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کم نظیر نمونه 

له
قا

رم
س پیروزی  از  پس  و  انقالب  روزهای  از  ما  خاطرات 

که مرحوم آیت اهلل  یاد داریم  زیاد است. به  بسیار 
هاشمی رفسنجانی را به عنوان یکی از  تحلیلگران 

بزرگ و مهم می دانستیم و مرتب به دنبال سخنرانی های 
آن مرحوم در روزنامه ها و مجالتی مثل پاسدار انقالب 
دقت  به  و  و...بودیم  اسالمی  جمهوری  روزنامه  و 

سخنان و مصاحبه های ایشان را می خواندیم. 
امام)ره(  مواضع  تبیین کننده  ایشان  همانند  افرادی 
را  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  سخنرانی  هر  و  بودند 
تبیین  به خوبی  و  قرار می دادند  روزها محور مباحث 
شناخت  و  مردم  بصیرت افزایی  واقع  در  می کردند؛ 
ترسیم می شد.  و  بیان  امام،  و  انقالب  و مسیر  جهت 
اینگونه  نبودند.  کم  الحمدهلل  افراد  این  از  البته 
مناطق  جای جای  در  و  امام  پیرامون  و  کنار  در  افراد 
در حد مرحوم  اما  بودند؛  امام جمعه  به عنوان  کشور 
کم  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی انگشت شمار و بسیار 

 بودند...
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رئیس سازمان صداوسیما: 

انتقادات به صداوسیما را روی چشم می گذاریم 

پیام قایق های تندروی ایران به ترامپ
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صفحه 2

رهبر معظم انقالب اسالمی بر پیکر مرحوم آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی 

کردند نماز اقامه 

پیـکــر آیـت اهلل هاشمـی رفسنجـانی در حــرم مطهـــر امـام خمـینــی ؟هر؟

ک سپرده شد 2به خا



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

وزارت خزانــه داری آمریــکا روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه نــام ۷ فــرد جدیــد را بــه 
فهرســت ضدتروریســتی خــود شــامل پنــج روســی، یــک لبنانــی و یــک ایرانــی 

اضافــه کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامــه  دیلــی صبــاح، در میــان ۵ فــرد 
 روس تحریــم  شــده، نــام یــک مقــام عالی رتبــه دولــت روســیه بــه چشــم 

می خورد.
ــا  ــده و آمریکایی ه ــدود ش ــراد مس ــن اف ــوال ای ــا، ام ــن تحریم ه ــاس ای ــر اس ب

ــوند. ــع می ش ــر من ــت نف ــن هف ــا ای ــتد ب ــه داد و س ــر گون ــا از ه کام

ــوم  ــر مرح ــییع پیک ــم تش ــردم در مراس ــترده م ــور گس ــور، حض ــتان کل کش دادس
ــان در  آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی را نشــانه ای مســتند از حضــور همیشــگی آن

ــت. ــه  دانس صحن
محمــد جعفــر منتظــری، دادســتان کل کشــور، در حاشــیه مراســم تشــییع پیکــر 
مرحــوم آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در جمــع خبرنــگاران گفــت: حضــور پرشــور 
مــردم در مراســم تشــییع آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی نشــان می دهــد کــه آن هــا 
همیشــه در صحنــه هســتند. وی افــزود: مــردم بــه خدمتگــزاران خــود عاقه مندنــد.

آیــت هللا حائــری شــیرازی گفــت: آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی بــرای گســترش انقــاب و تثبیــت نظــام از آبــروی خــود نیــز 
بــا ســخاوت گذشــت.

آیــت هللا محی الدیــن حائــری شــیرازی دیــروز )سه شــنبه( در حاشــیه مراســم بدرقــه پیکــر آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی 
ــاره شــخصیت رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام عنــوان کــرد: یکــی از مهم تریــن  در جمــع خبرنــگاران درب
ــرای خــرج  ــرو خــرج کــردن داشــت، ب ــه آب ــاز ب ــود کــه هــر وقــت انقــاب نی ویژگی هــای آقــای  هاشــمی رفســنجانی آن ب

کــردن از آبرویــش بــا ســخاوت بــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نبــود آقــای  هاشــمی چــه خائــی در جریانــات سیاســی ایجــاد می کنــد، عنــوان کــرد: در 
نظــام جمهــوری اســامی مــردم هســتند کــه مدیــران را بــه صحنــه می آورنــد؛ نــه اینکــه مدیــران مــردم را بــه صحنــه بیاورنــد.

حائــزی شــیرازی افــزود: بعــد از ایــن هــم هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد؛ چــرا کــه همــان کســی کــه آقــای  هاشــمی را اداره 
ــد. ــن نظــام را اداره می کن ــز ای ــرد، همــان نی می ک

 عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی از ابتــدای انقــاب تاکنــون بــا جریــان نفــاق 
و ضد انقاب درگیر و در حال مبارزه با آن ها بود.

ــع  ــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در جم ــر آی ــروز در حاشــیه مراســم تشــییع پیک ــر دی ــش از ظه ــدی پی ــد وحی  ســردار احم
 خبرنــگاران بــا اشــاره بــه شــخصیت انقابــی و مبارزاتــی آن مرحــوم اظهــار داشــت: ایشــان یــک شــخصیت بســیار مبــارز 

و حاضر در همه میدان های انقاب اسامی بود.
وی افــزود: یکــی از حوزه هــای مهــم درگیــری آقای هاشــمی بــا جریــان نفــاق بــود؛ جریــان نفــاق از بعــد از انقــاب کســانی 
بودنــد کــه آقــای  هاشــمی از ابتــدای انقــاب بــه طــور کامــل بــا آن هــا درگیــر بــود و آن هــا نیــز حتــی بــه تــرور وی اقــدام 

کردنــد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح کــرد: آقــای هاشــمی رفســنجانی بــه طــور کامــل بــه چارچوب هــای مدنظــر 

امــام و رهبــری پایبنــد بــود و در ایــن چارچــوب عمــل می کــرد. مهــر

ــخیص  ــع تش ــه مجم ــوط ب ــائل مرب ــت: مس ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــت. ــاب اس ــر انق ــده رهب ــر عه ــام ب ــت نظ مصلح

ــییع  ــم تش ــیه مراس ــام، در حاش ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای محس
پیکــر آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره  تکلیــف ریاســت مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام پــس از آقــای  هاشــمی رفســنجانی گفــت: ایــن مســائل مربــوط 

بــه رهبــر انقــاب اســت.
وی افزود: نهاد مجمع تشخیص، همچنان به قوت خود باقی است. تسنیم

ــت  ــر درگذش ــه خب ــش ب ــفید، در واکن ــخنگوی کاخ س ــت، س ــاش ارنس  ج
 آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی گفــت: »درگذشــت وی را بــه خانــواده و عزیزانش 
ــامی  ــوری اس ــخ جمه ــته در تاری ــخصیتی برجس ــم. وی ش ــلیت می گویی  تس

بود.«
 یکــی از خبرنــگاران، نظــر کاخ ســفید درخصــوص تأثیــر احتمالــی درگذشــت 
آیــت هللا  هاشــمی بــر سیاســت خارجــی ایــران را جویــا شــد. ارنســت 
ــردازی  ــوص، تئوری پ ــن خص ــت: »در ای ــخص گف ــخی مش ــه پاس ــدون ارائ  ب

نمی کنیم.«

اضافه شدن نام یک ایرانی به فهرست تحریم های آمریکا

محسن رضایی:

نهاد مجمع تشخیص، همچنان به قوت خود باقی است

واکنش کاخ سفید به درگذشت آیت هللا  هاشمی رفسنجانی

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران:

مردم به خدمتگزاران خود عالقه مند و همیشه در صحنه هستند

حائری شیرازی در جمع خبرنگاران:

آیت هللا  هاشمی رفسنجانی سخاوتمندانه از آبروی خود نیز گذشت

سردار وحیدی: 

آیت هللا  هاشمی با جریان نفاق درگیر بود

حتما بخوانید!
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نمونه کم نظیر                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــه ه ــد و بقی ــه اول بودن ــه حلق ک
تبییــن ایشــان و تعــداد دیگــر انگشت شــمار اســتفاده 
و مواضــع و سیاســت های امــام و انقــاب را بــه متــن 
 جامعــه می بردنــد و مــردم هــم بــا ســرور کامــل 
اطاعــت  را  امامشــان  بصیــرت،  و  بــاز  چشــم  و 
ــای دشــمنان  ــات توطئه ه ــن اقدام ــا ای ــد و ب می کردن

نقــش بــر آب می شــد.
 قطعــا آن ســفرکرده، مبــارز و مجاهــدی نســتوه 
مجتهــدی  و  حـــوزوی  عالـــم  خســـتگی ناپذیر،  و 
 نواندیــش، شــخصیتی مدبــر و مدیــری عمل گــرا 
و مصلحت گــرا، مفســری  سیاســتمداری شــجاع  
بــرای  قــرآن، نویســنده و محققــی توانمنــد، خطیبــی 
کم نظیــر و یــاوری صدیــق و واقعــی بــرای امــام 

ــد. ــر بودن ــرِی حاض ــی)ره( و رهب خمین
ــذار و  ــخصیت تاثیرگ ــن ش ــت ای ــور بزرگداش ــه منظ ب
ــل ایشــان  ــدگار، چنــد خصلــت از مجموعــه خصائ مان

را بیــان می کنیــم.
هاشــمی  آیــت هللا   ممتــاز  خصلت هــای  از  یکــی   
ــاب اســامی اســت؛  خســتگی ناپذیری در مســیر انق
بــا اینکــه در ایــن راه ضربه هــای ســنگینی را متحمــل 
ــت  ــاز نهض ــود. او از آغ ــتوه ب ــدی نس ــد. او مجاه ش
اســامی ۱۵ خــرداد ۴۲ بــه رهبــری امــام خمینــی)ره( 
 در خــط مقــدم مبــارزه بــا اســتبداد ستم شــاهی 

