و نود و هفت صدم مترمربع بر اساس پروانه ساختمانی 

که بر اساس وضع موجود دارای حدود هزار متر مربع اعیانی در حال تکمیل می باشد. ساختمان مورد 

نظر با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک در حال حاضر در دست اجرای نازک کاری بوده که اجرای 

قسمتی از تأسیسات آب، برق و نمای سنگ دیواره پارکینگ و قسمت عمده نمای سنگ ساختمان به 

اتمام رسیده است. ملک مذکور فاقد بیمه می باشد. پالک مذکور به موجب نامه اجرای احکام شعبه 

دوم حقوقی گلپایگان بازداشت می باشد. پالك فوق از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر روز شنبه مورخ 

نهم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و پنج در اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان واقع در خیابان آیت 

اله خوانساری جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یازده میلیارد و 

هفتصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود. متقاضیان میتوانند 

از مورد مزایده واقع در گلپایگان کوچه مسجد حاجی، فرعی دو در مالکیت آقای مصطفی اشراقی 

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

حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 

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

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

مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 

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

تاریخ انتشار آگهی : 1395/10/19 
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دادنامه 
شماره پرونده:95/272 شماره دادنامه:95/156 تاریخ رسیدگی:95/9/15 مرجع رسیدگی : شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  خواهان: آقای / خانم:نوبر احمدی بابادی فرزند 

ولی نشانی: زفره خ مولوی کوچه ش سید فضل اله پ 1 خوانده:آقای / خانم : سیدحسین رضوی بابا 

حیدری فرزند تقی و اکبر جعفری فرزند حبیب اله نشانی : مجهول المکان خواسته : الزام خواندگان 

انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو پژو 405 به شماره  از دفاتر اسناد رسمی و  به حضور در یکی 

انتظامی 592 د 31 ایران 13 با احتساب خسارات وارده و ایام خواب خودرو گردشکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 

قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر 

خصوص دادخواست نوبر احمدی بابادی فرزند ولی به طرفیت سید حسین رضوی بابا حیدری فرزند 

تقی و اکبر جعفری فرزند حبیب اله به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 

و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 592 د 31ایران 13 با احتساب 

دادخواست  مفاد  پرونده  محتویات  در  مداقه  با  شورا  علیهذا  خودروء  خواب  ایام  و  وارده  خسارات 

تنظیمی مبایعنامه مورخه 94/8/17 استعالم بعمل آمده از پلیس راهور مبنی بر آخرین مالک آقای 

اکبر جعفری را معرفی نموده است و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک دال بر برائت ذمه خود ارائه 

ننموده ووجود خودرو مذکور در ید خواهان که حاکی از مالکیت وی می باشد . لذا شورا دعوی خواهان 

را وارد دانسته و به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی خوانده )آقای 

اکبر جعفری( را به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو پژو فوق الذکر بانضمام 

کلیه خسارات وارده در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به آقای اکبر جعفری غیابی 

و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی می باشد. و نسبت به آقای سید حسین رضوی و بدلیل اینکه دعوی متوجه وی نمی 

باشد مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ دم قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان

عقیم سازی زنان معتاد کارتن خواب، فقط پاک کردن صورت مسئله است
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حتما بخوانید!
بیشتر رمان هایمان سطحی...

  رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی 
سرویس فرهنگ

الهام شفیعی

 و ورزشــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان
در جلســه کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان در بازدیــد از حــوزه هنــری 
اســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه حــوزه هنــری گفــت: 
از  یکــی  اســامی،  تبلیغــات  هنــری، ســازمان  حــوزه 
ــال  ــازی و انتق ــت نهادینه س ــه جه ــه ب ــت ک ــی اس نهادهای
گفتمــان انقــاب اســامی بــا زبــان هنــر در هندســه حرکتی 

نظام متولد شد.
اصغــر آذربایجانــی بــا بیــان اینکــه ایــن مهــم نشــان 
می دهــد کــه در پــس تشــکیل حــوزه هنــری و ایجــاد ایــن 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــوده اس ــی ب ــه عال ــک اندیش ــگاه ی جای
انجام شــده  اقدامــات و فعالیت هــای خــوب  علی رغــم 
توســط حــوزه هنــری تــا رســیدن بــه اهــداف عالیــه حــوزه 
آسیب شناســی  و  ارزیابــی  ضــرورت  و  اســت  فاصلــه 
مســیرهای حرکتــی بــرای تحقــق هــدف واالی ایجــاد حــوزه 
هنــری کــه ارائــه گفتمــان انقــاب اســامی در قالــب هنــر 
ــه  و پــرورش هنرمنــدان انقابــی اســت، بســیار ضــروری ب

نظــر می رســد.
ــای بســیار  ــی از ظرفیت ه ــری را یک ــی حــوزه هن آذربایجان
ــوزه  ــرد: ح ــح ک ــت و تصری ــگ دانس ــوزه فرهن ــم در ح مه
هنــری بایــد چتــر وســیعی بــرای جــذب و پــرورش 

ــد. ــدان باش هنرمن
ــوزه  ــروز ح ــور و ب ــترین ظه ــه بیش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
هنــری در حــوزه ســینما بــوده و ســینما یکــی از نقــاط ثقــل 
ــای  ــان ظرفیت ه ــه داد: اصفه ــت، ادام ــری اس ــوزه هن ح
بســیاری در حــوزه فرهنگــی و هنــری دارد؛ امــا نقطــه 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــن ظرفیت ه ــن ای ــال بی اتص
ــرار اســت جشــنواره  ــه اینکــه ق ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
ــزار شــود  ــان برگ ــاه در اصفه ــودک و نوجــوان تیرم ــم ک فیل
می توانیــم بــا یــک تفاهم نامــه مشــارکتی بیــن حــوزه 
هنــری، شــهرداری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــهر  ــدان، ش ــت از هنرمن ــاخت ها و حمای ــت زیرس ــا تقوی ب
اصفهــان را بــه پایتخــت و قطــب ســینمای کــودک و 

ــرد. ــل ک ــوان تبدی نوج
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای 

اســامی شــهر اصفهــان افــزود: علی رغــم وجــود هنرمنــدان 
بســیاری در زمینــه تولیــد آثــار فاخــر در حوزه هــای مختلــف 
ــم؛  ــهرمان نداری ــرای ش ــی ب ــل قبول ــاخص قاب ــری ش هن
ــک  ــوان ی ــه عن ــری ب ــر هن ــار فاخ ــاد آث ــم در ایج می توانی
ــوزه  ــهرداری و ح ــا ش ــترک ب ــب کار مش ــیل در قال پتانس
هنــری ایــن کار را انجــام بدهیــم کــه تجــارب تولیــد 
چنیــن محصــوالت فرهنگــی نیــز در گذشــته بــوده اســت.

ــد کــرد: آنچــه امــروزه در حــوزه فرهنــگ  ــی تاکی آذربایجان
ــتفاده از  ــت، اس ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس ــر از اهمی و هن
ــد. ــزا می باش ــورت هم اف ــه ص ــیل ها ب ــا و پتانس ظرفیت ه

ــی  ــا و دســتگاه های فرهنگ ــا، نهاده ــزود: مجموعه ه  وی اف
و هنــری داشــته های بســیاری دارنــد کــه بــا رویکــرد و نــگاه 
ــود  ــته های موج ــد از داش ــر می توانن ــا یکدیگ ــی ب هم افزای
 در حوزه هــای مختلــف فرهنــگ بــا بیشــترین ظرفیــت 

و بهره وری استفاده کنند. 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان اظهــار کــرد: حــوزه هنــری می  توانــد 
تعامــل خوبــی بــا شــهرداری داشــته باشــد؛ در ایــن راســتا 
بایــد اندیشــه ارتبــاط گیــری حــوزه هنــری بــا حــوزه 

ــود.  ــاد ش ــهرداری ایج ش
ــری بســیار خــوب  ــه ظرفیت هــا و زیرســاخت های هن وی ب
ــای  ــوزه هنره ــل م ــی مث ــه ظرفیت های ــهرداری از جمل در ش
ــری در  ــی هن ــز تخصص ــر و مراک ــر، دفات ــاالر هن ــر، ت معاص
ــدد  ــای متع ــرای برنامه ه ــی و اج ــازمان فرهنگی تفریح س

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ــطح ش ــری در س ــی و هن فرهنگ
برنامه هــای  اجــرای  بــا  و  تفاهــم  قالــب  در  می تــوان 

ــرد.  ــره ب ــع به ــا و مناب ــن ظرفیت ه ــارکتی از ای مش
مشــکات  درخصــوص  پایــان  در  آذربایجانــی  اصغــر 
کــه  هنــری  حــوزه  اماکــن  درخصــوص  پیش آمــده 
گذشــته  ســنوات  در  و  بــوده  شــهرداری  مالکیــت  در 
بــه حــوزه هنــری واگــذار شــده بیــان کــرد:  معاونــت 
ــوارد  ــوع م ــه موض ــا ورود ب ــهرداری ب ــی ش فرهنگی اجتماع
مــورد اختــاف را در قالــب همــکاری دو ســویه حــوزه هنری 
و شــهرداری مرتفــع می کنــد تــا ظرفیت هــای هنــری شــهر 

ــود. ــکل نش ــار مش دچ

 بیش از ۷۰۰ نشست کتابخوان 

در یزد برگزار شد
مدیــر کل نهــاد کتابخانه هــای 
ــت:  ــزد گف ــی اســتان ی عموم
ــان  ــا پای ــدای امســال ت از ابت
ــوان  ــش از ۷۰۰ عن ــاه بی آذرم
نشســت کتابخــوان در ســطح 
اســتان یــزد برگــزار شــده 

است.
از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دوســت فاطمی ها،  رقیــه 
ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه ۷42 نشســت 
کتابخــوان در ســطح اســتان یــزد برگــزار شــده، اظهــار 
داشــت: 663 نشســت کتابخانــه ای، 46 نشســت 
مدرســه ای و بیــش از 3۰ نشســت ویــژه برگــزار شــده 

ــت. اس
ــزد  ــتان ی ــی اس ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــر کل نه مدی
ارائه کننده هــا 4 هــزار و 599  اینکــه کل  بیــان  بــا 
نفــر بودنــد، گفــت: 8۷ درصــد شــرکت کنندگان در 
نشســت های کتابخــوان امســال، زن و 22 درصــد 

ــد. ــرد بودن م
دانش آمــوزان  خانــه دار،  زنــان  دانشــجویان،  وی 
در  شــرکت کننده  اقشــار  جملــه  از  را  و کتابــداران 
نشســت هاس کتابخوانــی دانســت و بیــان کــرد: ایــن 
ــار شــهید  ــر، بررســی آث ــا موضوعــات هن نشســت ها ب
نشســت های  یــزدی،  آذر  آثــار  بررســی  مطهــری، 
ــواده، ازدواج و کــودک  ــاع مقــدس، خان تخصصــی دف

ــت. ــکل گرف ش
فرهنــگ کتــاب  ترویــج  دربــاره   دوســت فاطمی ها 
ــزود:  ــه اف ــف جامع ــار مختل ــن اقش ــی بی و کتابخوان
برگــزاری نشســت های عمومــی و تخصصــی کتابخوانــی 
در حوزه هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
اجتماعــی، تربیتــی و دینــی از جملــه اولویت هــای 

ــزد اســت. ــی اســتان ی ــای عموم ــاد کتابخانه ه نه
ــزد  ــتان ی ــی اس ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــر کل نه مدی
فعالیــت در بخــش کــودک نظیــر برگــزاری دوره هــای 
ــا موضــوع  ــودکان ب ــت در ک ــی، ایجــاد خاقی قصه گوی
ــابقات  ــزاری مس ــاب و برگ ــد کت ــاب، نق ــاخت کت س
متعــدد کتابخوانــی را از دیگــر اقدامــات انجام شــده در 

ــن اداره کل دانســت. ای
وی خاطرنشــان کــرد: شــرکت در جشــنواره کتابخوانــی 
رضــوی، برگــزاری مســابقات کتابخوانــی »نامیــرا« 
برگــزاری مســابقات و نشســت های کتابخوانــی در 
شهرســتان ها و برگــزاری مســابقات نقاشــی، روزنامــه 
ــواری و شــب شــعر از دیگــر اقدامــات انجام شــده  دی
ــتان  ــی اس ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــتور کار نه و در دس

یــزد اســت. 

اخبار کوتاه

برگزاری جشنواره فیلم کوتاه »بام ایران« 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
اســامی چهارمحــال و بختیــاری 
ســومین جشــنواره  برگــزای  از 
فیلــم کوتــاه »بــام ایــران« در 
چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.
جــواد کارگــران بــا اشــاره بــه 
برگــزاری ســومین جشــنواره فیلم 
کوتــاه »بــام ایــران« در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 
ــا هــدف معرفــی فرهنــگ و آداب و رســوم  ایــن جشــنواره ب

مردم چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
ــن  ــرای ای ــی ب ــای مختلف ــه محور ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جشــنواره در نظــر گرفتــه شــده اســت، عنــوان کــرد: اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل، آداب و رســوم، نمــاز، حجــاب و... 
مهم تریــن محور هــای برگــزاری ایــن همایــش هســتند.مدیر 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختیــاری عنــوان 
کــرد: ایــن جشــنواره در دو بخــش داســتانی و مســتند برگــزار 

می شــود.
وی افــزود: ایــن جشــنواره در اســفندماه ســال جــاری در ایــن 

اســتان برگــزار می شــود. 

 جشنواره »زنگ انشا« 

در کرمان برگزار می شود
ــان از  ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــر داد. ــان خب ــا« در کرم ــگ انش ــنواره »زن ــزاری جش برگ
محمدرضــا علیــزاده بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره 
»زنــگ انشــا« اظهــار کــرد: ایــن جشــنواره بــا ســه موضــوع 
ــرآن و  ــاب و ق ــرآن و حج ــن، ق ــه والدی ــی ب ــرآن و نیک ق

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــرآن کرم ــه ق ــواده در هفت خان
ــع  ــه مقط ــنواره در س ــن جش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان برگــزار می شــود، افــزود: 
شــرکت در ایــن جشــنواره بــرای عمــوم دانش آمــوزان اعــم 

از دختــر و پســر آزاد اســت. 
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــه مدی ــه گفت ب
ــد در  ــا می توانن ــرکت کنندگان تنه ــدام از ش ــر ک ــان ه کرم
یــک بخــش و در یــک مقطــع شــرکت کننــد و آثــار ارســالی 
بایــد مرتبــط بــا ســه موضــوع انتخابــی در فراخوان باشــد و 
بــه مباحــث خــارج از موضــوع ترتیــب اثــر داده نمی شــود.

بــه جشــنواره  آثــار  ارســال  علیــزاده آخریــن مهلــت 
ــح کــرد: در هــر  ــوان و تصری ــگ انشــا را 2۰ دی مــاه عن زن
 مقطــع بــه شــش نفــر از برگزیــدگان جوایــز نقــدی هدیــه 

می شود.
ــا ۱6 بهمن مــاه ذکــر  وی تاریــخ برگــزاری جشــنواره را ۱۰ ت
کــرد و افــزود: از برگزیــدگان جشــنواره در آییــن اختتامیــه 

هفتــه قــرآن و عتــرت تجلیــل بــه عمــل می آیــد.

اخبار کوتاه

ــاالر«  ــته پدرس ــیمای شکس ــان »س ــی از رم ــم رونمای مراس
ــن ــار آذی ــا حضــور جب ــوی ب  نوشــته ســید مرتضــی مصطف
رســول شــادمانی، فریــاد شــیری و  نویســنده اثــر در محــل 

نشــر داســتان برگــزار شــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــادمانی ب ــول ش ــم رس ــن مراس ــدای ای در ابت

ــار  ــه آث ــبت ب ــاب نس ــن کت ــای ای ویژگی ه
قبلــی ســید مرتضــی مصطفــوی گفــت: 
اســت  نویســندگانی  از جملــه  مصطفــوی 
ــه  ــار خــود نشــان داده ک ــد آث ــد تولی ــه در رون ک
ایــن  ســاختار درام را خــوب می شناســد و 
نکتــه در »ســیمای شکســته پدرســاالر« کامــا 
مشــهود اســت. وی افــزود: ایــن کتــاب 

ــق   ــت و تعلی ــوی اســت از جذابی ــر مصطف ــن اث ــه چهارمی ک
برخــوردار اســت و بــه خوبــی معضــات خانواده هــا و روابــط  
آن هــا را مطــرح کــرده و بــه کمرنــگ شــدن روابــط انســان ها 
پرداختــه اســت.در ادامــه مصطفــوی هــم گفــت: ایــن رمــان 
ــه  ــال ب ــد س ــول چن ــنده در ط ــتان نویس ــک دوس ــه کم را ب

نــگارش درآوردم و بیشــتر تاشــم در ایــن داســتان ایــن بــود 
ــان ها  ــط انس ــا و رواب ــه، خانواده ه ــات جامع ــه معض ــه ب ک
ــه علــت  معضــات  اقتصــادی  بپــردازم. انســان هایی کــه ب
ــا  ــام ارزش ه ــه تم ــوری ک ــه ط ــده اند؛ ب ــش ش ــار چال  دچ
ــه  ــد، ب ــد بوده ان ــه آن پایبن و ســنت هایی را کــه در گذشــته ب

ــپرده اند.  ــی س فراموش
ــار  ــت، جب ــن نشس ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــه  ــه متاســفانه در جامع ــان اینک ــا بی ــن ب آذی
امــروزی بیشــتر کتاب هــای رمــان کــه به بــازار 
ــه ای  ــطحی، کلیش ــیار س ــوند بس ــه می ش  عرض
و تکــراری شــده اند، گفــت: البتــه در گرماگــرم 
داســتان هایی  می تــوان  بی رونقــی   ایــن 
ــازی  ــه تک ت ــن دو جبه ــته اند در ای ــه توانس ــد ک ــم دی را ه
ــت  ــرح درس ــار ط ــوا را در کن ــاختار و محت ــن، س ــد. آذی کنن
ــن  ــای ای ــان ها از ویژگی ه ــروز انس ــکات ام ــائل و مش مس
 رمــان دانســت و گفــت: ایــن رمــان معضــات جامعــه 

و مشــکات خانواده ها را به تصویر می کشــد. مهر

بیشتر رمان هایمان سطحی و تکراری شده اند
چهارمیــن دوره جشــنواره عکــس فضــای ســبز 
دوربین هــای  بخــش  دو  در  اصفهــان  شــهری 
ــزار  ــل برگ ــی و موبای ــای خانگ ــه ای، دوربین ه حرف

. د می شــو
اصفهــان  جشــنواره فضــای ســبز شــهر خــاق 

بــا موضــوع »توریســت و گردشــگران« 
شــامل توریســت و فرهنگ اســتفاده از 
فضــای ســبز، جاذبه هــای گردشــگری 
گردشــگران  بازدیــد  ســبز،  فضــای 
 داخلــی و خارجــی از فضــای ســبز
بحــران آب و خشــکیدگی رودخانــه 
زاینــده رود از منظــر گردشــگران و رنگارنگ 

ــود. ــزار می ش ــبز برگ ــای س ــزان در فض خ
در بخــش دوربین هــای حرفــه ای A بــه 5 نفــر 
خانگــی  دوربین هــای  بخــش  در  همچنیــن   و 
و موبایــل B نیــز بــه 5 نفــر از آثــار برگزیــده و مــورد 
ــدی  ــدی و غیرنق ــز نق ــت داوران، جوای ــد هیئ تایی

اهــدا خواهــد شــد.
عاقمنــدان بــرای شــرکت در چهارمیــن دوره جشــنواره 
 2۰ تــا  اصفهــان  عکــس فضــای ســبز شــهری 
بهمن مــاه فرصــت دارنــد آثــار خــود را بــه دبیرخانــه 

ــد. ــال کنن ــنواره ارس جش
ــان  ــع در خیاب ــنواره واق ــه جش دبیرخان
ــع  ــن، مجتم ــان 22 بهم ــر، خیاب بزرگمه
 اداری امیــر کبیــر، ســازمان پارک هــا 
اصفهــان  و فضــای ســبز شــهرداری 

واحد روابط عمومی است. 
بــرای  شرکت کننـــدگان  همچنیـــن 
دریافــت اطاعــات بیشــتر می تواننــد 
بــه  پارک هــا  ســازمان  اینترنتــی  نشــانی  بــه 
یــا  مراجعــه   www.isfahan.ir/parkha  آدرس 

کنند.
 شــماره تلفــن  3265۱8۰۰-۰3۱ آمــاده پاســخگویی 

ــا ــه شــرکت کنندگان اســت. ایمن ب

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 19 فرعی از 2786 اصلی بخش یک گلپایگان
خانم مینو اصفهانی  فرزند حسین  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ آپارتمان پاک 2۷86/۱9 در گلپایگان بخش یک که 

در صفحه 326 دفتر 222 اماک ذیل ثبت 48۷42 بنام مینو اصفهانی فرزند حسین ثبت و صادر و 

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

مبلغ  قبال  ۱در  دفتر   ۱393/۱۱/۱2 مورخ    62۰53 شماره  رسمی  سند  بموجب  به  نشده  انجام  هم 

۱8643۰9۱3 ریال  در رهن بانک مسکن است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 

تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : ۱395/۱۰/۱9 شماره : 56۰/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

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

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

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

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

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

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره 

شناسنامه  شماره  به  علی    نوروز  حاج  مسعود  آقای   ۱395/۰9/3۰ ۱3956۰3۰2۰23۰۰۱24۰مورخ 

5۰658کدملی ۱28۰9322۰۱صادره از اصفهان  فرزندکاظم   نسبت به یک دهم 9 سهم مشاع از ۷2 

سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 6۰2/9۰ متر مربع )و به میزان یازده شانزدهم 22 سهم 

مشاع از ۷2 سهم ششدانگ نسبت به پذیرش ثبت ( از پاک شماره 2996- اصلی واقع در بخش 

3 ثبت اصفهان که بصورت عادی از وراث خریداری نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۰/۱9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۱/4 

شماره : 2988۰ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

برابر   -۱ ردیف  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

به شماره  علی    نوروز  حاج  مسعود  آقای   ۱395/۰9/3۰ ۱3956۰3۰2۰23۰۰۱242مورخ  رای شماره 

شناسنامه 5۰658کدملی ۱28۰9322۰۱صادره از اصفهان  فرزندکاظم   نسبت به یک دهم ۱5 سهم 

یازده  به   نسبت  )و  مربع  متر   ۱4۰/۱۰ مساحت  به  یکباب ساختمان  ۷2 سهم ششدانگ  از  مشاع 

شانزدهم ۱6 سهم مشاع از ۷2 حبه سهم ششدانگ پذیرش ثبت ( از پاک شماره 299۷- اصلی 

در  است  است.بدیهی  نموده  خریداری  وراث  از  عادی  بصورت  اصفهان که  ثبت   3 بخش  در  واقع 

خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت 

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۰/۱9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۱/4 

شماره : 298۷۷ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی احضار متهم
بایگانی  :94۰9983655۷۰۰64۷شماره  پرونده  شماره   95۱۰۱۱3655۷۰۱4۰8: نامه  شماره   

شعبه:94۰923تاریخ تنظیم:۱395/۰9/24 نظر به اینکه در پرونده کاسه 94۰923 ب2 ف متهم رحمت 

اله فدایی فرزند....  به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی  موضوع شکایت جهاد کشاورزی  مجهول 

از  در یکی  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک  آئین  قانون  ماده ۱۷4  لذا دراجرای   المکان میباشند 

روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ 

این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

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

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

 شماره:۷62/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی احضار متهم
بایگانی  :94۰9983655۷۰۰486شماره  پرونده  شماره   95۱۰۱۱3655۷۰۱446: نامه  شماره   

شعبه:94۰698تاریخ تنظیم:۱395/۰9/3۰ نظر به اینکه در پرونده کاسه 94۰698 ب2 ف متهم ابراهیم 

و اسماعیل هر دو رشیدی فرزندان عباس  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توقیف غیر قانونی 

اتومبیل و شروع به آدم ربایی و سرقت   موضوع شکای عبدالرسول هادیان فرزند ابراهیم  مجهول 

از  در یکی  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک  آئین  قانون  ماده ۱۷4  لذا دراجرای   المکان میباشند 

اباغ می گردد ظرف یک ماه  نامبرده گان  به  بدینوسیله  االنتشار درج و آگهی و  روزنامه های  کثیر 

از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب 

فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 

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

شماره:۷۷6/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  به خواسته مطالبه وجه  بیدگلی   دادخواستی  آقا نساجی  این که خواهان علی  به  نظر 

حسین علی جوی پا  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 3/852/95 ثبت و برای روز یکشنبه تاریخ 95/۱2/22 

ساعت ۱9/3۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 

تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ 

می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به 

منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۱3/2/95/65۰/م الف 

رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/۱۰/۱  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده 

با  رسیدگی   اعام  ختم  پرونده ضمن  محتویات  به  عنایت  با  و  است  نظر  تحت  کاسه 958/94 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.  رای قاضی شورادر خصوص 

دعوی آقای علی آقا نساجی بیدگلی      فرزند احمد     به طرفیت آقایان ۱- اکبر غفاری نسب 2- 

اصغر )پرویز(حسامی  به ترتیب فرزندان: ۱- حسین 2- عباس   به خواسته مطالبه وجه یک فقره 

چک به مبلغ پنجاه  میلیون ریال با شماره ۰89۷/442564  و تاریخ94/۷/25  به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه 

عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر 

اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 

استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا 

تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98-5۰2-5۱9و 

522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 3۱۰-3۱۱-3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 

صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پیش گفته   به عنوان اصل خواسته 

و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 

اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان صدور پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد.

 شماره : ۱3/2/95/652/ م الف

 قاضی شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل - امیر حسین رزاقی

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/۱۰/۱  جلسه شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل در وقت فوق العاده 

تشکیل  پرونده کاسه 952/94 تحت نظر است و با عنایت به محتویات پرونده ضمن اعام  ختم 

.رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای  رسیدگی  به شرح ذیل مبادرت به صدور  رای می گردد 

علی آقا نساجی بیدگلی      فرزند احمد     به طرفیت آقای حاجی بابا صفری نسب   به خواسته 

مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست و یک   میلیون و پانصد هزار  ریال با شماره 5۰5۷۷ 9 

و تاریخ94/6/2۰به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و به طور 

مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و 

با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی 

بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص 

داده و به استناد مواد ۱98-5۰2-5۱9و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 3۱۰-3۱۱-3۱3 قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت 

مبلغ پیش گفته   به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه 

تا زمان صدور پرداخت  از تاریخ سر رسید چک  بانک مرکزی جمهوری اسامی  بر اساس شاخص 

آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

این شهرستان می باشد. 