و سلطه بیگانگان بود. 
ســال ها زنــدان، شــکنجه و حبــس در دوران قبــل 
ــی  ــن روحان ــارزات ای ــن مب ــات زری ــاب، صفح از انق
مجاهــد اســت. در عیــن حــال ایشــان را  فقیهــی  
نواندیــش معرفــی کرده انــد؛ زیــرا ایشــان همــواره بــه 

ــاور داشــت. ــه ب ــا و نوآوران ــه پوی فق
 هاشــمی رفســنجانی بــه »شــورای افتــا« و تخصصــی 
شــدن کرســی اجتهــاد اعتقــاد داشــت و بــر ایــن 
ــو  ــک س ــر از ی ــوع و متکث ــوم متن ــه عل ــود ک ــاور ب  ب
ــو جوامــع بشــری و پاســخگویی  ــه ن ــو ب و نیازهــای ن
 فقــه و دیــن بــه ایــن پرســش ها از ســوی دیگــر

حوزه هــا  در  اجتهــاد  شــدن  تخصصــی   مســتلزم 
و رشــته های تخصصــی و توانایــی پاســخگویی بــه 

پرسش هاســت. 
ــه جــای پاســخگویی  هاشــمی برخــاف برخــی کــه ب
ــد  ــوان می پردازن ــل ج ــش های نس ــه پرس ــه تخطئ ب
خــود را مقیــد بــه پاســخگویی می دانســت و خــود در 
ــان  ــا بی ــر و جلســات ب ــاب در حــوزه، منب ــل از انق قب
ــن  ــه تفســیر و تبیی ــه مســائل روز ب ــا توجــه ب ــو و ب ن
ــی  ــخصیتی میدان ــی ش ــت. از طرف ــام می پرداخ اس
و در واقــع عملگــرا بــود. بی شــک او معمــار دوران 
ــم  ــه رژی ــاله ظالمان ــگ ۸ س ــس از جن ــازندگی پ س
بعثــی علیــه ایــران بــود و در آن دوران خدمــات شــایان 

ــه کشــور داشــت. توجــه ب
او  می داننـــد.  دوره  ایــن  امیـرکبیـــر  را  او  برخـــی 
سیاســتمداری مصلحت گــرا بــود کــه در سیاســتگذاری 
و سیاســتمداری جانــب مصلحــت را رعایــت می کــرد.

او بیــش از ســه دهــه رئیــس مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام بــود؛ نهــادی کــه افــرادش مجموعه ای 
از افــکار و گرایش هــای سیاســی مختلــف کشــور 
از همــه طیف هــای  اینکــه  بــر  عــاوه  و  هســتند 
آدم هــای  هــم  جــای گرفته انــد،  آن  در  سیاســی 
ــراد آرام  ــم اف ــد و ه ــور دارن ــی در آن حض ــد سیاس تن
ــرا  ــیون اصولگ ــع سیاس ــری جم ــه تعبی ــی؛ ب  سیاس
و اصاح طلــب و مســتقل و ... . از طرفــی روســای 
قــوای ســه گانــه نیــز بــا گرایش هــای سیاســی 

مختلــف در آن عضویــت دارنــد.
ــه، کاری  ــن مجموع ــر ای ــت ب ــع مدیری ــور قط ــه ط  ب
کــه  می طلبــد  را  بزرگــی  آدم  و  اســت  ســنگین 
گرایش هــای مختلــف، او را تحمــل کننــد و او نیــز 
بتوانــد جمــع گرایش هــا را تحمــل کنــد و او اینچنیــن 
عمــل کــرد. بــزرگان، آقــای  هاشــمی را سیاســتمداری 
زیــرک، هوشــمند، تشــکیاتی و واقعگــرا می دانســتند؛ 
امــا در میــان ایــن ویژگی هــا، مصلحــت در اداره امــور 
ــمی  ــرای هاش ــته ای ب ــش برجس ــور نق ــر کش و تدبی
ــود. آری،  هاشــمی ۸۲ ســال از عمــر خــود  ســاخته ب
را وقــف اســام و خدمــت بــه مــردم کــرده بــود و تــا 
پــای جــان بــه نظــام جمهــوری اســامی وفــادار بــود 
ــی)ره(  ــام خمین ــرت ام ــق حض ــار صدی ــق ی ــه ح  و ب
بــود  مصلــح  انســانی  وی  بــود.  رهبــری  یــاور   و 
و دغدغــه اعتــا و پیشــرفت ایــران را داشــت. او مــرد 
ــای  ــه عرصه ه ــود. در هم ــدگار ب ــزرگ و مان ــای ب کاره
 انقــاب نقــش بی بدیلــی داشــت؛ یــادش گرامــی 

د.  شا روحش  و 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: هــوش وافــر و 
تکیــه گاه  ســال ها،  آن  در  او  کم نظیــر  صمیمیــت 
مطمئنــی بــرای همــه  کســانی کــه بــا وی همــکار بودنــد 
ــاف  ــد. اخت ــه شــمار می آم ــب ب ــرای اینجان ــژه ب به وی
ــن  ــی از ای ــاوت در برهه های ــا و اجتهادهــای متف نظره
دوران طوالنــی، هرگــز نتوانســت پیونــد رفاقتــی را کــه 
ســرآغاز آن در بین الحرمیــن کربــای معلــی بــود، بــه 
کلــی بگســلد و وسوســه  خناســانی کــه در ســال های 
اخیــر بــا شــدت و جدیــت در پــی بهره بــرداری از ایــن 
تفاوت هــای نظــری بودنــد، نتوانســت در محبــت 
شــخصی عمیــق او نســبت بــه ایــن حقیــر خلــل وارد 

آورد. 
ضــد  مبــارزان  اول  نســل  از  نمونــه  کم نظیــری  او 
و  پرخطــر  راه  ایــن  رنج دیــدگان  از  و  ستم شــاهی 
پرافتخــار بــود. ســال ها زنــدان و تحمــل شــکنجه های 
ســاواک و مقاومــت در برابــر ایــن همــه و آنــگاه 
ــت  ــدس و ریاس ــاع مق ــر در دف ــئولیت های خطی مس
ــرگان و ...  ــس خب ــامی و مجل ــورای اس ــس ش مجل
ــر فــراز و نشــیب ایــن  برگ هــای درخشــان زندگــی پ

ــت. ــی اس ــارز قدیم مب
هیــچ شــخصیت  اینجانــب  فقــدان  هاشــمی  بــا 
مشــترک  تجربــه ای  نمی شناســم کــه  را   دیگــری 
و چنیــن درازمــدت را بــا او در نشــیب و فرازهــای ایــن 

دوران تاریخ ســاز بــه یــاد داشــته باشــم.

فروپاشی خانواده  )3(                             
    دورغ و فریبکاری

جوهــر روابــط ســالم میــان زن و شــوهر صداقــت اســت. 
صداقــت، اعتمــاد را در پــی دارد. زن یــا شــوهری کــه بــا همســر 
ــد  ــا می خواه ــده و وعیده ــا دادن وع ــت و ب ــادق نیس ــود ص خ
ــواده  ــون گــرم و صمیمــی خان ــار خــود کان ــا رفت ــد، ب  زندگــی کن
را دچــار تزلــزل می کنــد. زن و شــوهری کــه از واقعیت هــا 
ــد،  ــی می کنن ــات زندگ ــام و تخی ــم اوه ــتند و در عال دور هس
ــد  ــی خواهن ــویی موفق ــی زناش ــه زندگ ــت ک ــوان گف ــا می ت آی
ــب  ــی کاری( و فری ــق )مخف ــردن حقای ــان ک ــت؟ گاه پنه داش
ــزل  ــواده متزل ــود ارکان خان ــب می ش ــکاری(، موج دادن )فریب
شــود و روابــط زن و شــوهر آســیب ببینــد؛ زیــرا بــا افشــا شــدن 
حقیقــت، اطمینــان موجــود، صدمــه خواهــد دیــد کــه ترمیــم آن 

ــود.  بســیار دشــوار خواهــد ب
   بی توجهی به نیازهای همسر و فرزندان 

 زوج هــای موفــق درصــدد ارضــای نیازهــای همســر خــود 
هســتند. بنابرایــن هــر زن و شــوهر وظیفــه دارد نیازهــای 
ــای  ــام ارض ــد و در مق ــرش را بشناس ــی همس ــمی و روح جس
آن هــا برآیــد. ارضــای نیازهــا بــه طریــق درســت و مطلــوب بــه 
ــن منجــر و در  ــی زوجی ــت روان ــه و ایجــاد امنی رشــد همه جانب
ــر  ــال ه ــرای مث ــود؛ ب ــن می ش ــواده تأمی ــامت خان ــه س نتیج
انســانی نیــاز بــه »امنیت«، »محبــت«، »توجــه و احتــرام« دارد. 
ــه نیازهــا از طــرف همســر تأمیــن نشــود،  ــذا هــرگاه ایــن گون ل
فــرد احســاس ناامنــی روانــی می کنــد و بهداشــت روانــی 
ــای  ــه نیازه ــی اســت توجــه ب ــل می شــود. بدیه ــواده مخت خان
همســر، فقــط بــه نیازهــای جنســی منحصــر نمی شــود. احتــرام 
ــور  ــم حض ــار ه ــر، در کن ــه یکدیگ ــان ب ــگاه مهرب ــرش، ن و پذی
ــر آن  داشــتن، در فعالیت هــای مشــترک شــرکت کــردن و نظای
نشــانه توجــه بــه نیازهــای همســر و ســایر افــراد خانواده اســت.