شماره : ۱3/2/95/65۱/ م الف 

قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل - امیر حسین رزاقی 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای مصطفی صمدی دارافشانی  فرزند بهرام  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء 

شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به تمامت ششدانگ یک 

باب خانه مربوط به پاک ثبتی 49۷/۱3۱ واقع در پیربکران  بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 36466۷ 

که در صفحه ۱۷۰ دفتر 229 اماک ذیل ثبت 24۰۰8 به نام حبیب اله اصانی ثبت شده و سند صادر 

شده مع الواسطه به نامبرده فوق منتقل شده است و به موجب شماره 94/۱۰/33 مورخ ۱394/۱۰/2۷ 

تعزیرات حکومتی فاورجان در قید بازداشت می باشد مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده در 

خواست صدور سند پ مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 

خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

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

شماره:82۷/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

))آگهی مزایده اموال غیر منقول((
اجرای احکام کیفری  دادسرای فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 943۷28 موضوع سند طبقه 

چهارم آپارتمان علیه علی براتی و له ورثه مرحوم قربانعلی اسماعیلی     در تاریخ 95/۱۱/۱9 به منظور 

فروش ملکی آقای علی براتی فرزند اکبر واقع در روستای هویه کوی امام صادق که دارای سابقه 

ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد در 

تاریخ 95/۱۱/۱9  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در محل دادسرای فاورجان دفتر  اجرای 

به  از طریق کارشناس رسمی  مزایده  موضوع  ملک   نماید  اتاق شماره  ۱24برگزار  احکام کیفری   

مبلغ۱/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده  است . طالبین  خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با 

حضور در محل اجرای احکام کیفری  از موقعیت ملک مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده 

نمایند که حداقل ده در صد قیمت  توانند در جلسه مزایده شرکت  بود و کسانی می  برنده خواهد 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادیاراجرای  احکام کیفری دادسرای  فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
منصور  علیه  اجرائی95۰2۰5موضوع  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی  احکام  اجرای 

مهدیان    و له نعمت اله مهدیان     در تاریخ 95/۱۱/۱9 به منظور فروش ۱5/86 حبه از ۷2 حبه از 

یک باب قطعه ملک واقع در اراضی رحمت آباد )سلطان آباد( ملک کشاورزی جاده خاکی موسوم 

به جاده صحرا باغوش دارای سند مالکیت دارای سهم آب آبیاری از چاه آب  ملکی آقای حبیب اله 

مهدیان  واقع در جاده فوالدشهر – به سمت نجف آباد – از اراضی سلطان آباد  که دارای سابقه ثبتی 

به شماره 33۰54 می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 

۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  

موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ3۷9/۷93/۰۰۰ریال ارزیابی شده است . 

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 

شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 

ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت 

نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه صندوق کار آفرین امید به نمایندگی عبدالصمد شهبازی   دادخواستی به طرفیت آقایان 

مهدی دهقان – سید علی اصغر موسوی – صفر علی دهقان – سعیدزارع فرزند صفر علی – سید 

نظر – کاظم – حسین  به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع 

و به کاسه ۱۱48/95 ثبت و برای مورخ 95/۱۱/۱9 ساعت ۱4:45 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 

و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به   تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به 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 اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام 

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

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

تصمیم مقتضی اعام  خواهد نمود. 

رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

اطالعیه
اینجانب حیدر منتجبی کد ملی ۱2۱955۰698 دارنده پروانه واحد گاوداری شیری به ظرفیت )۱5راس 

مولد( )3۰راس کل گله( به شماره ۱۰3۰ مورخ ۱389/۱۰/۱4 ضمن اعام مفقود شدن آن بدینوسیله 

ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور را اعام می نمایم.

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰998۰3522۰۰2۱4شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰3522۰693۱شماره  اباغنامه:  شماره 

95۰2۱8 تاریخ تنظیم: ۱395/۱۰/۰6 خواهان / شاکی رامین مسائلی  دادخواستی به طرفیت خوانده / 

متهم علیرضا معتمدی  به خواسته استرداد الشه چک و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت 

رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  دادرسی   هزینه 

به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به کاسه 

شده  ۱۱:۰۰تعیین  ساعت  و   ۱395/۱۱/25 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   95۰998۰3522۰۰2۱4

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 

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

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

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۰۷84/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  محمدی     نور  محسن  95-954خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 

مورخ  روز............  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مقتدری   رضا  محمد  طرفیت  به 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای  با توجه به مجهول  95/۱۱/25ساعت ۱6 تعیین گردیده است. 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  برابر  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 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: 3۱63۰/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-۱83خواهان شرکت پخش سایه سمن با مدیریت کامران صدراالشراقی    

دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محسن نور محمدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روز............ مورخ 95/۱۱/25ساعت ۱۷ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 

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

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۱63۱/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

 تبدیل اصفهان به پایتخت 
سینمای کودک و نوجوان 

برگزاری چهارمین دوره جشنواره عکس فضای سبز شهری اصفهان 
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 سیمولتانه، استاد بزرگ انگلیسی 

شطرنج جهان در ایران 
مســـابقات  دوره  پانـزدهمیـــن 
بین المللــی شــطرنج جــام خــزر 
در حالــی برگــزار می شــود کــه 
رقابــت »ســیمولتانه«، اســتاد بزرگ 
از  انگلیـــس، یکـــی  از  جهــان 
برنامه هـــای پیـش بینـی شـــده 

است. 
اول  از  خــزر  جــام  بین المللــی  رقابت هــای  از  دوره  ایــن 
ــل  ــود. »نایج ــاز می ش ــی آغ ــدر انزل ــی بن ــه میزبان ــاه ب بهمن م
شــورت« انگلیســی، یکــی از مهمانــان ویــژه دعوت شــده توســط 
برگزارکننــده ایــن رقابت هاســت. قــرار اســت ایــن اســتاد 
ــت  ــده رقاب ــابقات، برگزارکنن ــت مس ــان در روز نخس ــزرگ جه ب
ــر(  ــن نف ــا چندی ــر ب ــک نف ــان ی ــطرنج همزم ــیمولتانه )ش س
ــیمولتانه  ــد. س ــور یاب ــز حض ــه نی ــم افتتاحی ــد و در مراس باش
نایجــل شــورت بــا ۲۵ شــطرنج باز ایرانــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــان  ــطرنج جه ــزرگ ش ــتاد ب ــالگی اس ــورت در ۱۹ س ــل ش نایج
ــزرگ  ــی و اســتاد ب ــن اســتاد بین الملل ــوان جوان تری شــد و عن
ــرد. وی اول  ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن ــان را ب ــطرنج جه ــخ ش تاری
شــطرنج باز بریتانیایــی بــود کــه بــه فینــال مســابقات قهرمانــی 
جهــان راه یافــت و مقابــل کاســپاروف قــرار گرفــت. پانزدهمیــن 
دوره مســابقات بین المللــی شــطرج جــام خــزر طــی روزهــای 

اول تــا هشــتم بهمن مــاه برگــزار می شــود. 

امارات دست رد به سینه مراکش زد
ــدار دوســتانه  ــو دی ــل لغ ســایت sport 360 مراکــش از دلی
ــه انتقــاد از  ــان آورد و ب ــه می ــر مراکــش ســخن ب ــران براب ای
ــه  ــش ک ــال مراک ــی فوتب ــم   مل ــت. تی ــارات پرداخ ــور ام کش
ــد ــا می کن ــای آفریق ــام ملت ه ــور در ج ــاده حض ــود را آم  خ

قــرار بــود در دیــداری دوســتانه بــه مصــاف تیــم   ملــی فوتبــال 
ــود در امــارات برگــزار شــود؛  ایــران بــرود. ایــن دیــدار قــرار ب

امــا در نهایــت ایــن دیــدار لغــو شــد.
فدراســیون فوتبــال مراکــش پــس از لغــو دیــدار برابــر ایــران 
تــاش کــرد بــا تیــم   ملــی فوتبــال امــارات یــا یــک باشــگاه 
از ایــن کشــور دیــدار دوســتانه ای را برگــزار کنــد؛ ولــی جالــب 
اینکــه بــا جــواب رد مواجــه شــد و حتــی نتوانســت بــا یــک 
تیــم دســته دومــی فوتبــال امــارات، بــازی دوســتانه برگــزار 

کنــد. 
رســانه های مراکشــی از رئیــس فدراســیون ایــن کشــو 
بســیار ناراحــت و خشــمگین هســتند. آن هــا بــر ایــن باورنــد 
ــران را انتخــاب  ــا ای ــدار دوســتانه ب ــد فدراســیون دی ــه نبای ک
می کــرد؛ چــرا کــه فدراســیون فوتبــال مراکــش و رئیــس آن 
ــی  ــران رابطــه خوب ــا ای ــی می دانســت کــه امــارات ب ــه خوب ب

ــود.  ــو می ش ــتانه لغ ــدار دوس ــن دی ــدارد و ای ن

 سرمربی تیم ملی تکواندو

هفته آینده معرفی می شود
رئیــس فدراســیون تکوانــدو گفت: 
شــورای فنــی ایــن فدراســیون تــا 
هفتــه آینــده ســرمربی جدیــد 
ــاالن  ــدو بزرگس ــی تکوان ــم مل  تی

را انتخاب و معرفی خواهد کرد.
ــزود: االن  ــر اف محمدرضــا فوالدگ
بگویــم کــه کــدام  نمی توانــم 
فــرد جــزو گزینه هاســت؛ امــا شــورای فنــی فدراســیون 
ــن  ــدان شــرایط، بهتری ــن واج ــده از بی ــه آین ــا هفت ــدو ت تکوان

ــرد. ــد ک ــاب خواه ــرد را انتخ ف
 وی درخصــوص اینکــه آیــا رضــا مهماندوســت، ســرمربی فعلی 
و ایرانــی تیــم ملــی جمهــوری آذربایجــان، هم جــزو گزینه های 
شــورای فنــی بــرای هدایــت تیــم ملــی اســت یــا خیــر، گفــت: 
مهماندوســت، هم اکنــون ســرمربی تیــم ملــی جمهــوری 
آذربایجــان اســت و تــا وقتــی کــه مربــی ایــن تیــم اســت و بــا 
ــی  ــورای فن ــای ش ــزو گزینه ه ــرارداد دارد، ج ــا ق آذربایجانی ه
ــا بیــان اینکــه درهــای  نیســت. رئیــس فدراســیون تکوانــدو ب
 تیــم ملــی بــه روی همــه مربیــان توانمنــد داخلــی بــاز اســت 
کــه البتــه تعــداد آن هــا کــم هــم نیســت، گفــت: تــاش مــا 
ــا بهتریــن فــرد را بــه عنــوان ســرمربی تیــم  بــر ایــن اســت ت
ملــی انتخــاب کنیــم و فعــا گزینه هــای مــا مربیــان توانمنــد 
ــای  ــرد و فض ــت ف ــر نی ــزود: اگ ــر اف ــتند. فوالدگ ــی هس داخل
ــد ــران باش ــدو ای ــی تکوان ــر همراه ــل ب ــراد دلی ــی اف  عموم
ــر  ــی اگ ــرد؛ حت ــم ک ــه ســویش دراز خواهی ــاز ب ــا دســت نی م
ــن  ــه ای ــرد رضــا مهماندوســت باشــد. وی در پاســخ ب ــن ف ای
ــت  ــیون دوس ــس فدراس ــه رئی ــود ک ــه می ش ــه گفت ــوال ک س
نــدارد مهماندوســت ســرمربی تیــم ملــی شــود، گفــت: هیــچ 
لــج و لجبــازی در کار نیســت و ایــن مــورد را نمی پذیــرم. 
ــه  ــد ک ــوش کردن ــرا برخــی زود فرام ــرد: چ ــه ک ــر اضاف فوالدگ
ــه  ــط ب ــی، فق ــم مل ــت تی ــرمربی وق ــت، س ــا مهماندوس رض
دلیــل حقوقــش اســتعفا داده و رفتــه، بــا اینکــه مــا تــا پایــان 
المپیــک لنــدن بــا او قــرارداد داشــتیم. وی ادامــه داد: همــان 
ــود  ــرمربیگری خ ــت در دوران س ــه مهماندوس ــی را ک افتخارات
ــیا  ــان و آس ــی جه ــه قهرمان ــران از جمل ــدوی ای ــرای تکوان  ب
و بازی هــای آســیایی کســب کــرد، آقــای مقانلــو هــم در ایــن 
ســمت بــه ایــن موفقیت هــا رســیده بــود.  رئیــس فدراســیون 
ــدو همچنیــن درخصــوص برنامه هــای پیــش روی تیــم  تکوان
ملــی گفــت: در ســال آینــده و نخســتین مســابقاتی کــه پیــش 
رو داریــم، مســابقات کشــورهای اســامی اســت کــه در هفتــه 
ــاه  ــک م ــود و ی ــزار می ش ــو برگ ــاه در باک ــت م ــر اردیبهش آخ
پــس از آن هــم مســابقات جهانــی اســت. فوالدگــر یادآور شــد: 
ــم  ــی تی ــابقات انتخاب ــزاری مس ــا برگ ــرد ب ــم ک ــعی خواهی س
ــن دو مســابقه در  ــه ای ــرات را انتخــاب و ب ــن نف ــی، بهتری مل

ســال آینــده اعــزام کنیــم.

نایب رئیــس کنفدراســیون آســیا در حاشــیه برگــزاری کاس هــای 
مربیگــری حرفــه ای گفــت: ایــن کاس هــا طبــق دســتورالعمل 
ــد  ــان بای ــام می شــود و مربی ــال آســیا انج کنفدراســیون فوتب
ایــن کاس هــا را بگذراننــد. البتــه ایــن کاس هــا در چنــد دوره 
ــس  ــه تدری ــم در آن ب ــی ه ــتادان خوب ــود و اس ــزار می ش برگ

می پردازنــد.
علــی کفاشــیان ادامــه داد: شــاید ایــن دوره از کاس هــا چنــد 
مــاه طــول بکشــد، امــا مربیانــی کــه می خواهنــد در آســیا روی 
ــدرک  ــد و م ــا را بگذارنن ــن دوره ه ــد ای ــینند، بای ــت بنش نیمک
داشــته باشــند. حتــی ایــن دروره از کاس هــا را بــرای مربیــان 
لیــگ دســته اول و لیــگ دســته دوم هــم برگــزار خواهیــم کرد.

ــاره اینکــه زمــان ایــن کاس هــا چقــدر اســت، گفــت:  وی درب
ایــن کاس هــا بــه مــدت ۱0 روز برگــزار می شــود. البتــه 
دوره هــای مختلفــی نظیــر بدنســازی و ... دارد کــه شــاید چنــد 

ــاه طــول بکشــد. م
کفاشــیان دربــاره اینکــه مربیانــی مثــل منصوریــان و فرکــی در 

ــن دو  ــت ای ــت اس ــت:  درس ــار داش ــد، اظه ــب بودن کاس غای
نفــر غایــب بودنــد، امــا جــزو مربیــان حاضــر در کاس هســتند 

و قطعــا در کاس هــا شــرکت خواهنــد کــرد. 
برانکــو  اختــاف  دربــاره  فوتبــال  فدراســیون   نایب رئیــس 
و کــی روش هــم افــزود: همان طــور کــه تــاج گفــت بایــد ایــن 
ــی  ــرای همیشــه حــل شــود؛ چــرا کــه منافــع مل اختافــات ب
ــان  ــل مربی ــر تعام ــا اگ ــت. مطمئن ــر اس ــزی مهم ت ــر چی از ه
تیــم ملــی و مربیــان باشــگاهی بیشــتر شــود، ایــن مشــکات 
پیــش نمی آیــد. البتــه زمانــی کــه خــودم رئیــس فدراســیون 
بــودم هــم نتوانســتیم ایــن تعامــات را بیشــتر کنیــم. در ایــن 
بیــن هــر کســی کار خــودش را حــق می دانــد؛ امــا اگــر تعامــل 

باشــد، ایــن مســائل هــم حــل خواهــد شــد.
ــم  ــه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ــرد: ت ــد ک ــیان تاکی کفاش
ســازمان لیــگ و هــم باشــگاه ها و هــم تیــم ملــی بــا یکدیگــر 
تعامــل داشــته باشــند و بتواننــد بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد؛ 
ــد، ایــن  ــا یکدیگــر صحبــت کنن ــی اگــر قــرار باشــد از دور ب ول

ــدارد.  ــده ای ن ــر فای دیگ
ــاج  ــن ســوال کــه ظاهــرا مهــدی ت ــه ای کفاشــیان در پاســخ ب
دیــروز بــه امــارات رفتــه تــا کمــی جــو را آرام کنــد، اظهار داشــت: 
ــان  ــت از خودش ــر اس ــم و بهت ــوع را نمی دان ــن موض ــن ای م
بپرســید. شــاید مســائل دیگــری بــوده کــه بــه هماهنگــی نیــاز 

داشــته اســت.
وی درخصــوص اینکــه ســرانجام تکلیــف قــرارداد فدراســیون بــا 
جیــووا چــه شــد، گفــت: مــا بایــد ایــن موضــوع را بــا تعامــل 
ــا  ــه همــکاری هســت ی ــی ب حــل کنیــم. اینکــه بگوییــم تمایل
ــم  ــه نشســتی خواهی ــن هفت ــا ای ــدارد. م ــده ای ن نیســت، فای
ــم کــه بیشــترین  ــه نحــوی پیــش ببری ــد کار را ب داشــت و بای

ــرای فدراســیون داشــته باشــد.  ســود را ب
نائب رئیــس فدراســیون فوتبــال درخصــوص اینکــه آیــا فوتبــال 
بانــوان در رده ملــی منحــل شــده،  گفــت: اصــا بحــث منحــل 
ــم کــه  ــد ســاله مــا لزومــی ندیدی شــدن نیســت. در ایــن چن
تیــم بانــوان داشــته باشــیم؛ چــون رویــدادی وجــود نداشــت. 
ــد اشــاره  ــود و بای ــا تمــام ســرمایه گذاری مان روی پایه هــا ب م
ــه  ــتیم؛ ب ــکل داش ــی مش ــای تدارکات ــرای بازی ه ــه ب ــم ک کن
همیــن علــت ترجیــح دادیــم در رده   هــای نوجوانــان و جوانــان 
تیم هــا را بــه مســابقات اعــزام کنیــم. تــا زمانــی کــه مــن بــودم 
ــته  ــوان داش ــم بان ــاالن تی ــه در رده بزرگس ــتیم ک اراده ای نداش
ــی  ــداد مهم ــردم روی ــاره ک ــه اش ــور ک ــون همان ط ــیم؛ چ باش

وجــود نداشــت.

کفاشــیان درخصــوص اطاع رســانی ضعیــف ســایت فدراســیون 
ــرا  ــه چ ــارات و اینک ــی در ام ــم مل ــتانه تی ــازی دوس ــاره ب درب
ــا در  ــت: واقع ــرد، گف ــورت می گی ــی کاری ای ص ــن مخف چنی

ــن موضــوع نیســتم.  ــان ای جری
وی درخصــوص بحــث فوتســال و میزبانــی جــام جهانــی آینده 
ــن اســت  ــان ای ــان را فرســتاده ایم و هدفم ــا مدارکم ــت: م گف
ــئوالن وزارت ورزش  ــم. مس ــع کنی ــر را قان ــورهای دیگ ــه کش ک
هــم همــه گونــه حمایتــی از مــا انجــام می دهنــد و فیفــا هــم 
همیــن را می خواهــد. وقتــی فیفــا بدانــد دولــت بــه مــا بــرای 
ــد، قطعــا مــا را مدنظــر قــرار می دهــد.  ــی کمــک می کن میزبان
۵ کشــور رقیــب یکدیگــر هســتند؛ امــا در واقــع رقیــب اصلــی 
مــا ژاپــن اســت کــه آن هــم درگیــر میزبانــی در یــک تورنمنــت 
ــن  ــم ژاپ ــر بتوانی ــل اگ ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــر اس ــزرگ دیگ  ب
ــال  ــی فوتس ــام جهان ــان ج ــم میزب ــم، می توانی ــی کنی را راض

ــارس ــیم. ف باش

کفاشیان: 

 نتوانستیم تعامل مربیان باشگاهی و ملی 
را بیشتر کنیم

ــم  ــازم تی ــن فصــل از ســپاهان ع ــه ای ــی ک ــی کریم عل
دیناموزاگــرب کرواســی شــد، بــا ایــن تیــم قــرارداد ســه 
ســاله ای امضــا کــرد، ولــی فرصــت زیــادی بــرای حضور 
ــا تیــم دوم  ــدا نکــرد و بیشــتر ب ــم اول دینامــو پی در تی

ــرد. ــن می ک ــن باشــگاه تمری ای
ــا کریمــی  ــن موضــوع باعــث شــد ت همی
بــه فکــر بازگشــت بــه لیــگ ایــران بیفتــد 
و مســئوالن باشــگاه ســپاهان را در جریان 

تصمیــم خــود قــرار دهــد. 
بــه  خــود  اول  نامــه  در  ســپاهانی ها 
باشــگاه دیناموزاگــرب خواهــان جــذب 
ــدند  ــل ش ــرای نیم فص ــی ب ــی کریم قرض

ــروات  ــگاه ک ــت باش ــا مخالف ــت ب ــن درخواس ــه ای ک
ــد. ــه ش مواج

مهــدی اخــوان، سرپرســت تیــم ســپاهان، در ایــن 
خصــوص  گفــت: کریمــی خــودش مایــل اســت 
ــل  ــرای نیم فص ــا او را ب ــردد. م ــپاهان برگ ــه س ــه ب ک

ــط در  ــرد فق ــام ک ــرب اع ــه دیناموزاگ ــتیم ک می خواس
ــه  ــه ب ــی می شــود ک ــی کریم ــه جدای ــی راضــی ب صورت
صــورت قطعــی وی را بــه خدمــت بگیریــم، نــه قرضــی.

سرپرســت ســپاهان افــزود: بــر همیــن اســاس مــا نامه 
دوم خــود را بــه باشــگاه دینامــو فرســتادیم و خواهــان 
ــدیم.  ــی ش ــل کریم ــی و کام ــذب قطع ج
ــا  ــه ت ــه کرواســی رفت ایــن بازیکــن هــم ب
ــد  ــره کن ــن باشــگاه مذاک ــا مســئوالن ای  ب

و به سپاهان برگردد.
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  اخــوان 
کــه بــا ایــن حســاب جــذب کریمــی 
بــرای ســپاهان گــران تمــام می شــود 
ــه  ــی ب ــد کریم ــان می خواه ــا دلم ــرد: م ــان ک خاطرنش
ــی  ــن بازیکــن خــودش هــم خیل ــردد. ای ســپاهان برگ
دوســت دارد بــه ســپاهان بیایــد. بــا ایــن حســاب هــم 
مشــکل تیــم حــل می شــود و هــم بــه کریمــی از نظــر 

روحــی و روانــی کمــک می شــود. مهــر

شرط باشگاه دیناموزاگرب برای سپاهان
ــرمایه  ــک س ــوان بان ــال بان ــم والیب ــوش تی ــن ملی پ بازیک
ــل مســائل  ــه دلی گفــت کــه حضــور در لیــگ بلغارســتان ب

ــم اســت. ــوارد دیگــری هــم مه ــی نیســت و م مال
مائــده برهانــی اظهــار داشــت: بــرای مــن رفتــن بــه لیــگ 
بلغارســتان بــه هیچ وجــه از نظــر مالــی مهــم نیســت و بــه 

ایــن موضــوع اصــا فکــر نمی کنــم. حضــورم 
پیشــرفت  تجربــه،  بــرای کســب   صرفــا 

و کمک به والیبال بانوان ایران اســت.
وی ادامــه داد: اگــر از ابتــدای فصــل بــه  
می رفتــم  تیــم »شــومن کاب صوفیــه« 
مبلــغ قــراردادم بســیار بیشــتر بــود. در حــال 
ــم  ــن تی ــرای ای ــاه ب ــه م ــط س ــر فق حاض

بــازی خواهــم کــرد و بــرای ســه مــاه هــم مبلــغ خوبــی بــه 
 نســبت بــازی در ایــران می گیــرم. اگــر بخواهیــم ایــن مبلــغ 
را تقســیم کنیــم بــه نســبت ســه ماهــی کــه در ایــران بــازی 

ــم. ــم هــم، بیشــتر دریافــت می کن می کن
پاســور تیــم والیبــال بانــک ســرمایه تأکیــد کــرد: بــه نظــرم 

ایــن مســائل را بایــد کنــار بگذاریــم. اینکــه برخــی نظــرات 
شــخصی خــود را در بعضــی رســانه ها اعــام می کننــد 
ــد از فرصــت  ــن مســائل بای ــه جــای ای درســت نیســت. ب
ــرفت  ورزش  ــرای پیش ــرایط را ب ــت و ش ــده حمای پیش آم

ــوان فراهــم کنیــم. بان
ــن  ــی بازیک ــه جایگزین ــاره ب ــا اش ــی ب برهان
خارجــی بــه جــای خــودش در تیــم ســرمایه 
گفــت: باشــگاه هــم شــرایط خــاص خــودش 
ــن  ــک بازیک ــد ی ــن بای ــن م ــا رفت را دارد. ب
ــن  ــک بازیک ــاءهللا ی ــود. ان ش ــن ش جایگزی
خارجــی خــوب اضافــه شــود کــه بــه جــذاب 

ــد. ــک کن ــوان کم ــال بان ــگ والیب ــدن لی ش
ــب  ــن و زین ــور م ــرایط حض ــدوارم ش ــرد: امی ــوان ک وی عن
ــا  ــم ب ــور حت ــه ط ــود. ب ــم ش ــاری فراه ــم بلغ ــوه در تی گی
لژیونــر شــدن مــا، بازیکنــان، تیــم ملــی و فدراســیون ســود 
می بــرد و ایــن افتخــار بزرگــی بــرای مــا بــه شــمار مــی رود 

ــویم. ــوان می ش ــال بان ــای والیب ــن لژیونره ــه اولی ک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۲47/۹۵خواهان سید مجید عسگری دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک 

مورخ  روزدوشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  عبدالهی    محمد  و  فرشید  طرفیت  به 

۹۵/۱۱/۲۵ساعت ۱6 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 خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ7۲  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: 308۲۱/م الف مدیر دفتر شعبه 47مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۲4۹/۹۵خواهان سید مجید عسگری دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک به 

طرفیت سعید بابا پدر فرزند هدایت اله    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ 

۹۵/۱۱/۲۵ساعت ۱6/30  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 خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ7۲  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: 308۲6/م الف مدیر دفتر شعبه 47مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۲48/۹۵خواهان سید مجید عسگری دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک به 

طرفیت سعید حسین پور  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ساعت 

برابر  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  به مجهول  با توجه  ۱6/۱۵  تعیین گردیده است. 

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

شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ7۲  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: 308۲0/م الف مدیر دفتر شعبه 47مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۱003خواهان عزت جالی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک به طرفیت 

مژگان ربعی   فرزند علی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ساعت 

۱۱تعیین 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 

ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختاف مراجعه و  در اصفهان 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۱6۱۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

دادخواست تجدید نظر
تجدید نظر خواه: بانک ملت نشانی: چهارراه شیخ صدوق – سرپرستی بانک ملت کدملی:واحد حقوقی 

تجدید نظر خوانده:پروانه هنر مند عاشق آبادی – سپیده بزرگ خو – یدا... جالی عاشق آبادی نام 

پدر: مصطفی – علی – عباس نشانی : هر سه مجهول المکان وکیل یا نماینده قانونی : انسیه بنی 

زاده نام پدر: عباس شغل : وکیل نشانی: چهارراه ملک – خ هشت بهشت غربی – مجتمع الماس 

طبقه ۲ واحد 3 تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی و اعتراض نسبت به دادنامه اصلی و اصاحی 

نسبت به عدم صدور رای از تاریخ ۹4/۱۲/۲۵ و تقاضای صدور رای نسبت به مبلغ ۲/07۲/000 ریال و 

خسارات تاخیر آن از تاریخ ۹4/۱۲/۲۵تا ۹۵/۲/۲0 وفق قرار داد تا زمان حکم اجرای دالئل و مستندات 

به  نسبت  استان............اینجانب  نظر  تجدید  دادگاه  محترم  ریاست  پرونده  محتویات  دادخواست: 

دادنامه صادره شماره 704/۹۵ رای اصاحی ۹۵-777 مورخ ۹۵/8/۲3 اصاحی ۹۵/۹/۲۲ از دادگاه 

می  مجدد  رسیدگی  درخواست  است  اباغ شده   ۹۵/۹/۲3-۹۵/۹/3۱ تاریخ  در  ۲33/4۱ که  شعبه 

باشد  اعتراضیه و سایر مدارک که جمعا.......برگ می  و الیحه  بدوی  دادنامه  رونوشت  نمایم. ضمنا 

پیوست دادخواست تقدیم می گردد.