   دخالت های ناروای اطرافیان 
دخالــت دیگــران ماننــد اقــوام و آشــنایان، والدیــن زن یا شــوهر 
ــت  ــوهر و در نهای ــات زن و ش ــدن اختاف ــعله ور ش ــب ش موج
ــل  ــژه در اوای ــوهر به وی ــا ش ــود. زن ی ــی می ش ــاق و جدای ط
زندگــی مشــترک توســط دیگــران بــه طــور ناشــیانه راهنمایــی یا 
در برخــی مــوارد تحریــک می شــوند. گاهــی اوقــات مادرشــوهر 
یــا پدرشــوهر و مــادر زن یــا پــدر زن علی رغــم عاقــه، در زندگــی 
مشــترک فرزندانشــان مزاحمت هــا و آســیب هایی را بــه وجــود 
می آورنــد. در اســتحکام و انحــال بنیــاد خانــواده، عوامــل 
ــون  ــرات گوناگ ــک از عوامــل اث ــد و هــر ی ــت دارن متعــدد دخال
ــت  ــال مخالف ــرای مث ــد؛ ب ــا می گذارن ــر ج ــری ب ــا تأخی ــی ی آن
پــدر و مــادرِ زن یــا شــوهر بــا ازدواج بــه عمــل آمــده، بــه عنــوان 
عامــل زمینه ســاز، ممکــن اســت در درازمــدت ســامت خانــواده 
را تهدیــد کنــد و تأثیــر خــود را بــه شــکل طــاق و جدایــی ظاهــر 
ســازد. جدایــی و طــاق در زمــره حســاس ترین، پیچیده تریــن 
ــود  ــوب می ش ــان محس ــی انس ــوادث زندگ ــن ح و محرمانه تری
و بایــد بــه عنــوان یــک پدیــده چنــد عاملــی مــورد بررســی قــرار 

گیــرد. 
   مسائل اقتصادی و مالی

ــا شــده اســت. از ایــن  ــه اشــتراک بن ــر پای زندگــی زناشــویی ب
رو بــه کار بــردن عبارت هایــی از قبیــل »مــال مــن«، »جهیزیــه 
مــن«، »مــال تــو« و نظایــر آن، پایــه اشــتراک را متزلــزل می کند 
ــوان، آگاه  ــوهر ج ــد. زن و ش ــی می انجام ــه و جدای ــه تفرق  و ب
ــا  ــند و آن ه ــان می کش ــط بط ــا خ ــن عبارت ه ــر روی ای و بصی
ــل  ــا« تبدی ــکل م ــا« و »مش ــئله م ــا«، »مس ــال م ــه »م را ب
مــادی  انگیزه هــای  پایــه  بــر  کــه  پیوند هایــی   می کننــد. 
و ثــروث زن یــا شــوهر پیریــزی شــده، پــس از مدتــی از هــم 
ــا  ــد. قدیمی ه ــی می کن ــواده را متاش ــاد خان ــلد و بنی می گس
 جملــه زیبایــی را می گفتنــد کــه: »آدم نــان خالــی بخــورد
ــت  ــر آن اس ــه بیانگ ــن جمل ــد.« ای ــوش باش ــش خ ــا دل ام
ــود ــن ش ــط تأمی ــد متوس ــان در ح ــادی انس ــای م ــه نیازه  ک
امــا نیازهــای روانــی بایــد در حــد بــاال مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. انســان ها نیازهــای مــادی دارنــد کــه بایــد در حــد 
ــد همــه امــور را  ــا مســائل مــادی نبای متعــادل ارضــا شــود؛ ام
ــراز  ــیب و ف ــویی نش ــی زناش ــد. زندگ ــرار ده ــعاع ق تحت الش
 دارد و زن و شــوهر بایــد بــا رعایــت صرفه جویــی، قناعــت 
و عــدم تجمل گرایــی مســائل اقتصــادی زندگــی مشــترک 
خــود را تنظیــم و اداره کننــد. گاهــی مســائل مالــی و اقتصــادی 
ــا شــوهر ســؤال می شــود  ــه از زن ی ــی ک ــه هســتند و زمان بهان
ــه مســائل  ــن گون ــه ای ــد، ب ــا یکدیگــر ســازش نداری کــه چــرا ب
 اشــاره می نماینــد و در نهایــت »عــدم توافــق« و »عــدم تفاهــم« 
ــی  ــد. بدیه ــی می کنن ــی معرف ــاق و جدای ــی ط ــل اصل را عام
اســت کــه ایــن عامــل کلــی و مبهــم )عــدم توافــق( نمی توانــد 
مــا را بــه ســوی شــناخت عواملــی کــه ســامت خانــواده را تهدید 

ــد. ــت کن ــد، هدای می کنن
   بی بندوباری 

عامــل دیگــری کــه ســبب آســیب زایی خانــواده می شــود 
ــا زن  ــوهر ی ــت. ش ــوهر اس ــا ش ــرانی زن ی ــی، هوس تنوع طلب
ــاط  ــا مــرد دیگــری ارتب ــا زن ی ــه فرمــان احساســات خــود، ب ب
نزدیــک برقــرار و رابطــه خــود بــا همســر قبلــی را سســت 
ــروت  ــا ث ــی ی ــل زیبای ــی از قبی ــرایط عوامل ــن ش ــد. در ای م کن
طــرف مقابــل موجــب گرایــش بــه روابطــی خــارج از چهارچــوب 
ــن وضعیــت  ــی می شــود. ای ــط پنهان ــراری رواب ــا برق ــواده ی خان
ــاد  ــردد، بنی ــط زن و شــوهر مخــدوش گ موجــب می شــود رواب
خانــواده سســت شــود و سرنوشــت فرزنــدان بــه خطــر افتــد.

   چشم و هم چشمی
ــت  ــی اس ــه ناهنجاری های ــمی از جمل ــم و هم چش ــده چش پدی
کــه در میــان مــردم و به ویــژه زنــان بــه شــکل گســترده وجــود 
ــار  ــی گرفت ــا زمان ــوردی ی ــت کم در م ــراد دس ــتر اف دارد و بیش
ایــن ناهنجــاری اجتماعــی شــده اند. مولفه هــای اساســی 
ــت، احســاس  ــد در تظاهــر، رقاب چشــم و هم چشــمی را می بای
خودکم بینــی و ارضــای آن بــه اشــکال مــادی و ظاهــری و ماننــد 
آن دانســت. چشــم و هم چشــمی بــه ایــن معناســت کــه فــرد 
بــه بلــوغ فکــری کامــل نرســیده اســت. در واقــع چنیــن فــردی 
ضعــف درونــی خــود را بــا ظواهــر بیرونــی جبــران می کنــد؛ امــا 

ــود. ــی نمی ش ــچ گاه راض ــت هی در نهای
 نداشــتن اعتمادبه نفــس نقــش مؤثــری در شــکل گیری پدیــده 
ــمی  ــم و هم چش ــه چش ــردی ک ــمی دارد. ف ــم و هم چش چش
می کنــد، بــه دلیــل احســاس کمبــود و حقارتــی کــه دارد 
ــد  ــر باش ــران بهت ــه ای از دیگ ــا زمین ــام کار ی ــد در انج  می خواه
ــاس  ــن احس ــر ای ــی ب ــی سرپوش ــه نوع ــد ب ــعی می کن و س
ــه  ــر از آنچ ــر و بهت ــود را توانمندت ــل خ ــن دلی ــه همی ــذارد؛ ب بگ
هســت، قلمــداد می کنــد. در حالــی کــه انســان بایــد بــه دنبــال 
ــی هــم  ــی خــود باشــد و در حــد طبیع ــای طبیع ــن نیازه تأمی

ــد. ــاش کن ــن آن هــا ت ــرای تأمی ب

ــگاه  ــور در دانش ــا حض ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
ــخیص  ــع تش ــد مجم ــس فقی ــر رئی ــر پیک ــران ب ته

ــد. ــه کردن ــاز اقام ــام، نم ــت نظ مصلح
آیــت هللا  حضــرت  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
ــح  ــامی، صب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب خامن
دیــروز )سه شــنبه( در مراســم تشــییع و وداع بــا 
رفیــق دیریــن و همــگام دوران مبــارزات نهضــت 
ــادی در  ــال های متم ــک س ــکار نزدی ــامی و هم اس
ــام  ــرت حجت االس ــامی، حض ــوری اس ــد جمه  عه
ــه(   و المســلمین  هاشمی رفســنجانی )رحمــة هللا علی

در دانشــگاه تهران حضــور یافتند.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور انبــوه و پرشــور مــردم 
قدرشــناس، مؤمــن، انقابــی و وفــادار، رؤســای 
 قــوای ســه گانه و مســئوالن لشــکری و کشــوری

در فضایــی آکنــده از حــزن و انــدوه برگــزار شــد 
ــم رزم  ــر آن ه ــر پیک ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
و مبــارز قدیمــی نمــاز اقامــه کردنــد و بــرای آن 
ــألت  ــی را مس ــت اله ــو و رحم ــران، عف ــوم، غف مرح

ــد. کردن

اجتمــاع پرشــکوهی از مــردم نیــز کــه بــرای تشــییع 
ــای  ــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در خیابان ه ــر آی پیک
ــان  ــتند، همزم ــور داش ــران حض ــگاه ته ــراف دانش اط
ــا اقامــه نمــاز میــت توســط مقــام معظــم رهبــری  ب
بــر پیکــر آیــت هللا  هاشــمی، بــا اقتــدا بــه رهبــری در 

ــد. ــه کردن ــت اقام ــاز می ــا نم خیابان ه

     پیکــر آیــت هللا  هاشــمی در حــرم مطهــر 
امام راحل)ره( به خاک سپرده شد

مراســم تدفیــن مرحــوم آیــت هللا اکبــر  هاشــمی 
خمینــی)ره( امــام   مطهــر  حــرم  در    رفســنجانی 

ــع  ــد مجم ــس فقی ــه رئی ــدان ب ــور عاقمن ــا حض و ب
طــاب  جملــه  از  نظــام  مصلحــت   تشــخیص 
و دانشــجویان انجــام گرفــت و پیکــر ایشــان در جــوار 

امــام راحــل بــه خــاک ســپرده شــد.
ــوی  ــودی از س ــس یادب ــبت مجل ــن مناس ــه همی ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی، امــروز، چهارشــنبه ۲۲ 
دی ۱39۵ از ســاعت 9 و 30 تــا ۱۲ در حســینیه امــام  

ــود. ــزار می ش ــی)ره( برگ خمین

خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی نوشــت: نماینــدگان مجلــس 
ایــران روز دوشــنبه طرحــی را تصویــب کردنــد کــه بــر اســاس 
آن بودجــه دفاعــی ایــران در راســتای توســعه برنامــه 

موشــک های بالســتیک افزایــش می یابــد.
 رویتــرز در ادامــه افــزود: ایــران، بودجــه دفاعــی خــود 
ــه  ــه موشــک های بالســتیک ک را در راســتای توســعه برنام
ــش  ــکا، پی ــب آمری ــور منتخ ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
ــرد، ۵ درصــد  ــه اســت آن را متوقــف خواهــد ک ــن گفت از ای

افزایــش می دهــد.