شماره:308۹۱/م الف دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  پور     جهانی  علیرضا  ۹۲8/۹۵خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت مهدی اکبری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹۵/۱۱/۲6ساعت 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 

ثانی  و نسخه  اختاف مراجعه  آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۱6۱4/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۱380خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین 

نظری  توکلی و مسعود مهردادی  با وکالت جواد قاسمی دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت 

۱- محمد رضا فروغی ۲- محسن جهانگیری سورخی 3- محمد ترابی زیارتگاهی 4- مریم رجائیان 

مونجانی ۵- مهدی منصوری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۱۱/۲3 

ساعت ۱0/00 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 ۵7 کد پستی 8۱6۵7۵644۱ 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: ۲883۹/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
الزام  بر  مبنی  دادخواستی  جونقانی    ارزانش  قاسم  خواهان   80۲-۹۵ پرونده کاسه  خصوص  در 

خواندگان به تنظیم سند رسمی خودرو پژو40۵ جی ال ایکس   به طرفیت مهران فرجیان – حامد 

عیسی پره  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲4 ساعت ۱7 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 – پاک ۵7- کد 

پستی 8۱6۵7۵644۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه .... مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره : 3۱6۵4 / م الف مدیر دفتر شعبه ۱8 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد خدمتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید علی حاجی 

علیایی- سید حمد اله حاجی علیایی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از 

ارجاع به شعبه ۲  حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 47۵/۹۵ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۲/8 ساعت 

۱۹/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 

73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد 

که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۱3/۲/۹۵/۵73/م الف مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختاف آران و بیدگل

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  بنده   خدا  خانوادگی:  نام  جواد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

ابتدای  اقامت: ملک شهر  نام خانوادگی:طاهری  نشانی محل  نام:مجتبی    له:  مشخصات محکوم 

 ۱۲۹0 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  رجایی  ش  سوپر  رجایی  ش  ایستگاه  اسامی   انقاب   خ 

تاریخ۹۵/8/4 حوزه 8  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:انتقال خودروی پژو 40۵ جی ال ایکس به ش انتظامی 366 ن 7۵ ایران ۱3 بنام 

خواهان و مبلغ ۱/۱۲0/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲0/000ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره3۱7۵7/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹803۵0400678شماره  پرونده:  ۹۵۱0۱003۵04۱0804شماره  اباغیه:  شماره 

علیرضا  آقای  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  شاکی   / خواهان   ۱3۹۵/۱0/0۲ تنظیم:  ۹۵0763تاریخ 

به  به طرفیت خوانده / متهم حمید رضا سرداری و سید سعید میر معصومی   زمانی  دادخواستی 

تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه  خواسته مطالبه خسارت تاخیر 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

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

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کاسه ۹۵0۹۹803۵0400678 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۱۱/۲6 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

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

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

شماره: 30۱۱8/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا نام خانوادگی: یزدانی  نام پدر: صادق   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:زارع  نام پدر: عبدالرسول  شغل: 

آزاد   نشانی محل اقامت: فاورجان – الرگان –خیابان روبروی دهیاری محکوم به:به موجب رای شماره 

۹۵-6۲3 تاریخ۹۵/7/۲6 حوزه 4۱  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ یک 

میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 

چک )۹4/7/۱8( تا زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا .ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به 

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

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

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره3۱703/ م الف دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹803۵۲۲006۵8شماره  پرونده:  ۹۵۱0۱003۵۲۲06۹3۹شماره  اباغنامه:  شماره 

۹۵0674 تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۱0/06 خواهان / شاکی سعید رفیعی دستجردی  دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم منصور مختاری و مصطفی حیدری دستجردی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 

استرداد مال)منقول( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱۱ به شعبه 

به کاسه   و  ارجاع  اتاق شماره 3۵6  استان اصفهان- طبقه 3  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

۹۵0۹۹803۵۲۲006۵8ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۱۱/۲6 و ساعت ۱۱:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 

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

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

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

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 308۱3/م الف

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

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید امیر رضا نام خانوادگی: رضوی دهکردی   نام پدر: مجهول المکان    

مشخصات محکوم له: نام:اکبر    نام خانوادگی:صادقی   نشانی محل اقامت: رهنان – خ شهیدان 

تاریخ۹۵/8/۱0 حوزه 3۱  شورای حل  به:به موجب رای شماره 836  غربی – مبل مهستان محکوم 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت بیست و چهار 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ ۹۵/4/30 و ۹۵/۱/30 تا زمان اجرا حکم در حق خواهان صادر و اعام می گردد پرداخت 

نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره3۱70۲/ م الف دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره دوشورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  به کاسه ۵380/۹۵از  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره446  تسلیمی  علیرضا  آقای 

تسلیمی   مهدی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

بشناسنامه 4-۱۱۹۵67-۱۲7 در تاریخ۹۵/۹/۲اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به  مادر – پدر ۱- صنم یاری ش ش 43 مادر ۲-علیرضا تسلیمی ش ش 

446 پدر متوفی و الغیر  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 : 3۱773/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین سید االسامی اصفهانی دارای شناسنامه شماره46۹۵۹ به شرح دادخواست به کاسه 

۵46۵/۹۵از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

سید االسامی اصفهانی بشناسنامه 44۱8۲در تاریخ۹۵/8/۲۱اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۲ برادر ۱- مهدی سید االسامی اصفهانی ش ش 738 

برادر ۲- حسین سیداالسامی اصفهانی ش ش 46۹۵۹ برادر 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 : 3۱767/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵-۹۲8 خواهان عبدالرضا یزدان پناه   دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 

6/300/000 ریال   به طرفیت محمد رضا درمیانه بزرگ  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .......  

مورخ ۹۵/۱۱/۲6 ساعت ۵ عصر 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 – پاک ۵7- کد پستی 8۱6۵7۵644۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 

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

اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۲88۱4 / م الف مدیر دفتر شعبه ۱۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
محلی  استشهاد  برگ   ۲ تسلیم  با  به  ششدانگ  نسبت  علی  فرزند  طوطی کمشچه   شوکت  چون 

که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر ۱87 اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت تمامت 

ششدانگ زمین پاک 43/۱4۲۲ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان که در صفحه ۵6 دفتر 8 به شماره 

۹68۵۱0 چاپی سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک از طرف اصغر بهجت 

ابادی فرزند حسن طی سند 608۱6 مورخ ۹4/3/۲۵ دفترخانه ۱87 اصفهان به متقاضی المثنی انتقال 

و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل 

انگاری سند مالکیت مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک 

اصاحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 

معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3۲۱78/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه ۵۲74/۹۵  دادخواست  به شرح    ۱۲08 دارای شناسنامه شماره  زاده  عبداله  علی  آقای 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله عبداله 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹۵/7/۱6 تاریخ  در    ۲00 بشناسنامه  دهاقانی  زاده 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۲ فرزند پسر- ۱ فرزند دختر و ۱ همسر ۱- مهدی عبداله 

پسر  فرزند    ۵۵۱۹ - ش ش  دهاقانی  زاده  عبداله  علی   -۲ پسر  -فرزند    ۱۲08 - ش ش  زاده 

 - دهاقانی  مقصودی  اقدس   -4 دختر  فرزند    -۱۵73 ش  ش   - دهاقانی  زاده  عبداله  زهرا   -3

در یک  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر     ال  و  متوفی  6 همسر  ش ش 

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

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

شد. 

شماره : 3073۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

حضورم در اروپا به نفع والیبال بانوان است
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دبیــر کل مجمــع جهانــی اهــل  بیــت)ع( بــا اشــاره بــه اینکــه 
مــا بایــد وحــدت امــت را در جهــان اســام حفــظ کنیــم، امــا 
در عیــن حــال از اســاس مکتــب خــود نیــز حمایــت کنیــم، 
گفــت: مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( بــرای ترویــج معــارف 

ــژه شــیعیان در سراســر  ــاب اســام و به وی و اندیشــه های ن
جهــان فعــال اســت و تاکنــون بیــش از 2 هــزار عنــوان کتــاب 
بــه 57 زبــان زنــده دنیــا، ترجمــه کــرده تــا همــه جهــان بــا 

معــارف اهــل بیــت)ع( آشــنا شــوند.
حجت االســام و المســلمین محمدحســن اختــری در ابتدای 
ــکری)ع(  ــن عس ــام حس ــک والدت ام ــا تبری ــخنانش ب س
گفــت: خداونــد متعــال یــک امتیــاز ویــژه و بــزرگ بــه امــام 
حســن عســکری)ع( عطــا فرمودنــد و آن فضیلــت داشــتن 
ــر از  ــان پ ــوار جه ــیله آن بزرگ ــه وس ــه ب ــت ک ــدی اس فرزن
ــکری)ع(  ــن عس ــام حس ــد ام ــود. فرزن ــدل و داد می ش ع
ــت. ــان اس ــی جه ــریت و منج ــانیت، بش ــش انس نجات بخ

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه پیشــینه تشــکیل مجمــع 
ــه در  ــون ک ــرد: اکن ــان ک ــت)ع( خاطرنش ــل بی ــی اه جهان
ــتیم  ــع هس ــن مجم ــیس ای ــال تاس ــمین س بیست وشش
ــع گذشــته ــن مجم ــر تاســیس ای ــرن از عم ــع ق ــک رب  و ی
 الزم می دانــم بگویــم 26 ســال قبــل شــخصیت های بــزرگ

فرهنگــی  فرهیختــگان  سیاســیون،  روحانیــون،   علمــا، 
ــع  ــم جم ــرد ه ــا گ ــف دنی ــورهای مختل ــی از کش و اجتماع
شــدند و اجاســی را بــا حضــور بیــش از 250 نفــر تشــکیل 
دادنــد و در آنجــا بــود کــه پیشــنهاد تاســیس مجمــع اهــل 

بیــت)ع( مطــرح شــد.
داد:  ادامــه  اهــل  بیــت)ع(  جهانــی  مجمــع  کل  دبیــر 
 ایــن مجمــع یــک مجمــع مســتقل غیردولتــی اســت 
و شــخصیت های بزرگــی از جهــان اســام عضــو آن هســتند. 
ــع  ــن مجم ــف در ای ــورهای مختل ــو از کش ــدود 700 عض ح
حضــور دارنــد. همچنیــن 140 کشــور در دنیــا بــا ایــن 
ــه فراخــور وجــود پیــروان  ــاط هســتند. مــا ب مجمــع در ارتب
اهــل بیــت)ع( درصــدد هســتیم کــه افــراد زبــده ای را عضــو 

ــم. مجمــع کنی
اختــری در ادامــه بــا اشــاره بــه پیشــینه مذهــب تشــیع و بــا 
بیــان اینکــه دشــمنان اهــل بیــت و شــیعه بــه دنبــال ایــن 
 هســتند کــه بــا تبلیغــات ســوء بگوینــد کــه شــیعه در ایــران 
اظهــار  اســت،  شــکل گرفتــه  ایــران  پشــتیبانی  بــا  و 
ــیعیان  ــه ش ــبهاتی علی ــواره ش ــخ هم ــول تاری ــرد: در ط ک
ــیعه  ــب ش ــم مذه ــت بگوی ــا الزم اس ــد؛ ام ــرح می ش مط
ــکل  ــت. ش ــوده اس ــام ب ــدر اس ــان  ص ــیعه گری از زم و ش
ــب در  ــابقه دارترین مذاه ــزو س ــیع، ج ــود تش ــری وج ظاه
ــون  ــش از 350 میلی ــز بی ــروز نی ــان اســام اســت و ام جه

ــد. ــود دارن ــورها وج ــه کش ــا و هم ــیعه در دنی ــر ش نف
دبیــر کل مجمــع جهانــی اهل بیــت)ع( افــزود: از قرن هــای 

ــکار درصــدد  ــژه انگلیــس جنایت ــا و به وی گذشــته گروهک ه
ــی  ــل گروه های ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــا شــیعیان بودن ــه ب  مقابل
ــتان  ــت در عربس ــا وهابی ــه آن ه ــد؛ از جمل ــکیل دادن  را تش
ــن  ــری از ای ــبختانه اث ــه خوش ــود ک ــران ب ــت در ای و بهائی
بهائیــت در ایــران نیســت. آن هــا بــا تشــکیل گروهک هایــی 
همچــون طالبــان، القاعــده، داعــش و ... می خواهنــد علیــه 
مســلمانان و به ویــژه شــیعیان حرکــت کننــد. در ایــن راســتا 
بعضــی کشــورهای منطقــه همچــون آل ســعود نیــز بــا آن هــا 

ــوند. ــراه می ش هم
اختــری تصریــح کــرد: وظیفــه مــا ایــن اســت کــه همــواره 
ــا در  ــم؛ ام ــظ کنی ــام حف ــان اس ــت جه ــدت را در ام وح
عیــن حــال بایــد از اســاس مکتــب خودمــان نیــز حمایــت 
کنیــم. مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( بــر اســاس پیــروی 
ــه  ــه های خردمندان ــوار و اندیش ــام بزرگ ــای ام از فرمایش ه
مقــام معظــم رهبــری بــر اســاس وحــدت و تعامــل 
ــواره  ــا هم ــت و م ــت اس ــال حرک ــلمانان، در ح ــه مس هم
ــر  ــم. ب ــاش می کنی ــت)ع( ت ــل بی ــارف اه ــرای نشــر مع ب
ــه 57  ــاب ب ــوان کت ــزار عن ــش از 2 ه ــاس بی ــن اس همی
ــزاری  ــده و خبرگ ــش ش ــه و پخ ــا، ترجم ــده دنی ــان زن زب
اهــل بیــت بنیــاد اهــل بیــت و فعالیت هــای دیگــری 
ــه  ــم ک ــیعی داری ــی و ش ــم دین ــج مفاهی ــه تروی را در زمین
ــک  ــتیبانی و کم ــد پش ــا نیازمن ــتر آن ه ــج بیش ــرای تروی ب
ــه  ــای علمی ــمندان و حوزه ه ــا، دانش ــدان، علم ــه خردمن  هم

هستیم. ایسنا

حجت االسالم و المسلمین اختری مطرح کرد:

 در مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
حدود 700 عضو داریم

برگزاری آزمون نهایی پنجمین دوره 

طرح تربیت حافظان قرآن کریم 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 
اســتان اصفهــان گفــت: آزمون 
ــرح  ــن دوره ط ــی پنجمی نهای
ملــی تربیــت حافظــان قــرآن 
کریــم اســتان اصفهــان بــا 
حضــور بیــش از 30 هــزار نفــر 

قرآن پژوه در 200 بقعه متبرکه استان برگزار می شود. 
حجت االســام و المســلمین حســن امیــری اظهــار 
ــت  ــی تربی ــرح مل ــن دوره ط ــال پنجمی ــت: امس داش
حافظــان قــرآن کریــم اســتان اصفهــان از اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری آغــاز شــد و در مــدت 11 مــاه در سراســر 
ــا  ــکار ب ــی هم ــی و قرآن ــز فرهنگ ــه و مراک ــاع متبرک بق
ــده و 5  ــرا ش ــتان اج ــه اس ــور خیری ــاف و ام ادارات اوق
ــه  ــا برگــزاری آزمــون نهایــی در ســال 95 ب اســفندماه ب

اتمــام می رســد.
وی افــزود: ایــن طرح امســال با حضور بیــش از 30 هزار 
 قرآن پــژوه در 11 رشــته حفــظ جــزء 30، حفــظ جــزء 30 
ــزء  ــظ 20 ج ــزء، حف ــظ 10 ج ــزء، حف ــظ 5 ج  و 1، حف
و حفــظ کل قــرآن کریــم، حفــظ موضوعــی 300 موضــوع 
قــرآن کریــم، حفــظ موضوعــی 150 موضــوع قــرآن کریم 
ــا  ــان و ب ــتان اصفه ــه اس ــه متبرک ــوار 200 بقع و... در ج

همــکاری 700 مربــی مجــرب قرآنــی برگــزار شــد.
ــور  ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــتا  ــن راس ــه داد: در همی ــان ادام ــتان اصفه ــه اس خیری
ــرح  ــن ط ــی ای ــون نهای ــان در آزم ــه قرآن پژوه ــز کلی نی
کــه از 30 دی مــاه لغایــت 10 بهمن مــاه بــه صــورت 
ــن  ــد کــه ای شــفاهی برگــزار می شــود شــرکت مــی کنن
ــزار  ــرح برگ ــن ط ــده ای ــان برگزی ــط مربی ــون توس  آزم

می شود. 
ــفاهی  ــون ش ــی در آزم ــره قبول ــد نم ــه بتوانن ــی ک نفرات
ــرح  ــن ط ــی ای ــی و کتب ــون نهای ــد، در آزم ــب کنن کس
کــه بــه صــورت همزمــان بــا سراســر کشــور در تاریــخ 5 

اســفندماه برگــزار می شــود، شــرکت می کننــد.
حجت االســام و المســلمین حســن امیــری خاطرنشــان 
کــرد: افــرادی کــه بتواننــد در آزمــون نهایــی ایــن طــرح 
نمــره قبولــی کســب کننــد، عــاوه بــر دریافــت گواهینامه 
رســمی از ســوی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
 می تواننــد از مزایایــی کــه از طــرف ســازمان اوقــاف 
و امــور خیریــه بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت 

نیــز، اســتفاده کننــد. 
ــن  ــر ای ــرات برت ــن نف ــمی از بی ــی مراس ــن ط همچنی
ــزه  ــر جای ــه هــر نف ــه ب ــد قرع ــه قی دوره قرعه کشــی و ب

نفیســی اهــدا می شــود. 

اخبار کوتاه

انجمن اسالمی چین باید با معرفی اسالم ناب 

از شیوع افکار افراطی جلوگیری کند
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران 
در چیــن از انجمــن اســامی ایــن 
ــام  ــادی ن ــوان نه ــه عن ــور ب کش
ــا اســتفاده از  بــرد کــه می بایــد ب
ــاب  ــام ن ــی اس ــای دین  آموزه ه
را بــه عنــوان دیــن مهــر، محبــت 
و رحمــت معرفــی و از شــیوع 

افکار افراطــی و تکفیری جلوگیری کند. 
علی اصغــر خاجــی ایــن ســخنان را در دیــدار بــا »یانــگ 
فامینــگ«، رئیــس جدیــد انجمــن اســامی چیــن، بــه عنــوان 
 مهم تریــن نهــاد مذهبــی ایــن کشــور در شــهر پکــن بیــان کــرد 
و گفــت: نقــش و جایــگاه انجمــن اســامی در هدایــت و 
ــده و مهــم اســت.  وحــدت مســلمانان ایــن کشــور بســیار ارزن
بــا  قــدرت،  بــا  اکنــون  هــم  ایــران  داشــت:  اظهــار  وی 
تروریســت ها و افــکار انحرافــی مبــارزه می کنــد و آمادگــی 
دارد در کنــار بــرادران چینــی خــود بــرای معرفــی درســت اســام 

ــد.  ــکاری کن هم
خاجــی گفــت: روابــط ایــران و چیــن، به ویــژه میــان مســلمانان 
دو کشــور از قدمــت و ســابقه طوالنــی برخــوردار بوده و مــراودات 
گســترده مردمــی در مســیر جــاده ابریشــم از گذشــته های دور 

وجــود داشــته اســت.
ســفیر کشــورمان یــادآور شــد: در دوران معاصــر و پــس از 
ــا  ــرای همکاری ه ــز بســتر الزم ب ــاب اســامی نی ــروزی انق پی
ــط  ــن رواب ــه اوج ای ــا بیشــتر شــد ک ــا امضــای موافقت نامه ه ب
ــن  ــوری چی ــا ســفر رئیس جمه ــا در ســال 2016 ب و همکاری ه

بــه تهــران رقــم خــورد.
بــاره همکاری هــای  در  در چیــن همچنیــن  ایــران  ســفیر 
دوجانبــه در آینــده نیــز اظهــار داشــت: ایــن آمادگــی از جانــب 
طــرف ایرانــی وجــود دارد کــه میزبــان گــروه جدیــدی از طــاب 
چینــی باشــد؛ ضمــن آنکــه مجمــع تقریــب مذاهــب اســامی 
هــم آمــاده اســت هیئتــی متشــکل از علمــای ســنی و شــیعی 
ایــران را بــرای آشــنایی و گفت وگــو بــا علمــای چیــن بــه ایــن 

کشــور اعــزام کنــد.
رئیــس انجمــن اســامی چیــن نیــز در ســخنانی از تاش هــای 
ــبات دو  ــبرد مناس ــران در پیش ــامی ای ــوری اس ــفارت جمه س
کشــور تقدیــر کــرد و از ســفر ســال گذشــته رئیــس جمهــوری 
 چیــن بــه تهــران بــه عنــوان ســرآغاز فصــل جدیــدی از 

همکاری ها و روابط دو جانبه نام برد.
ــات  ــا توجه ــم ب ــداد مه ــن روی ــت: ای ــگ« گف ــا مین ــگ ف »یان
ــت  ــه آن عنای ــز ب ــت نی ــد و دو مل ــه ش ــی مواج ــن الملل بی
ویــژه ای داشــتند ضمــن آنکــه در جریــان ایــن ســفر موافقــت 
نامــه هایــی اســتراتژیک امضــا شــد کــه بــدون شــک شــاهد 
ــژه در  ــه وی ــف ب ــاد مختل ــور در ابع ــط دو کش ــترش رواب  گس

حوزه های فرهنگی خواهیم بود.

اخبار کوتاه

عضــو شــورای مشــورتی کنفرانــس ســرمایه گذاری در 
ــرمایه گذاران  ــت: س ــداری گف ــگری و هتل ــت گردش صنع
ــرای بررســی شــرایط  ــان ب ــداری جه ــت هتل ــزرگ صنع ب

ســرمایه گذاری در گردشــگری بــه ایــران می آینــد.
اکبــر غمخــوار گفــت: کنفرانــس ســرمایه گذاری در صنعــت 

روز  از   )IHTIC( و گردشــگری  هتلــداری 
پارســیان  هتــل  در  بهمن مــاه   20 تــا   19
فعــاالن گردشــگری،  حضــور  بــا  اویــن 
هتلــداری و گروه هــای هتلــداری بــزرگ 
ــن  ــود. ای ــزار می ش ــی برگ ــی و خارج داخل
ــی اجــرای  کنفرانــس توســط ســازمان متول
جهانــی  ســرمایه گذاری  کنفرانس هــای 

ــن  ــداری ســازماندهی شــده اســت. ای گردشــگری و هتل
ســازمان ســمینارهای متنوعــی را برگــزار می کنــد.

ــد  ــب خواه ــروه مخاط ــار گ ــه چه ــن برنام ــت: ای وی گف
ــرای حضــور  ــد ب ــه ســرمایه گذاران عاقمن داشــت؛ از جمل
ــان  ــداری و طراح ــره ای هتل ــرکت های زنجی ــران، ش در ای

مطالعــات  کــه  شــرکت هایی  و  هتــل  بین المللــی 
امکان ســنجی بــرای ســاخت هتــل را انجــام می دهنــد. از 
ایــران نیــز شــرکت های عاقمنــد در حــوزه ســرمایه گذاری 
حضــور دارنــد. غمخــوار بیــان کــرد: در ایــن برنامــه 
چالش هــای گردشــگری اعــم از هتــل، سیســتم های 
آژانس هــای  و  هوایــی  نقــل  و  حمــل 
گردشــگری مطــرح می شــود و تاکنــون 
حضــور گروه هایــی از جملــه اکــور فرانســه، 
ایــن  در  رودا  و  روتانــا  اســپانیا،  ملیــای 

ــت. ــده اس ــی ش ــه قطع برنام
ــران تاسیســات  ــد در ای ــت: بای غمخــوار گف
زیربنایــی ماننــد هتــل هــا، خدمــات رفاهــی 
و حمــل و نقــل توســعه یابــد و  ایــن کارهــا انجــام نمــی 
ــران  ــه ای ــی ب ــذاران خارج ــرمایه گ ــه س ــر اینک ــود مگ ش
بیاینــد. همچنیــن در پنــل مربــوط بــه شــهرداری هــا نیــز 
شــهرداران کان شــهرها تســهیاتی کــه بــه ســرمایه گــذاران 

خارجــی خواهنــد داد را تشــریح مــی کننــد. مهــر

ــای بافت هــا  عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: احی
ــه ششــم  ــه ســرفصل های برنام و محــات تاریخــی از جمل
اســت کــه در صــورت جــذب درســت ســرمایه از طــرف 
ــبات اداری  ــراودات و مناس ــهیل م ــی و تس ــش خصوص بخ

ــود دارد. ــادی وج ــد زی ــا درص ــق آن ت ــکان تحق ام
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
از  بهره بــرداری  و  احیــا  عمومــی صنــدوق 
بناهــای تاریخــی، مهــدی افتخــاری، نماینــده 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــردم فوم م
ادامــه داد:  گردشــگری بــه عنــوان یــک کســب 
و کار پایــدار و درون زا و احیــای بافت هــای 
ــوه  ــای بالق ــه از ظرفیت ه تاریخــی شــهرها ک

کشــور در حــوزه اقتصــادی و فرهنگــی محســوب می شــوند 
مــورد توجــه جــدی اســت.

ــات  ــا و مح ــت بافت ه ــی و درس ــای منطق ــزود: احی او اف
ــی  ــه خوب ــزد ب ــا ی ــان ی ــد کاش ــهرهایی مانن ــی در ش تاریخ
ــادی ــف اقتص ــای مختل ــود را در حوزه ه ــت خ ــه مثب  نتیج

فرهنگــی و اجتماعــی نشــان داده و بایــد ســریع تر ایــن 
ــود. ــرار ش ــم تک ــور ه ــهرهای کش ــر ش ــه در دیگ تجرب

ــر  ــا ه ــی م ــات تاریخ ــا و مح ــه بافت ه ــان اینک ــا بی وی ب
کــدام گنج هایــی هســتند کــه هــم می تواننــد بهــره روی 
در  را  و کارهــا  و کســب  فعالیت هــا  بعضــی  اقتصــادی 
شــهرهای مختلــف تضمیــن و هــم گسســت 
فرهنگــی امــروز در زندگــی شــهری را جبــران 
کننــد، تاکیــد کــرد: احیــای بافت هــا و محــات 
برنامــه  ســرفصل های  جملــه  از  تاریخــی 
ششــم اســت کــه در صــورت جــذب درســت 
ســرمایه از طــرف بخــش خصوصــی و تســهیل 
مــراودات و مناســبات اداری امــکان تحقــق آن 

ــادی وجــود دارد. ــا درصــد زی ت
برنامــه ششــم  موفقیــت  صــورت  در  افتخــاری گفــت: 
فرهنگــی  ظاهــری،  وضعیــت  قطعــا  بخــش  ایــن   در 
و اقتصــادی شــهرهای ایــران در ســال 1401 کــه ســال پایــان 

برنامــه اســت، کامــا متفــاوت خواهــد بــود. 

تجربه احیای محالت تاریخی باید در شهرهای ایران تکرار شودگروه های بزرگ هتلداری جهان به ایران می آیند

حتما بخوانید!
گروه های بزرگ هتلداری جهان ...