در ایــن گــزارش آمــده اســت: ایــن برنامــه ایــران می توانــد 
موجــب ایجــاد تنــش بیــن ایــران بــا دولــت آینــده آمریــکا 
و کشــورهای غربــی شــود؛ زیــرا ایــن کشــورها برنامــه 
موشــک های بالســتیک ایــران را در تضــاد بــا قطعنامه هــای 

ــد. ــران می دانن ــوص ای ــل درخص ــازمان مل س
ــنبه  ــران روز دوش ــس ای ــدگان مجل ــت: نماین ــرز نوش رویت

ــی در  ــه دفاع ــش بودج ــرح افزای ــق، ط ــا ۱۷3 رأی مواف ب
ــد. ــب کردن ــی را تصوی ــوان دفاع ــت ت ــتای تقوی راس

ــک های  ــش موش ــا آزمای ــت اوبام ــرز دول ــته رویت ــه نوش ب
بالســتیک را نقــض توافــق هســته ای نمی دانــد، ولــی 
ــده ــار خوان ــق هســته ای را فاجعه ب ــه تواف ــپ ک ــد ترام  دونال

ــران  ــتیک ای ــک های بالس ــه موش ــه برنام ــت ک ــه اس را متوقــف خواهد کرد. میزان گفت

روزنامــه آمریکایــی واشــنگتن تایمــز در گزارشــی بــا عنــوان 
ــتانه  ــی در آس ــای جنگ ــه ناو ه ــا در زمین ــش تنش ه »افزای
مراســم تحلیــف ترامــپ« نوشــت: ناو هــای جنگــی آمریــکا 
ــم در روز دوشــنبه  ــاز ه ــز ب ــه هرم ــه حســاس تنگ در منطق
چنــد شــلیک هشــدارآمیز بــه دلیــل نزدیــک شــدن 
ــش  ــن افزای ــی در روز دوشــنبه داشــته و ای ــای ایران قایق ه
تنش هــای میــان تهــران و واشــنگتن در آب هــای منطقــه در 
حالــی اســت کــه تنهــا دو هفتــه بــه مراســم تحلیــف ترامــپ 

باقیمانــده اســت. 
ایــن روزنامــه آمریکایــی افــزود: ســخنگوی پنتاگــون نیــز در 
ــاره اعــام کــرده کــه اقدامــات ایــران علیــه ناوهــای  ایــن ب

ــرات  ــد خط ــن اســت و می توان ــن و ناام ــی نامطمئ آمریکای
ــی داشــته باشــد.  ــز در پ ــری را نی بزرگ ت

ــت  ــا صراح ــود ب ــته خ ــخنرانی های گذش ــز در س ــپ نی ترام
ــد مواضــع ســخت تری  ــکا بای ــش آمری ــه ارت ــرده ک ــان ک  بی
را در قبــال چنیــن رویدادهایــی از خــود نشــان دهــد.
واشــنگتن تایمــز افــزود: ایــن اتفاق درســت یــک روز پس از 
فــوت  هاشــمی رفســنجانی، رئیس جمهــور پیشــین ایــران، 

ــه اســت.  صــورت گرفت
ســخنگوی کاخ ســفید نیــز ایــن رفتــار ایــران را غیــر قابــل 

قبــول توصیــف کــرده اســت. 

ــز  ــران نی ــی از تحلیلگ ــزود: برخ ــه اف ــه در ادام ــن روزنام ای
ــه  ــران ب ــی از ســوی ای ــن اقدامات ــه چنی ــد ک ــن باورن ــر ای ب
نوعــی پیام هــای پیشــتازانه ایــران بــه دولــت جدیــد آمریــکا 
خواهــد بــود و بــه گونــه ای آن هــا ترامــپ و تیــم امنیتــی آن 
را در روز اول ورودشــان بــه کاخ ســفید، مــورد آزمایــش قــرار 
ــران  ــات ای ــن اقدام ــا ای ــد ب ــور می خواهن ــه چط ــد ک داده ان

روبــرو شــوند.
 گفتنــی اســت در یکســال اخیــر، تنــش میــان ایــران 
و آمریــکا در آب هــای خلیــج فــارس افزایــش یافتــه 
و ایــن بــار بــه حــدی قایق هــای ایرانــی بــه ناوهــای 

 آمریکایــی نزدیــک شــده اند کــه آن هــا مجبــور شــدند
شــلیک های هشــدارآمیزی را انجــام دهنــد. واشــنگتن 
ــا  تایمــز افــزود: ترامــپ دائمــا موضــوع توافــق هســته ای ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــرد. او همچنی ــوال می ُب ــر س ــران را زی ته
افزایــش تنش هــا میــان ایــران و آمریــکا در خلیــج فــارس 
بــا صراحــت بیــان کــرده کــه ناو هــای آمریکایــی بایــد 

ــد. ــرار دهن ــدف ق ــی را ه ــای ایران قایق ه
امنیتــی  تیــم  ترامــپ  اکنــون  افــزود:  روزنامــه  ایــن 
ــد منتظــر  ــه خــود چیــده و حــال بای ــرای کابین خاصــی را ب
قبــال چنیــن حرکاتــی  را در  ترامــپ  اقدامــات  و   بــود 

دید. جام نیوز

پلیــس رژیــم صهیونیســتی بــرای ســومین بــار در 
یــک هفتــه اخیــر از »بنیامیــن نتانیاهــو«، نخســت 
ــاد  ــوه، فس ــت رش ــل پرداخ ــه دلی ــم، ب ــن رژی ــر ای وزی
خواهــد  بازجویــی  قــدرت  از  سوء اســتفاده  و  مالــی 
کــرد. رســانه های اســرائیلی خبــر می دهنــد پلیــس 
ــو«  ــن نتانیاه ــاره از »بنیامی ــت دوب ــرار اس ــم ق ــن رژی ای
نخســت وزیر اســرائیل، بــه دلیــل فســاد مالــی بازجویــی 
ــروز )سه شــنبه( اعــام  ــش اســرائیل دی ــو ارت ــد. رادی کن
ــس  ــه پلی ــود ک ــد ب ــی خواه ــن ســومین بازجوی ــرد ای ک
ــت  ــل دریاف ــه دلی ــو ب ــر از نتانیاه ــه اخی ــک هفت ــی ی  ط
و پرداخــت رشــوه، فســاد مالــی و سوءاســتفاده از قــدرت، 
بــه عمــل مــی آورد. بــه نوشــته روزنامــه »جروزالــم 
پســت«، دادســتانی کل رژیــم صهیونیســتی روز دوشــنبه 
مجــوز بازجویــی از ســه چهــره برجســته اقتصــادی دیگــر 

ــتند  ــط هس ــو مرتب ــاد نتانیاه ــده اول فس ــا پرون ــه ب را ک
ــوت  ــه »یدیع ــاز روزنام ــر و صاحب امتی ــرد. ناش ــادر ک ص
ــات از  ــی و تحقیق ــن بازجوی ــز دومی ــوت« در مرک آحرون
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی اســت. نتانیاهــو در 
ــر  ــا ناش ــاس ب ــی تم ــده، ط ــی افشاش ــل صوت ــک فای ی
روزنامــه »یدیعــوت آحرونــوت« بــه او پیشــنهاد داد اگــر 
ــدرت  ــد، ق ــه کن ــت وزیری ارائ ــری از نخس ــش بهت پوش
ــوم«  ــی »اســرائیل حی ــن روزنامــه یعن ــه ای  رقیــب دیرین
اولمــرت« »ایهــود  در حالــی کــه  دهــد.   را کاهــش 

ــل  ــه دلی ــتی، ب ــم صهیونیس ــین رژی ــت وزیر پیش نخس
 فســاد مالــی در زنــدان اســرائیل بــه ســر می بــرد

ــکار  ــو، اف ــی از نتانیاه ــد از انجــام دو بازجوی ــون و بع اکن
عمومــی میــان صهیونیســت ها از احتمــال پیــش آمــدن 

ــده اند. ــران ش ــرای او نگ ــابه ب ــتی مش سرنوش

رئیــس ســازمان صداوســیما در واکنــش بــه 
بازتــاب  نحــوه  بــه  نســبت  اخیــر  انتقــادات 
رســانه ای مراســم تشــییع پیکــر آیــت هللا  هاشــمی 
چشــم  روی  را  انتقــادات  گفــت:  رفســنجانی 
ــه آن هــا ــم و ســعی می کنیــم نســبت ب  می گذاری

عملکردمان را اصاح کنیم. 
علــی عســکری در حاشــیه مراســم تشــییع پیکــر 
آیت هللا  هاشــمی رفســنجانی و در پاســخ به سوالی 
دربــاره افزایــش انتقــادات از ســازمان صداوســیما 
نســبت بــه نحــوه پوشــش اخبــار و حواشــی 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم ــت رئی درگذش
از  از پخــش بخش هایــی  نظــام و جلوگیــری 
ــا  ــرد: م ــام ک ــم، اع ــردم در مراس ــعارهای م ش
انتقــادات را روی چشــم می گذاریــم و ســعی 

می کنیــم نســبت بــه آن هــا، عملکردمــان را اصــاح 
ــن در  ــیما همچنی ــازمان صداوس ــس س کنیم.رئی
پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره عــدم پوشــش 
ــمی  ــت هللا  هاش ــای آی ــخنرانی ها و اظهارنظره س
ــی  ــی و رادیوی  رفســنجانی در برنامه هــای تلویزیون
و عملکــرد ضعیــف ایــن ســازمان خاطرنشــان 
تکریــم  ایشــان  از  همــواره  کــه  مــا   کــرد: 