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه قاری پور دارای شناسنامه شماره 1926  به شرح دادخواست به کاسه 5322/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان . .............. بشناسنامه ...........  در 

تاریخ ...............   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 

فرزند پسر- 3 فرزند دختر و 1 همسر 1- مهدی قاری پور - ش ش 1303  -فرزند پسر 2- فاطمه قاری 

پور - ش ش 1926  فرزند دختر 3- صدیقه قاری پور - ش ش 1087  فرزند دختر 4- نرجس قاری پور 

- ش ش 58486  فرزند دختر 5- اشرف مرجوی - ش ش 284  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 : 30748/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد موسوی نافچی دارای شناسنامه شماره 1601  به شرح دادخواست به کاسه 5292/95 از این 

رمضانی کاگری  انسیه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه 

بشناسنامه 2150137844  در تاریخ 95/9/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

  1601 ش  ش   - نافچی  موسوی  محمود  فرزند1-   1 همسر-  مادر-  پدر-  به  است  منحصر  مرحوم  آن 

-همسر 2- پوریا موسوی نافچی - ش ش 2151058247  فرزند پسر 3- مریم قاسمی کاگری - ش 

ش 4-  مادر 4- سعدی رمضانی کاگری - ش ش 792 پدر متوفی و ال غیر    اینک با انجام تشریفات 

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

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 : 30725/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا عارضیان نجردی دارای شناسنامه شماره ..........  به شرح دادخواست به کاسه 5222/95 از 

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

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/9/15    در  بشناسنامه 32799  

مرحوم منحصر است به 1 فرزند پسر- 1 فرزند دختر و 1 همسر 1- حوریه عارضیان نجردی - ش ش 4627  

-فرزند دختر 2- علیرضا عارضیان نجردی - ش ش 1271546116  فرزند پسر 3- شکوه السادات زاده 

حسین - ش ش 29  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 : 30743/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951002 خواهان آقای عزت جالی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 

محمد علی علیقلی فرزند محمد  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 95/11/25 ساعت 

10/30 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 چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31612/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 900/95   خواهان محمود زارع دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت محمد 

حبیبی طوقچی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/24 ساعت 16/15 تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31655/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 902/95   خواهان محمود زارع دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت ابراهیم 

کریمی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/24 ساعت 16/30 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 وکا- شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

شماره: 31656/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 919/95   خواهان 1-سیده سارا موسوی 2-عبدالحسین بشیری دادخواستی 

مورخ    ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  پرویزی   غامرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 

95/11/24 ساعت 3/30 عصرتعیین 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 وکا- شورای حل اختاف اصفهان 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31615/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 974/95   خواهان عقیل حاجیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

محمدرضا کریمی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/11/24 ساعت 5 عصر تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 

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

ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31616/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 972/95   خواهان عقیل حاجیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

روز یکشنبه  مورخ 95/11/24 ساعت 4  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  محمدرضا کریمی کردآبادی 

ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . است  تعیین گردیده  عصر 

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 شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31617/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 973/95   خواهان عقیل حاجیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

محمدرضا کریمی کردآبادی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/11/24 ساعت 4/30 

ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . است  تعیین گردیده  عصر 

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 شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31618/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1668/95   خواهان نادر رحیمی پیروز دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

محمد نقیان فشارکی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/11/24 ساعت 10/30 تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 

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

ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31690/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه چک  بر:  مبنی  دادخواستی  خراسانی  مصطفی  خواهان     260/95 پرونده کاسه  در خصوص 

برای روز شنبه  مورخ 95/11/23 ساعت 16 عصر  نموده و وقت رسیدگی  تقدیم  نیا  طرفیت مجید ملک 

ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده 

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

اصفهان- خیابان کمال اسماعیل – جنب بانک مسکن پ72 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31659/م الف مدیر دفتر شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه چک  بر:  مبنی  دادخواستی  خراسانی  مصطفی  خواهان     261/95 پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت عابد درویشی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/11/23 ساعت 4/15 عصر 

ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده 

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

اصفهان- خیابان کمال اسماعیل – جنب بانک مسکن پ72 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31658/م الف مدیر دفتر شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه چک  بر:  مبنی  دادخواستی  پرونده کاسه 263/95   خواهان مصطفی خراسانی  در خصوص 

طرفیت 1-سعید کیانی 2-مصطفی کرچکانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/11/23 

ساعت 4/30 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- خیابان کمال اسماعیل – جنب بانک مسکن پ72 شورای حل اختاف اصفهان 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31657/م الف مدیر دفتر شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
صدیقه  خانم  طرف  از   190 دفتر   95/9/6 مورخه   12931 شماره  وکالتنامه  بموجب  صادقی  مهرداد  آقای 

سند  باشد که  می  مدعی  محلی  استشهاد  برگ   2 تسلیم  با  محمد   میرزا  فرزند  ابادی  منصوری حسن 

مالکیت ششدانگ پاک 11946 فرعی از 15191 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحات 281 

دفتر 320 و به شماره ثبت 57348 و به شماره چاپی مسلسل 264287 ثبت و بنام نامبرده  صادر و تسلیم 

گردیده و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده اند 

طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 

سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 32182/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

ابالغیه
شعبه:951198  بایگانی  شماره  پرونده:9509980358400160  شماره  اباغنامه:9510100353805105  شماره 

بابادی  خانوادگی:نجفی  نام   -2 باقر  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1395/09/18  تاریخ 

محل   10:00 شنبه ساعت  تاریخ حضور:1395/11/23  المکان  مجهول  نشانی:  قلی 4-  پدر: صف  نام   -3

حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت –ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –طبقه 

این  باقری علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در  اتاق شماره 310 در خصوص شکایت علی   3

شعبه حاضر شوید. 

شماره :28747/م الف منشی شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980353402694 پرونده:  شماره   9510460353400001 درخواست:  شماره 

952773  تاریخ تنظیم: 1395/10/07 حسب دادخواست سید حمیدرضا ورادی اصفهانی، فرزند مسعود 

پرونده  در   93/10/11 مورخ   9309970353401748 دادنامه  به  محکوم  یکجای  پرداخت  اعساراز  بر  دائر 

931213 ک 108 علیه : رسول ترکی مورنانی، فرزند عباسعلی ، امیر برندگی، علی محمد حسینی، محمد 

علی یوسفی، علی محمد امان اللهی، حجت هللا بلوچی، فرزند:محمد جان، میثم شریف زاده، فرزند اصغر 

زارع، که  قاسم  و  پور  فرزند: محمد، سید محمد سمنی  امیر شاهپسند  نور محمد،  فرزند:  باقری  بهرام   ،

دادخواست به دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسیدگی به شعبه 108  دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کاسه  952773 ک 108 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1395/11/25 و ساعت 09:00صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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 خواندگان 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: 30790/م الف مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان- ادیبی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  خوانده  محکومیت  بر:  مبنی  دادخواستی  مشایخی  خواهان شیما  پرونده کاسه 811/95  در خصوص 

پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 95/3/1 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و همچنین تعیین 

نفقه آتیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی به طرفیت احسان توانگر  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

شنبه  مورخ 95/11/23 ساعت 9:00 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

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

8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 1 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

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

شماره: 31627/م الف مدیر دفتر شعبه 1 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9109983653401037شماره  پرونده:  شماره   95104203653400239 اجرائیه:  شماره 

911180 تاریخ تنظیم: 1395/10/11 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :رمضان  نام خانوادگی : صفری نام 

پدر: رجبعلی    نشانی: شهرک گاز- زازران ک الله پ4 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: 

مهین    نام خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم 

شمالی- استاد حسن نیا- بعد از بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل 

وحید پور 2- نام: شهناز    نام خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران خ رسالت- انتهای 16 

متر دوم شمالی- نبش گلستان 4 شرقی- پ245 طبقه دوم واحد4 3- نام: نسرین    نام خانوادگی : 

یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم شمالی- استاد حسن 

نام:  بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل وحید پور 4-  از  بعد  نیا- 

زهرا    نام خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم 

شمالی- استاد حسن نیا- بعد از بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل 

وحید پور 5- نام: مرجان    نام خانوادگی : رمزی نام پدر: -  نشانی: تهران خ رسالت- انتهای 16 متر دوم 

شمالی- نبش گلستان 4 شرقی- پ245 طبقه دوم واحد4 6- نام: جمشید    نام خانوادگی : یادگارپور 

نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم شمالی- استاد حسن نیا- بعد از 

بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل وحید پور 7- نام: مهوش    نام 

خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم شمالی- 

استاد حسن نیا- بعد از بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل وحید 

پور 8- نام: شها    نام خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 

16 متر دوم شمالی- استاد حسن نیا- بعد از بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 

245-منزل وحید پور 9- نام: شهین    نام خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری 

خ رسالت- خیابان 16 متر دوم شمالی- استاد حسن نیا- بعد از بازار روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه 

دوم واحد4-پاک 245-منزل وحید پور 10- نام: نرگس    نام خانوادگی : یادگارپور نام پدر: عباس  نشانی: 

تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم شمالی- استاد حسن نیا- بعد از بازار روز- نبش گلستان 

4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل وحید پور 11- نام: محمود    نام خانوادگی : یادگارپور نام 

پدر: عباس  نشانی: تهران 45 متری خ رسالت- خیابان 16 متر دوم شمالی- استاد حسن نیا- بعد از بازار 

روز- نبش گلستان 4 شرقی- طبقه دوم واحد4-پاک 245-منزل وحید پور محکوم به: بموجب دادنامه 

مربوطه 9409973653400120 محکوم علیه محکوم اند به: الزام به انتقال سند یکباب منزل مسکونی به 

پاک ثبتی 12/32 بخش 9 ثبت اصفهان واقع در - زازران شهرک گاز ک الله پ4 و پرداخت 2500000 ریال 

بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 

اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 

منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 

مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 

نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود شماره: 836/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان- محمدی
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پیامبر خدا صلى  اهلل  علیه و  آله و سلم:

دانش، گنجینه  هایى اسـت و کـلـیدهاى آن، پرسش است؛ 

پس خدایتان رحمت کند! بپرسید که با این کار چهار نفر 

اجر مى  یابند: پرسشگر ، پاسخگو، شنونده و دوستدار 

آنان.

تحف العقول: ۴1، منتخب میزان الحکمة: ۲۶۰

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

آفتابى

نیمه ابری

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

1-   ْC

1۰-   ْC

۰   ْC

1   ْC

1۴  ْC

1۰   ْC

1۶   ْC

1۶   ْC

اندازی در فرودگاه فلوریدا ت�ی

اندازی در فرودگاه »فورت الدردیل« فلوریدا، ۵ کشته  ت�ی

و شماری زخمی بر جای گذاشت. مهاجم ۲۶ ساله از 

کهنه رسبازان جنگ عراق و دارای اختالل روا�ن بوده 

است.

حوادثخواندنی

ای بهتر از هزار یقین اشتباه من
ســال  رمضــان  مبــارک  مــاه 
بنیــاد  مرکــز  ســوی  از   1380
ــار  ــه افط ــرای جلس ــدرا ب مالص
دعــوت شــده بــودم. خیــال 
در  جلســه  ایــن  می کــردم 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق محض
ــت  ــه بی ــذا ب ــرار می شــود؛ ل برق
رهبــری رفتــم؛ ولــی دیــدم دوســتان آنجــا نیســتند. از 
اظهــار  بیــت  اعضــای  ســؤال کــردم  جلســه  وضعیــت 
ــد. وقــت اذان مغــرب شــد. متوجــه شــدم  بی اطالعــی کردن
کــه خانواده هــای شــهدا افطــار را مهمــان آقــا هســتند. 
گریــه ام گرفتــو بــا خــود گفتــم خــدا را شــکر توفیقــی شــد در 
حضــور خانواده هــای شــهدا در خدمــت آقــا باشــم. در آنجــا 
دو مــادر شــهید را دیــدم کــه ســر ســفره از آغــاز تــا پایــان بــه 
ــام  ــه می کردند.مق ــگاه و گری ــری ن ــام معظــم رهب ــره مق چه
عظیم الشــان والیــت بــا دیــدن بنــده فرمودنــد: آقــای 
ــرض  ــان ع ــت ایش ــتان را خدم ــب! داس ــه عج ــدی! چ احم
ــد: »ای  کــردم. ایشــان فــی البداهــه ایــن مصــرع را خواندن
بهتــر از هــزار یقیــن اشــتباه مــن«؛ ولــی ایشــان دیگــر مصرع 
ــرف ز  ــد منح ــد: »ش ــه می گوی ــد ک ــت را نخوان ــن بی اول ای
کعبــه بــه میخانــه راه مــا«؛ زیــرا ایــن مصــرع کمــی زعــارت 
دارد. مــن از حســن ســلیقه آقــا بســیار لــذت بــردم. 

)حجة االسالم و المسلمین دکتر احمدی، تهران(

حکایت خیران مسجدساز
عــده ای مســجدی می ســاختند. بهلــول ســر رســید و پرســید: 

چــه می کنیــد؟
گفتند: مسجد می سازیم.

گفت: برای چه؟
پاسخ دادند: برای چه ندارد؛ برای رضای خدا.

بهلــول خواســت میــزان اخــالص بانیــان خیــر را بــه خودشــان 
بفهمانــد. محرمانــه ســفارش داد ســنگی تراشــیدند و روی آن 
نوشــتند »مســجد بهلــول«. شــبانه آن را باالی ســردر مســجد 
ــد  ــد و دیدن ــد آمدن ــجد روز بع ــازندگان مس ــرد. س ــب ک نص
ــول«.  ــاالی در مســجد نوشــته شــده اســت: »مســجد بهل ب
ناراحــت شــدند؛ بهلــول را پیــدا کردنــد و بــه بــاد کتــک گرفتند 
ــام خــودت قلمــداد می کنــی؟  ــه ن کــه زحمــات دیگــران را ب
بهلــول گفــت: مگــر شــما نگفتیــد کــه مســجد را بــرای خــدا 
ــد کــه  ــه فــرض مــردم اشــتباه و گمــان کنن ــم؟ ب ســاخته ای

مــن مســجد را ســاخته ام، خــدا کــه اشــتباه نمی کنــد.

ازدواج در 19 سالگی، علت درخواست طالق
ــالق  ــت؛ ط ــرده اس ــته ام ک ــان خس ــه آرم ــای بچگان رفتاره
ــرای نفیســه آنقــدر  ــه آرمــان ب می خواهــم. رفتارهــای بچگان
غیرقابــل تحمــل شــد کــه زن تصمیــم گرفــت بــرای همیشــه 

ــان دهــد.  ــا او پای ــه زندگــی مشــترک ب ب
ــه دادگاه  ــی ب ــرای جدای ــوهرش ب ــراه ش ــه هم ــن زن ک ای
خانــواده آمــد، دربــاره علــت درخواســت جدایــی بــه قاضــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــت: دو س ــواده گف ــعبه 268 دادگاه خان ش
 آرمــان ازدواج کــرده ام. مــن و آرمــان همســن هســتیم 
و آن زمــان کــه بــا هــم آشــنا شــدیم، هــردو ی مــا 19 ســاله 
ــه  ــم ب ــدیم و تصمی ــق ش ــی عاش ــا در دوران بچگ ــم. م بودی
ازدواج گرفتیــم. هــر دو خانــواده هــم بــا ایــن ازدواج مخالــف 
بودنــد و بــه دلیــل کم ســن و ســال بودنمــان دوســت 
نداشــتند کــه ایــن وصلــت صــورت بگیــرد؛ امــا مــن و آرمــان 
عشــق بچگــی بــه ســرمان زده بــود و از تصمیــم خــود 
منصــرف نشــدیم. تــا اینکــه باالخــره خانواده هــا هــم مجبــور 

ــه اعــالم رضایــت شــدند.  ب
ــی مشــترکمان  ــم و زندگ ــم ازدواج کردی ــا ه ــان ب ــن و آرم م
ــی  ــاز زندگ ــس از آغ ــاه پ ــد م ــازه چن ــی ت ــد؛ ول ــروع ش ش
مشــترک متوجــه شــدم کــه دســت بــه چــه اشــتباهی زده ام. 