کرده ایم.
علی عســکری همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه آیــا منظــور از تکریــم از آیــت هللا  هاشــمی 
گذشــته  روز  چنــد  برنامه هــای  رفســنجانی، 
صداوسیماســت، گفــت: هــم در برنامه هــای ایــن 
چنــد روز گذشــته و هــم قبــل از آن، آیــت هللا  
ــاران ــم. جم ــم کرده ای هاشــمی رفســنجانی را تکری

رویترز:

قدرت دفاعی ایران رو به افزایش است

پیام قایق های تندروی ایران به ترامپ

از سوی پلیس رژیم صهیونیستی

نتانیاهو برای سومین بار بازجویی می  شود

علی عسکری: 

انتقادات به صداوسیما را روی چشم می گذاریم

با حضور در دانشگاه تهران

رهبر معظم انقالب اسالمی بر پیکر مرحوم آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی نماز اقامه کردند
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بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

بــا نصــب سیســتم تشــخیص عیــوب ســطح ورق بــدون 
ــط  ــای مرتب ــی، فعالیت ه ــان خارج ــور کارشناس ــه حض ــاز ب نی
 نصــب و راه انــدازی اعــم از تنظیــم مکانیکــی، کابل کشــی

نورپــردازی  سیســتم  و  دوربین هــا  و  حســگرها   نصــب 
و برپایــی شــبکه اترنــت، تمامــا توســط دانــش و تــوان 
ــرات  ــناس تعمی ــی، کارش ــعید بکران ــد. س ــام ش ــی انج داخل
ــورد ســرد  ــی ن ــق خطــوط نهای ــزار دقی ــرق و اتوماســیون و اب ب
بــا اعــام ایــن خبــر یکــی از فعالیت هــای اصلــی پــس 
ــاط  ــراری ارتب ــزوم برق ــک« را ل ــی ت ــز »پارس ــب تجهی از نص
 ایــن سیســتم بــا سیســتم کنترلــی خــط PLC خوانــد 
ــط  ــات مرتب ــدام اطاع ــن اق ــا ای ــت: ب ــن خصــوص گف و در ای
ــار  ــداوم در اختی ــور م ــه ط ــط ب ــت خ ــر کاف و وضعی ــا ه ب
ــودن  ــد ب ــل جدی ــه دلی ــه ب ــود ک ــته می ش ــی تک گذاش پارس
فنــاوری تجهیــز و عــدم دانــش فنــی کافــی از ایــن سیســتم 
ــن  ــرد ای ــوع کارک ــق از ن ــناخت عمی ــق و ش ــه و تحقی مطالع
ــه  ــعه ناحی ــرد و توس ــورد س ــان ن ــتور کار کارکن ــز در دس تجهی

ــت. ــرار گرف ق
پیکربندیسختافزاری    

ــیوه ها  ــوع ش ــه تن ــه ب ــا توج ــزود: ب ــوص اف ــن خص وی در ای
TCP/ پروتــکل  نهایــت  در  ارتباطــی،  پروتکل هــای  و 

ــی  ــل انتخاب ــوان راه ح ــه عن ــت ب ــبکه اینترن ــتر ش IP در بس
ــر ســر نحــوه ارســال  ــس از آن ب ــه پ پیشــنهاد شــد و در ادام

زمان هــای  داده هــا،  طــول  و  نــوع  اطاعــات،  دریافــت  و 
ارســال و دریافــت اطاعــات و چگونگــی بررســی خطاهــا 
ــرد: در  ــح ک ــی تصری ــد. بکران ــل آم ــه عم ــق ب ــبکه تواف در ش
مرحلــه بعــد عــاوه بــر پیکربنــدی ســخت افزاری، نصــب 
ــدی  ــت، پیکربن ــای شــبکه و کابل کشــی شــبکه اینترن کارت ه
 PLC ســمت  دو  هــر  در  پارامترهــا  تنظیــم  و   نرم افــزاری 
و ســرور پــارس  تــک انجــام گرفــت و در نخســتین قــدم بــرای 
ــن دو  ــی بی ــی، تلگرام های ــک ارتباط ــت لین ــان از صح اطمین

طــرف رد و بــدل شــد.
ثبتوآرشیوعیوب    

ــل در  ــه Tracking کوی ــدی برنام ــاز بع ــرد: ف ــادآوری ک وی ی
ــم از  ــات کاف اع ــه اطاع ــد ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون PLC ب
عــرض، ضخامــت و شــماره کاف و ...، همچنیــن وضعیــت خط 
ــد اعــم از ســرعت و توقــف خــط و محــل نقطــه جــوش   تولی
و زمــان قطــع کاف در خروجــی و تغییــر کاف در ورودی و... به 
ــه پارســی تک  ــان مشــخص ب ــن در زم صــورت ایمــن و مطمئ

ارســال شــود؛ بدیــن صــورت پارســی تک می توانــد بــرای 
 هــر کاف بــه صــورت مجــزا اقــدام بــه ثبــت و آرشــیو عیــوب 

کرده و حتی گزارش عیوب را به plc ارســال کند.
دیگرمزایایاینپروژه    

کارشــناس تعمیــرات بــرق و اتوماســیون و ابــزار دقیــق خطــوط 
ــن  ــرای ای ــر اج ــای دیگ ــه مزای ــه ب ــورد ســرد در ادام ــی ن نهای
ــر  ــاوه ب ــروژه ع ــن پ ــرای ای ــرد: اج ــان ک ــاره و بی ــروژه اش پ
ــی  ــان در پیاده ســازی پروژه های ــش اعتمادبه نفــس کارکن افزای
از ایــن قبیــل، موجــب افزایــش دانــش فنــی نیروهــای داخلی 
و بــه روز شــدن اطاعــات و آشــنایی بــا فنــاوری روز دنیــا شــد؛ 
ضمــن اینکــه اجــرای ایــن فعالیــت بــا توجــه بــه آشــنا بــودن 
ــام  ــن انج ــان ممک ــن زم ــد، در کمتری ــط تولی ــه خ ــان ب کارکن
پذیرفــت و از تحمیــل هزینــه اضافــی بــرای حضــور کارشناســان 
خارجــی جلوگیــری بــه عمــل آورد.  عــاوه بــر ایــن از نظــر فنــی 
نیــز برنامــه ســطح یــک بــه گونــه ای طراحــی شــد کــه در آینــده 
بــا برپایــی و راه انــدازی سیســتم ســطح دو اطاعاتــی، بتــوان 
ــت  ــتم مدیری ــر کاف در سیس ــوب ه ــی از عی ــزارش کامل گ

اطاعــات ســازمان فــوالد مبارکــه داشــت. 
ایــن موفقیــت را حاصــل تــاش کارکنــان  وی در پایــان 
ــی  ــوط نهای ــرق خط ــق و ب ــزار دقی ــیون و اب ــرات، اتوماس تعمی
ــرد ــورد س ــت ن ــرل کیفی ــعه و کنت ــای توس ــکین، واحده  و اس
حمایــت مدیریــت خطــوط نهایــی و اســکین پــاس و مدیریــت 
ناحیــه نــورد ســرد و دیگــر واحدهــای مرتبــط خواند و از ایشــان 

ــکر کرد. تش

با دانش و توان داخلی فوالد مبارکه

 خودکفایی در سیستم تشخیص 
عیوب سطح ورق

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گفــت: وزارت 
صنعــت و بانــک مرکــزی نبایــد تــوپ را در زمیــن یکدیگــر 
بیندازنــد و طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاال را بــه ســرانجام 
ــه اجــرا نشــدن  ــا اشــاره ب برســانند. حمیدرضــا فوالدگــر ب

درســت طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاال 
ــه  ــت ک ــد اس ــزی معتق ــک مرک ــت: بان گف
مدنظــر  نتوانســته کاالی  صنعــت   وزارت 
ــت  ــا کیفی ــردم را ب ــاز م ــا نی ــب ب و متناس
قیمــت مناســب و خدمــات پــس از فروش 

مناســب عرضــه کنــد. 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 

اســامی بــا بیــان اینکــه وزارت صنعــت معتقــد اســت کــه 
بانک هــا در اجــرای کارت اعتبــاری خریــد کاال تعلــل 
ــه  ــه جاذب ــرده ک ــار ک ــت اظه ــزود: وزارت صنع ــد، اف کردن
تســهیات بانکــی آنچنــان نبــوده کــه مــردم از طــرح خریــد 
کاال اســتقبال کننــد. بنابرایــن اگــر مقــرر شــده کــه طــرح 

ــرح  ــن ط ــد ای ــود، نبای ــی ش ــد کاال اجرای ــاری خری  اعتب
ــن طــرح  ــا هماهنگــی ای ــد ب ــرد و بای ــا ک را بی فرجــام ره
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــانند. فوالدگ ــرانجام برس ــه س را ب
بایــد بــه تولیدکننــدگان تســهیات مناســب پرداخــت 
شــود، ادامــه داد: اگــر مقــرر شــده کــه 
ــه  ــن یاران ــد ای ــه ای پرداخــت شــود، بای یاران
بــه تولیدکننــدگان پرداخــت و موانــع تولید از 
مســیر آن برداشــته شــود و در همیــن راســتا 
ــازار عرضــه و تقاضــا بتوانــد  تولیدکننــده در ب
محصــول خــود را توزیــع کنــد. وی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه طــرح خریــد کاال بایــد بــرای مردم 
ــد  ــتقبال کنن ــت آن اس ــا از دریاف ــد ت ــته باش ــه داش  جاذب
ــه  ــا ارائ ــت ی ــد در قیم ــا بای ــه ی ــن جاذب ــد: ای ــادآور ش ی
 تســهیات در نظــر گرفتــه شــود و اگــر ایــن جاذبــه نباشــد

ــد کاالی  ــی می توانن ــگاه محل ــا فروش ــق ب ــا تواف ــردم ب م
ــت ــه مل ــد. خان ــداری کنن مدنظــر خــود را خری

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از صرفه جویــی ۱۸ میلیــارد 
متــر مکعبــی آب طــی ســه ســال اخیــر از طریــق افزایــش 
ــر داد و اعــام کــرد  بهــره وری آب در بخــش کشــاورزی خب
ــر اســاس برنامــه ششــم توســعه، بایــد ۱۱ میلیــارد متــر  ب

مکعــب آب صرفه جویــی کنیــم کــه بایــد 
همــه دســتگاه های متولــی ماننــد وزارت 
ــر اســاس وظیفه مندی شــان در ایــن  نیــرو ب

ــد. ــه کمــک کنن زمین
ســهم  کــرد:  اظهــار  اکبــری  علیمــراد   
ــی  ــاورزی از آب مصرف ــش کش ــی بخ واقع
ــر  ــه نظ ــت و ب ــد اس ــدود ۶۰ درص ــور ح کش

می رســد ابــزار اندازه گیــری آب، کنتــور حجمــی بــرای 
ــه بخــش  بخــش کشــاورزی و آب در شــبکه های فرعــی ب
کشــاورزی بایــد از ســوی وزارت نیــر انجــام شــود تــا 
میــزان دقیــق آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی مشــخص 
ــان آب  ــته راندم ــال های گذش ــی س ــزود: ط ــود. وی اف ش

ــه  ــه ب ــه ۴۳ درصــد رســیده ک ــاری از ۳۴ ب ــره وری آبی و به
ازای هــر درصــد افزایــش 2 میلیــارد متــر مکعــب، آب 
ــعه ۱۱  ــم توس ــه شش ــرای برنام ــود و ب ــی می ش صرفه جوی
میلیــارد متــر مکعــب آب صرفه جویــی خواهــد شــد. معــاون 
ــه  ــاورزی ادام ــاد کش ــر جه ــاک وزی آب و خ
داد: ســاالنه بخــش اعظمــی آب از کشــور 
ــن  ــه ریخت ــوان ب ــه می ت ــود ک ــارج می ش خ
ــزر ــای خ ــه دری ــب ب ــر مکع ــارد مت  ۱۱ میلی
ــب در  ــر مکع ــارد مت ــدود ۴ میلی ــروج ح خ
جنــوب کشــور و از طریــق خوزســتان و خــروج 
حــدود ۳ میلیــارد متــر کعــب آب از بوشــهر و 
بندرعبــاس بــه دریــای عمــان اشــاره کــرد. همچنیــن تبخیــر 
ــل  ــارج از فص ــه خ ــی را ک ــبکه ها و آب ــدها و ش ــت س پش
ــود  ــازی می ش ــرق رهاس ــد ب ــرای تولی ــد و ب ــت و تولی کش
نیــز بــه حســاب کشــاورزی می گذارنــد کــه ایــن محاســبه 

درســت نیســت و بــه کشــاورزی ربطــی نــدارد. ایســنا

دولــت اســترالیا پیش بینــی کــرد قیمــت هــر تــن ســنگ آهــن تــا ســال 
ــی ۸۰ دالر  ــت کنون ــف قیم ــا نص ــه تقریب ــد ک ــه ۴۶.۷۰ دالر می رس 2۰۱۸ ب
اســت. قیمــت کنونــی ســنگ آهــن از افزایــش تقاضــا از ســوی چیــن مورد 
حمایــت قــرار گرفتــه اســت؛ امــا وزارت صنعــت، نــوآوری و علــوم اســترالیا 
ــه  ــده ادام ــال های آین ــا در س ــد تقاض ــد رش ــت رون ــد اس ــرد بعی ــام ک اع
پیــدا کنــد. ایــن وزارتخانــه همچنیــن پیش بینــی خــود از صــادرات ســنگ 
آهــن را بــه میــزان 2 درصــد کاهــش داد و ۸۳2.2 میلیــون تــن بــرای ســال 
ــده  ــن صادرکنن ــترالیا، بزرگ تری ــرد. اس ــی ک ــی 2۰۱۷ – 2۰۱۶ پیش بین مال
ــزرگ  ــی ب ــرکت های معدن ــهام ش ــت و ارزش س ــان اس ــن جه ــنگ آه س
ایــن کشــور بــه دنبــال انتشــار ایــن پیش بینــی کاهــش پیــدا کــرد. شــرکت 
فورتســکیو متالــز کــه ارزش ســهامش بیــش از ۳ درصــد کاهــش یافــت، 
شــدیدترین ضــرر را متحمــل شــد. وزارت صنعــت، نــوآوری و علوم اســترالیا 
ــه  ــن ســنگ آهــن ب ــر ت ــود قیمــت ه ــرده ب ــی ک ســال گذشــته پیش بین
ــن  ــا افزایــش تقاضــا از ســوی چی ــت؛ ام ۴۴.۱۰ دالر کاهــش خواهــد یاف
کمــک کــرد قیمــت ایــن کاال بــه بیــش از ۸۰ دالر صعــود کنــد. همچنیــن 
بانــک بارکلیــز پیش بینــی کــرده قیمــت ســنگ آهــن تــا ســه ماهــه ســوم 
ــر از  ــه کمت ــد می شــود، ب ــن کن ــاک چی ــازار ام ــه رشــد ب ســال جــاری ک
ــال  ــی کپیت ــی س ــرکت »آر ب ــرد. ش ــد ک ــقوط خواه ــن س ــر ت ۵۰ دالر در ه
مارکتــس« اخیــرا پیــش بینــی کــرده قیمــت ســنگ آهــن پــس از افزایــش 

در ســال 2۰۱۶، امســال دچــار عقب نشــینی می شــود. ایســنا

سرپرســت مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت از بررســی طــرح واگــذاری نظــارت بــر شــبکه های مجــازی بــه 
ــر داد و گفــت: مالیــات  شــرکت های شناســنامه دار خصوصــی ایــن حــوزه خب
ــه درآمدهــای تجــارت الکترونیــک می شــود و  شــامل همــه درآمدهــا از جمل
مالیــات کســب وکارهای اینترنتــی مربــوط بــه شــبکه بانکــی اســت. رمضانعلــی 
ــا اشــاره بــه گســترش کســب وکارهای نویــن در فضــای مجــازی  صــادق زاده ب
ــعی  ــف س ــای مختل ــه صورت ه ــک ب ــارت الکترونی ــعه تج ــز توس ــت: مرک گف
ــد  ــت کن ــان حمای ــرکت های دانش بنی ــن و ش ــب وکارهای نوی ــد از کس می کن
ــه ایــن حمایت هــا صــدور نشــان اعتمــاد الکترونیــک اســت. وی  کــه از جمل
ــای  ــب وکارها در فض ــت از کس ــرای حمای ــه ب ــی ک ــر روش های ــزود: از دیگ اف
مجــازی صــورت می گیــرد، تخصیــص درگاه هــای پرداخــت الکترونیــک 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــازه می ده ــه اج ــت ک ــه آن هاس ــی ب ــتم بانک ــب سیس از جان
پرداخت هــای خــود را بــه طــور احســن و بــه ســهولت انجــام دهنــد. صــادق زاده 
ــارت از  ــدن و تج ــت، مع ــای وزارت صنع ــترش حمایت ه ــه گس ــاره ب ــا اش ب
ــامانه  ــن س ــاس ای ــر اس ــه داد: ب ــک ادام ــدارکات الکترونی ــامانه ت ــق س طری
و بــر اســاس سیاســت های حمایــت از تولیــد داخلــی و کســب وکارهای 
نویــن، دســتگاه ها ملــزم هســتند مناقصــات جزئــی و عمــده خــود را از ایــن 
ــا  ــد ت ــن ســامانه ها بگیرن ــز از ای ــد و خریدهــای خــود را نی ــق برگــزار کنن طری
ــان در  ــه گســترش شــرکت های دانش بنی ــا حمایتــی کــه انجــام می شــود ب ب

ــن ــزوده شــود. اقتصــاد آنای حــوزه تجــارت الکترونیــک اف

ــاه  ــاون، کار و رف ــکاری وزارت تع ــروی بی ــاغل و نی ــت از مش ــاون حمای مع
اجتماعــی گفــت: در حــال حاضــر بیــش از 22۰ هــزار نفــر در کشــور از بیمــه 
ــه بررســی مشــکات  ــا اشــاره ب ــاوری ب بیــکاری بهره منــد هســتند. کریــم ی
ــی  ــت اجتماع ــی حمای ــکاری نوع ــه بی ــت: بیم ــکاری گف ــه بی ــت بیم پرداخ
دولــت از کارگرانــی اســت کــه بــدون میــل و اراده از کار بیکار شــده یــا کارگرانی 
کــه در بعضــی کارگاه هــا بــر اثــر حــوادث قهریــه دچــار آســیب شــدند. وی بــا 
بیــان اینکــه کارگــران ایــن بنگاه هــا بــدون ســوابق بیمــه ای مشــمول بیمــه 
بیــکاری هســتند، گفــت: البتــه در بنگاه هایــی کــه اصــاح ســاختار اقتصــادی 
اتفــاق افتــاده یــا شــاهد جابجایــی مکانــی هســتیم، حمایــت از کارگــران در 
قالــب بیمــه بیــکاری انجــام می شــود. معــاون حمایــت از مشــاغل و نیــروی 
ــه در حــال  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــکاری وزارت تع بی
ــه  ــرری بیم ــد از مق ــا شــاغل بودن ــه قب ــر در کشــور ک ــزار نف حاضــر 22۰ ه
بیــکاری اســتفاده می کننــد، اضافــه کــرد: هــر چنــد مــا متولــی بحث هــای 
بیــکاری در کشــور نیســتیم، امــا آمارهایــی کــه از ســوی مســئوالن دولتــی 
ــای  ــا آماره ــه می شــود، قطع ــاره ارائ ــاره اشــتغال دوب ــام اســامی درب و نظ
مســتند اســت. یــاوری بــا بیــان اینکــه از ســال ۶۶ قانــون پرداخــت مقــرری 
بیمــه بیــکاری مصــوب شــده و تــا ســال ۸۱ منابــع و مصــارف بیمــه بیــکاری 
ــه ســال ۹۳  ــی ب ــرد: در ۱2 ســال منته ــه ک ــی داشــته اســت، اضاف همخوان
ــا ســال  ــت؛ ام ــن حــوزه پیشــی می گرف ــع در ای ــر مناب همیشــه مصــارف ب

گذشــته منابــع مــا بــر مصــارف پیشــی گرفتــه اســت. خبرفارســی

قیمتسنگآهنتاسالآیندهنصفمیشود

پرداخت وام اشتغالزایی به روستائیان در صورت تصویب مجلس
ســید ابوالفضــل رضــوی، معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری، بــا اشــاره بــه تصویب یــک فوریت الیحه 
ــرای اعطــا وام بــه روســتائیان و عشــایر گفــت: در صورتــی کــه مجلــس ایــن الیحــه   اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی ب

را تا اوایل دی ماه تصویب کند، قول می دهیم تا نیمه فروردین سال ۹۶ به متقاضیان پرداخت شود.