ــت.  ــردم نیس ــور می ک ــه تص ــان آنچ آرم
ــد کار  ــه ای دارد. نمی توان ــای بچگان ــت و رفتاره ــه اس او بچ
کنــد و هــر جــا کــه مــی رود بــه دلیــل ســر بــه هوایــی اخــراج 
می شــود. مرتــب بــا دوســتانش بیــرون مــی رود و وقتــی هــم 

ــد.  ــر می کن ــا قه ــل بچه ه ــم، مث ــراض می کن اعت
او حتــی یــک ذره هــم زندگی مــان را جــدی نگرفتــه و فقــط 
بــه فکــر تفریــح و شــوخی اســت. از قهــر کردن هایــش هــم 
کــه نگویــم بهتــر اســت. مثــل بچه هــا می مانــد؛ کافــی 
اســت بــه او بگویــم بــاالی چشــمت ابروســت؛ آن وقــت قهــر 
می کنــد و بایــد کلــی منــت بکشــم. دو ســال اســت کــه دارم 

ــدارد.  تحمــل می کنــم؛ ولــی دیگــر فایــده ای ن
در ادامــه مــرد جــوان نیــز بــه قاضــی گفــت: راســتش آقــای 
قاضــی مــن نمی توانــم از پــس زندگــی مشــترک بــر بیایــم. 
ــوز جــوان و کم ســن و ســال هســتم.  احســاس می کنــم هن
از ازدواج پشــیمانم. خیلــی زود بــود کــه زیــر بــار مســئولیت 
بــروم. نفیســه هــم کــه مرتــب از مــن توقــع دارد و حتــی یک 

ــرد. لحظــه هــم آرام نمی گی
ــی  ــود و خیل ــردم نب ــور می ک ــه تص ــترک آنچ ــی مش  زندگ
ســخت تر از ایــن حرف هاســت. بــرای همیــن مــن هــم 
ــرای  ــی ب ــالش قاض ــان ت ــی دارم. در پای ــه جدای ــم ب تصمی
ــد و در  ــه مان ــی بی نتیج ــن زوج از جدای ــردن ای ــرف ک منص

ــد. ــادر ش ــالق ص ــم ط ــت حک نهای

ـــمـــاره 339 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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  نشســت خبــری مدیــر 
کیمیای وطن

زینب زمانی
ــی  ــازمان فرهنگ ــل س عام
ورزشــی و تفریحــی شــهرداری شاهین شــهر 
ــزاری  ــبت برگ ــه مناس ــانه ب ــاب رس ــا اصح ب
ــزار شــد.  ــه نکوداشــت شاهین شــهر برگ هفت
ــه  ــه هفت ــالم اینک ــا اع روح هللا شــاه رجبیان ب
شاهین شــهر از 6 تــا 12 بهمن مــاه برگــزار 
می  شــود، گفــت: هفتــه نکوداشــت شاهین شــهر 
مصوبــه شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان 
اســت کــه 20 عنــوان ویژه برنامــه بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال بــا حضــور شــخصیت های ملــی و اســتانی از 6 بهمــن تــا دهــه فجــر 
برگــزار می شــود. شــاه رجبیان هــدف از برگــزاری هفتــه نکوداشــت شاهین شــهر را معرفــی ظرفیــت 
و پتانســیل های علمــی، فرهنگــی، ورزشــی و اقتصــادی کــه بــا توجــه بــه جمعیــت رو بــه رشــد ایــن 
ــت  ــهر، فرص ــت شاهین ش ــه نکوداش ــزود: هفت ــرد و اف ــوان ک ــت، عن ــر اس ــور بی نظی ــهر در کش ش
مناســبی بــرای معرفــی پتانســیل های ایــن شــهر اســت تــا شــهروندان احســاس تعلــق بیشــتری به 
ــا بیــان اینکــه ویژه برنامه هــای هفتــه نکوداشــت شاهین شــهر در  ایــن شــهر داشــته باشــند. وی ب
بودجــه شــهرداری ردیــف بودجــه نــدارد، خاطرنشــان کــرد: ویژه برنامه هــای پیش بینی شــده بــرای 
ــر  ــه اجــرا می شــود. مدی ــن هفت ــه در ای ــه برنامه هــای طــول ســال شــهرداری اســت ک ــن هفت ای
عامــل ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی شــهرداری شاهین شــهر نــگاه حاکــم بــر ســازمان را 
اســتفاده هدفمنــد از فرصــت خدمــت بیــان کــرد و افــزود: ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی 
شــهرداری شاهین شــهر بــا اتــکا بــر اصــل قانــون اساســی و نظــام اســالمی، ســه راهبــرد مردمــی 

کــردن فرهنــگ، واگــذاری امــور بــه مــردم، توســعه و تقویــت مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی، مســیر 
جدیــدی را بــرای بهــره وری بیشــتر ایجــاد کــرده اســت. وی اداره آموزشــگاهی فرهنگســراها را مــدل 
ــوق فرهنگــی شــهروندان  ــد محــل تجمــع و پات ــی ندانســت و افــزود: فرهنگســراها بای ــل قبول قاب
باشــد کــه بــا توجــه بــه رویکــرد ســازمان و نیــاز شــهروندان، طــی یکســال گذشــته بیشــترین حجــم 
ــوده  ــی ب ــای زندگ ــی و مهارت ه ــبک زندگ ــهروندی، س ــای ش ــراها، آموزش ه ــوزش در فرهنگس آم
ــش  ــه بخ ــهر ب ــهرداری شاهین ش ــی ش ــی ورزش ــز فرهنگ ــذاری مراک ــه واگ ــاه رجبیان ب ــت. ش اس
خصوصــی اشــاره کــرد و افــزود: شاهین شــهر دارای 6 فرهنگســرای فعــال و 3 فرهنگســرای آمــاده 
بهره بــردای و 5 ورزشــگاه اســت کــه ایــن ســازمان طــی ســال گذشــته بــر اســاس رویکــرد جدیــد 
ــرده  ــذار ک ــه بخــش خصوصــی واگ ــی را ب ــاالر شــیخ بهای ــک فرهنگســرا و ت خــود 5 ورزشــگاه، ی

است.
ــن ســازمان  ــه ای ــار کشــور دانســت ک ــی را نســخه نجات بخــش اقتصــاد بیم وی اقتصــاد مقاومت
ــذاری  ــا واگ ــادی ب ــوزه اقتص ــاس در ح ــن اس ــر همی ــت؛ ب ــرار داده اس ــود ق ــرلوحه کار خ آن را س
مدیریــت مراکــز فرهنگی ورزشــی بــه بخــش خصوصــی عــالوه بــر کاهــش ۴2 پســت ســازمانی، در 
ــی کــرده  ــون تومــان صرفه جوی ــارد و 32۴ میلی ــغ یــک میلی ــز مبل هزینه هــای جــاری ســازمان نی
ــارد  ــد میلی ــهر را یکص ــهرداری شاهین ش ــاری ش ــال ج ــی س ــه عمران ــاه رجبیان بودج ــت. ش اس
تومــان اعــالم کــرد کــه بخــش خصوصــی بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی 350 میلیــارد تومــان 
ــت  ــش و خالقی ــام شــهر دان ــه ن ــن شــهر ب ــذاری ای ــت نامگ ــرده اســت. وی عل  ســرمایه گذاری ک
را وجــود مراکــز متعــدد علمــی و صنعتــی نخبه پــرور، هنرمنــدان و ورزشــکاران نخبــه و نــام آور ملــی 

در ایــن شــهر و همچنیــن مراکــز درصــد بــاالی افــراد تحصیلکــرده جمعیــت شــهر عنــوان کــرد. 
ــای ورزشــی 100  ــزارو 56 ورزشــکار بیمه شــده در شاهین شــهر کالس ه ــا 82 ه ــرد: ب ــه ک وی اضاف

درصــد فعــال هســتند کــه حاکــی از پویــا و بــا نشــاط بــودن جوانــان ایــن شــهر اســت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر عنوان کرد:

نگاه حاکم بر سازمان، استفاده هدفمند از فرصت خدمت است

عناوین ایام هللا دهه فجر انقالب اسالمی 1۳9۵ اعالم شد
عناویــن بزرگداشــت سی وهشــتمین ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی و ایــام هللا دهــه فجــر امســال بــا شــعار »گفتمــان انقــالب اســالمی، زمینه ســاز امنیــت پایــدار و تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی« اعــالم شــد. بــه گــزارش گــروه سیاســی باشــگاه خبرنــگاران تســنیم »پویــا«، شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی بــا صــدور اطالعیــه سراســری، عناویــن 
 بزرگداشــت  سی وهشــتمین ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی و ایــام هللا دهــه فجــر ســال 1395 را بــا شــعار محــوری »گفتمــان انقــالب اســالمی، زمینه ســاز امنیــت پایــدار 

و تحقق اقتصاد مقاومتی« اعالم کرد.

ــی، گفــت:  ــی محســنی، رئیــس انجمــن فیزیوتراپ محمدعل
ــوط  ــی مرب ــکلتی عضالن ــالالت اس ــایع ترین اخت ــی از ش یک
بــه اختالل هــای ســتون فقــرات و کمــردرد اســت کــه افــراد 
بــا هــر ســنی و در هــر قشــری از جامعــه ممکــن اســت بــه 

آن مبتــال شــوند.
وی ادامــه داد: خانم هــا بــه دلیــل شــرایط بیومکانیکــی 
حاکــم بــر فیزیکشــان و همچنیــن وجــود پدیده هایــی 
ــر کمــردرد آســیب پذیرتر  ــر آن در براب ــل حاملگــی و نظای مث

ــتند. هس
ــر گروه هــای  ــه گفتــه وی، طــی بررســی های انجام شــده ب ب
ــوزان ــد دانش آم ــان، 20 درص ــد جراح ــف، 8۴.۴ درص  مختل
حاملــه خانم هــای  درصــد   81 پرســتاران،  از  درصــد   62 

ــه ۴0 درصــد از  ــک ب بیــش از 37 درصــد از معلمــان و نزدی
ــد. ــج می برن ــردرد رن ــورمان از کم ــکان در کش دندانپزش

محســنی بــا بیــان اینکــه هزینه های مســتقیم و غیرمســتقیم 
کمــردرد کل جوامــع را تهدیــد می کنــد، تصریــح کــرد: هیــچ 
گــروه ســنی و شــغلی از کمــردرد مصــون نیســت و متاســفانه 
ــان بیماری هــای  ــی در درم ســاالنه هزینه هــای بســیار هنگفت
ســتون فقــرات صــرف می شــود و مرخصی هــای فــوری 
ــن رو  ــه می شــود. از ای ــراد شــاغل مطالب ــادی توســط اف زی
الزم اســت ســاز و کار جدیــدی بــرای پیشــگیری از اختــالالت 

ســتون فقــرات در نظــر گرفتــه شــود.
ــای  ــت: بیماری ه ــار داش ــی اظه ــن فیزیوتراپ ــس انجم  رئی

عضالنــی و اســکلتی کُشــنده نیســتند؛ امــا 5 برابــر ایــدز و 3 
ــد. ــل می کن ــا تحمی ــه دولت ه ــه ب ــر هزین ــر آلزایم براب

ــالالت  ــرد: اخت ــه ک ــش اضاف ــه توضیحات ــنی در ادام محس
اســکلتی عضالنــی بــا 91 درصــد هزینه هــای درمــان ســرطان 
و 82 درصــد هزینه هــای ناشــی از بیماری هــای قلبــی و 

ــد. ــری می کن ــی براب عروق
 وی تاکیــد کــرد: از آنجــا کــه بیماری هــای عضالنی و اســکلتی 
 کُشــنده نیســتند متاســفانه بســیار کمتــر از ســرطان ها 
و بیماری هــای قلبــی و عروقــی در نظــام ســالمت کشــور بــه 
ــا از 2  آن هــا توجــه می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه دنی
دهــه گذشــته بــه ایــن مهــم پــی بــرده؛ بــه طــوری کــه گفتــه 

ــر  ــر نظی ــای غیرواگی ــده بیماری ه ــه آین ــا 2 ده ــود ت می ش
ــده  ــکلتی، پدی ــی اس ــای عضالن ــت، بیماری ه ــکته، دیاب س
ســالمندی، حــوادث جــاده ای و مــواردی از ایــن دســت 

ــد. ــد کنن ــک کشــور را تهدی ــع ســالمت ی ــد مناب می توانن
ــور ــدگاه درمان مح ــدی از دی ــد: بهره من ــادآور ش ــنی ی  محس
حــوادث از  ناشــی  معلولیت هــای  ایجــاد  از   پیشــگیری 

ــرای کاهــش هزینه هــای  ــده ســالمندی ب پیشــگیری از پدی
ــه  ــالمندان و ارائ ــای س ــوزش در خانه ه ــت، آم ــن دس از ای
خدمــات آموزشــی بــه ایــن اقشــار جامعــه از اهمیــت 
 بســیاری برخــوردار اســت و اگــر مــا بخواهیــم عــوارض 
و هزینه هــای ســالمت را کاهــش دهیــم، بایــد در درجــه اول 

بــر مســئله پیشــگیری تمرکــز کنیــم.

کمردرد ۵ برابر ایدز هزینه روی دست شما می گذارد
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