در قاب تصویر

۲۲۰هزارنفردرکشور،بیمهبیکاریمیگیرندتجارتالکترونیکهممالیاتدارد
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ـــمـــاره 341 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی

پژوپارس سال

پژو 2۰۶ تیپ 5
 3۶ میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان

پژو 2۰۶ تیپ 2
 32 میلیون 

و ۶۶۰ هزار تومان

V۸ 2۰۶ پژو
 3۷ میلیون 

و 3۸۰ هزار تومان

رانا
 33 میلیون 

و ۶۸۰ هزار تومان

دنا
 42 میلیون 

و 54۰ هزار تومان

S11۰ 31میلیون تومانام وی ام

 35 میلیون 
و 32۷ هزار تومان

اعالممتهمانردیفاولافزایشنرخدالر
ــرخ  ــن افزایــش ن عوامــل بنیادی
عوامــل  بــه  می تــوان  را  ارز 
مقطعــی و کوتاه مــدت نســبت 
ــه  ــه اگرچ ــا ک ــن معن ــه ای داد؛ ب
نوســانات ارزی در یکــی دو مــاه 
اخیــر شــدت یافتــه، امــا بــه نظر 
ــن  ــل بنیادی ــه عوام ــد ک می رس
ایــن وضعیــت در ســال های گذشــته بــه تدریــج شــکل 
ــادی،  ــات اقتص ــای نظری ــر مبن ــی ب ــور کل ــه ط ــد. ب گرفته ان
ــول  ــری پ ــای براب ــدت، نرخ ه ــد بلندم ــن رون ــل بنیادی عوام
کشــورها را تعییــن می کننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر در 
ــورم  ــرخ ت ــد، ن ــش یاب ــادی کاه ــد اقتص ــرخ رش ــوری ن کش
ــل  ــه دلی ــور ب ــی آن کش ــول داخل ــه پ ــد، عرض ــش یاب افزای
سیاســت های انبســاطی پولــی افزایــش یابــد، کســری بودجــه 
ــا کســری تجــارت خارجــی در آن افزایــش  ــاال رود ی ــت ب دول
پیــدا کنــد، در آن صــورت ارزش پــول آن کشــور در مقابــل ســایر 
پول هــا کاهــش خواهــد یافــت. از آنجــا کــه بخــش مهمــی از 
ــت و گاز  ــادرات نف ــی از ص ــران ناش ــاد ای ــه ارز در اقتص عرض
اســت، لــذا در مجمــوع ایــن رونــد، نشــانگر کاهــش عرضــه ارز 
بــه اقتصــاد ایــران و ایجــاد زمینــه بــرای کاهــش ارزش پــول 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــر و ب ــای اخی ــت.البته در ماه ه ــی اس مل
تولیــد و فــروش نفــت پــس از برجــام، انتظــار بــر ایــن اســت 
کــه صــادرات نفــت افزایــش یافتــه باشــد؛ بــا ایــن حــال بــه 
دلیــل کاهــش شــدید قیمــت نفــت در دو ســال اخیــر، بــه نظر 
نمی رســد کــه ایــن میــزان افزایــش تولیــد و صــادرات بتوانــد 
کاهــش درآمــد صــادرات نفــت گاز در مقایســه بــا ســال ۱۳۹۰ 
را جبــران کنــد. پــس کاهــش درآمدهــای نفتــی اثــر خــود را بر 

کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.

شروعمرحلهدوممطالعات

میداننفتیآزادگان
غامرضــا منوچهــری، معــاون شــرکت نفــت، در حاشــیه 
ــرژی  ــی نفــت و ان ــد از ســیزدهمین نمایشــگاه بین الملل بازدی
در جمــع خبرنــگاران دربــاره میــزان تولیــد کنونــی نفــت 
ــل  ــت بین المل ــد از معاون ــد بای ــق تولی ــار دقی ــران گفــت: آم ای
ــون  ــا ۴ میلی ــه حــدود ۳.۹ ت ــا روزان ــه شــود؛ ام شــرکت گرفت
بشــکه تولیــد نفــت ایــران اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
قــرارداد MOU ایــران بــا شــرکت اینپکــس ژاپــن دربــاره چنــد 
ــه  ــج اولی ــا نتای ــرد: ژاپنی ه ــار ک ــه آزادگان اظه ــدان از جمل می
مطالعاتشــان را ارائــه کرده انــد و ظــرف ســه هفتــه آینــده 
ــد کار  ــع از دی ــه در واق ــا را ک ــات آن ه ــه دوم مطالع ــز مرحل نی
MOU مرحلــه نهایــی اســت، ارائــه می کننــد؛ ایــن شــرکت ها 
از شــرکت کنندگان صاحــب صاحیــت در مناقصــات آتــی 
ایــران خواهنــد بــود. معــاون توســعه و مهندســی شــرکت نفــت 
افــزود: مــا تاکنــون بــرای میــدان آزادگان بــا حــدود ۵ شــرکت 
ــه  ــا توج ــی ب ــم؛ ول ــا کرده ای ــرارداد MOU امض ــی ق بین الملل
بــه اینکــه ایــن شــرکت ها بــه صــورت کنسرســیوم در مناقصــه 
ــر  ــا همدیگ ــه ب ــه چگون ــد ک ــد دی ــرد، بای ــد ک ــرکت خواهن ش
اروپایی هــا  بــا  مشــترک می شــوند. شــرکت های چینــی 
مشــترک می شــوند و بایــد یــک شــریک ایرانــی داشــته 
باشــند. بایــد منتظــر باشــیم ببینیــم چنــد گــروه خواهنــد آمــد. 
معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکه 
ــی و گازی در حــال حاضــر در  ــن نفت ــت میادی ــب بازیاف ضری
ایــران 2۷ تــا 2۸ درصــد اســت، گفــت: ایــن میــزان بایــد بــه ۴۰ 

درصــد طــی ۳۰ ســال برســد.

همچنانبیشاز۹۰درصدآیفونها

قاچاقاست
ــان  ــه از می ــت ک ــی گف ــزات مخابرات ــه تجهی ــس اتحادی رئی
مجــوز  آیفــون  رســمی  واردات  بــرای  کــه  شــرکت هایی 
ــه واردات شــده اند  ــق ب ــا ۹ شــرکت موف ــط ۸ ت ــد، فق گرفته ان
ــار کاالی  ــازار در اختی ــن ب ــد ای ــش از ۹۰ درص ــان بی و همچن
ــن  ــت ای ــاره وضعی ــی در ب ــین کریم ــت. غامحس ــاق اس قاچ
ــا  ــفانه ب ــرد: متاس ــار ک ــران اظه ــازار ای ــون در ب ــای آیف روزه
واردات  بــرای  گرفتــه  مجــوز  شــرکت های  اینکــه  وجــود 
ــه کار شــده اند، امــا حجــم کاالی  ــد دســت ب ــن برن رســمی ای
ــا ۸  ــط ۷ ت ــت و فق ــیار باالس ــوز بس ــازار هن ــن ب ــاق در ای قاچ
ــا  ــرار دارد. وی ب ــرکت ها ق ــن ش ــار واردات ای ــد در اختی درص
بیــان اینکــه بــرای انجــام واردات رســمی هزینــه نهایــی 
ــام  ــاق تم ــای قاچ ــش از نمونه ه ــد بی ــا ۱2 درص ــدود ۱۰ ت ح
می شــود، گفــت: مشــتری نیــز معمــوال ترجیــح می دهــد کــه 
ــداری  ــی غیررســمی را خری ــر و گارانت ــت کمت ــا قیم ــی ب کاالی
شــرکت های  میــان  رقابــت  اســاس  همیــن  بــر  کنــد. 
 واردکننــده رســمی بــا واردکننــدگان قاچــاق دشــوار شــده 
و کار را بــرای ایــن گــروه ســخت تر می کنــد. رئیــس اتحادیــه 
ــت  ــون قیم ــرد: اکن ــوان ک ــن عن ــی همچنی ــزات مخابرات تجهی
ــور  ــا فاکت ــادی رســمی وارد شــده و ب ــه از مب ــی ک ــک آیفون ی
ــون  ــدود ۳ میلی ــود، ح ــه ش ــب ارائ ــی مناس ــمی و گارانت  رس
ــوان در  ــن کاال را می ت ــا همی ــود؛ ام ــان می ش ــزار توم و ۴۰۰ ه
بــازار قاچــاق بــا قیمتــی معــادل ۳ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان 

نیــز تهیــه کــرد.

شناسایی۱۱واحدمتخلفتولیدی

سکهپارسیاندراصفهان
اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان از شناســایی ۱۱ واحــد 
متخلــف تولیــدی ســکه طــای پارســیان در کانشــهر اصفهــان 
ــط عمومــی  ــع، رواب ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــر داد. ب خب
اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان اعــام کــرد: از بیــن 
ــتند  ــی داش ــی، کم فروش ــر وزن ــد از نظ ــا، ۸ واح ــن واحده  ای
ــن  ــد. ای ــف می کردن ــار طــا، تخل ــز از لحــاظ عی و ۳ واحــد نی
واحدهــا در بازرســی کارشناســان اســتاندارد از واحدهــای 
تولیــدی ســکه پارســیان در اصفهــان، شناســایی و تاکنــون ســه 
ــی معرفــی شــده اند. ــه مراجــع قضای ــان آن هــا ب واحــد از می

تعــداد کل  اســتان،  اســتاندارد  اداره کل  عمومــی  روابــط 
واحدهــای تولیــدی ســکه پارســیان در کانشــهر اصفهــان 
و اینکــه واحدهــای متخلــف از میــان چــه تعــداد واحــد 
همچنیــن  اســت.  نکــرده  اعــام  را  شــده اند  شناســایی 
کارشناســان ایــن اداره کل بــه دو آزمایشــگاه بــه دلیل نداشــتن 

دقــت در اندازه گیــری عیــار طــا، اخطــار دادنــد.

دبیرکانونسراسریانبوهسازان:

مسئوالندربخشمسکن

فقطگفتاردرمانیمیکنند
دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان 
بــا پیش بینــی افزایــش قیمــت 
مســکن در ســال آینــده و تشــریح 
ــه شکسته شــدن کمــر  دالیــل آن، ب
ــاره  ــور اش ــکن در کش ــد مس تولی
کــرد و گفــت:  مســئوالن در حــوزه 
مســـکن فقــط گفتـاردرمانـــی 
ــازار مســکن  می کننــد. فرشــید پورحاجــت درخصــوص آینــده ب
اظهــار کــرد:  اگــر شــاخص هایی را کنــار هــم بگذاریــم، افزایــش 
قیمــت مســکن را بــه چنــد دلیــل خواهیــم داشــت؛ یکــی اینکــه 
ــده  ــران ش ــرخ ارز گ ــش ن ــطه افزای ــدی به واس ــای تولی نهاده ه
ــر گــران  ــح ســاختمانی طــی یکــی دو ســال اخی اســت. مصال
شــده؛ عــاوه بــر اینکــه عوارضــی کــه ســازنده بــه دســتگاه های 
ــه  ــش یافت ــدت افزای ــه  ش ــرد، ب ــت می ک ــان پرداخ خدمات رس
اســت. وی ادامــه داد: تولیــد مســکن متناســب بــا نیــاز جامعــه 
نیســت و کاهــش صــدور پروانــه ســاختمانی داشــته ایم. 
تولیدکننــدگان مســکن در بدتریــن شــرایط از ســال ۹۰ بــه ایــن 
ــده مــورد  ــان کــرد: وقتــی تولیدکنن ســو قــرار داشــته اند. وی بی
ــاره  ــا دوب ــود و ت ــارج می ش ــه خ ــرد، از چرخ ــرار نگی ــت ق حمای
برگــردد، زمانبــر اســت؛ ایــن مــوارد بــر بــازار مســکن تأثیرگــذار 
ــد  ــراز »بای ــا اب ــازان ب ــری انبوه س ــون سراس ــر کان ــت. دبی اس
ببینیــم ســال آینــده اتفاقــی بــرای ایــن حــوزه روی می دهــد یــا 
برنامه ریــزی  و  سیاســتگذاری  یــک  آیــا  گفــت:  خیــر«، 
منســجمی بــرای مســکن در دســتور قــرار می گیــرد؟ پورحاجــت 
یــادآور شــد: ســه ســال اســت کــه کانــون سراســری انبوه ســازان 
بــه  نیابــت از بخــش خصوصــی مشــکات را اعــام کرده؛ خســته 
شــده ایم از بــس گفتیــم مثــا قانــون پیش فــروش ایــراد دارد. 
در پاســخ بــه ایــن دغدغــه مــا همــه می آینــد و فقــط گفتاردرمانی 
ــراد دارد. وی  ــون ای ــن قان ــم ای ــد می دانی ــد و می گوین می کنن
ــد اصــاح شــود.  ــراد دارد، بای ــون ای ــن قان ــر ای ــرد: اگ ــد ک تأکی
انبوه ســازان نظــر کارشناســی در ایــن رابطــه داده انــد؛ امــا جــواب 
کارشناســی را نگرفته ایــم. وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــرا 
ــف  ــرد: تکلی ــار ک ــود، اظه ــاح نمی ش ــور اص ــون مذک ــراد قان ای
ــال  ــهیل گری را دنب ــد تس ــوزه تولی ــه در ح ــت ک ــذار نیس قانونگ
ــا  ــر »ت ــا تصریــح ب ــون سراســری انبوه ســازان ب ــر کان ــد. دبی کن
اآلن اتفــاق مثبتــی را در بخــش مســکن مشــاهده نکرده ایــم« 
ــای عمــل کــه می رســد  ــد، امــا پ گفــت: همــه صحبــت می کنن

آثــار مثبتی را در این حوزه نمی بینیم.

نمایشگاهکشاورزیبهدورپانزدهمرسید
پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی تکنولوژی  کیمیای وطن
محصــوالت  )نهاده هــا،  باغبانــی  و  تجهیــزات کشــاورزی   و 
و خدمــات وابســته(، از 2۳ تــا 2۶ دی مــاه در محــل نمایشــگاه های 
ــر  ــتان دای ــل شهرس ــع در پ ــان واق ــتان اصفه ــی اس بین الملل
می شــود. مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
ــارکت کننده در ۸  ــن دوره ۱۱۰ مش ــت: در ای ــان گف ــتان اصفه اس
ــران ــتان های ته ــگاهی از اس ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــزار مت  ه
ــوی  ــان رض ــان، خراس ــاری، گی ــال و بختی ــان، چهارمح اصفه
ــارس  ــزی، ف ــزد، مرک ــدان، ی ــرقی، هم ــان ش ــرز، آذربایج الب
ــا  ــد ت ــم می آین ــرد ه ــی و گلســتان گ ــان غرب ســمنان، آذربایج
ــه  ــود را در زمین ــات خ ــوالت و خدم ــن محص ــن و تازه تری آخری
تولیــد و توزیــع انــواع بــذر، ســموم دفع آفــات، ادوات سمپاشــی 
ــات  ــن خدم ــی و تأمی ــات بازرگان ــاه، خدم ــی، گل و گی و باغبان
ــا  ــال، نهاده ه ــت و نه ــرورش درخ ــه، پ ــاورزی، گل و گلخان  کش

و کودهای شیمیایی و حیوانی به نمایش بگذارند. 
مشــارکت کنندگان  چشــمگیر  حضــور  از  محققیــان  رســول 
ــر اســتان های کشــور، حضــور چشــمگیر  ــی و از دیگ غیراصفهان
ــکیل  ــی، تش ــازمان های دولت ــگاه ها و س ــی و دانش ــز علم مراک
ــامی  ــگاه آزاد اس ــکل از دانش ــگاه متش ــی نمایش ــون علم پاوی
آزاد  دانشــگاه  و  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  خوراســگان، 
اســامی شــهرکرد، برگــزاری ۳ ســمینار آموزشــی بــا موضوعــات 
ــاه  ــاک، آب و گی ــان، خ ــه گیاه ــر در تغذی ــای مؤث  تکنولوژی ه
و خــاک و نهاده هــای کشــاورزی بــا اعطــای گواهینامــه، درصــد 
ــد  ــزی بازدی ــد و برنامه ری ــارکت کنندگان جدی ــور مش ــاد حض زی
گروه هــای متخصــص بــه عنــوان ویژگی هــای ایــن دوره از 

ــاد کــرد.  نمایشــگاه اگــروت ی
ایــن نمایشــگاه طــی ســاعات بازدیــد ۱۵ تــا 2۱ در محــل 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل 
ــاعت ۹  ــاه از س ــنبه 2۵ دی م ــت و روز ش ــر اس ــتان دای شهرس
تــا ۱2 صبــح بــه منظــور بازدیــد ویــژه متخصصــان تعییــن شــده 

ــنا ــت. ایس اس

شیراستریلدراصفهانگراننشدهاست
بــا وجــود اعــام خبــر گرانــی 2۰۰ تومانــی هر لیتر شــیر اســتریل 
بــا مانــدگاری ۶ مــاه، مدیــر عامــل تعاونــی کارخانه هــای شــیر 
پاســتوریزه اســتان اصفهــان گفــت: ایــن خبــر دلیــل بــر گرانــی 
ــوز  ــال مج ــه دنب ــا ب ــت و م ــان نیس ــول در اصفه ــن محص ای
ــات  ــرخ لبنی ــرای افزایــش ن رســمی از ســازمان های مربوطــه ب
ــش 2۰۰  ــم افزای ــرد: تصمی ــد ک ــری تاکی ــان امی ــتیم. هوم هس
تومانــی هــر لیتــر شــیر اســتریل از ســوی انجمــن صنایــع لبنــی 
ــش  ــز افزای ــان نی ــه در اصفه ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــور ب کش

قیمــت داشــته باشــیم. 
ــرای  ــمی ب ــوز رس ــال مج ــه دنب ــا ب ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
افزایــش منطقــی نــرخ لبنیــات هســتیم، تصریــح کــرد: تعاونــی 
کارخانه هــای شــیر پاســتوریزه اصفهــان بــه دنبــال انجــام 
مقدمــات بــرای افزایــش نــرخ لبنیــات از ســوی ســازمان تنظیم 
بــازار و ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده و تولیدکننــده اســت. 
ــتان  ــتوریزه اس ــیر پاس ــای ش ــی کارخانه ه ــل تعاون ــر عام مدی
اصفهــان در پاســخ بــه ســؤال کــه بنــا بــر اعــام دبیــر انجمــن 
ــیر  ــر ش ــر لیت ــی ه ــش 2۰۰ تومان ــور، افزای ــی کش ــع لبن صنای
ــوده  ــاورزی ب ــاد کش ــت و جه ــوز وزارت صنع ــا مج ــتریل ب اس
اســت، گفــت: اگــر ایــن مجــوز کســب شــده، بنابرایــن مــا نیــز 

ــم.  ــش دهی ــیر را افزای ــوع ش ــن ن ــت ای ــم قیم می توانی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش مصــرف شــیر و لبنیــات توســط 
مــردم موجــب ضــرر کارخانه هــای لبنــی شــده اســت، افــزود: 
طــی دو ســال گذشــته بــا وجــود ضــرر ســعی در تثبیــت قیمــت 
لبنیــات داشــتیم؛ امــا در صــورت موافقــت ســازمان تنظیــم بــازار 
کشــور بــا بــرآورد قیمــت تمام شــده و احتســاب ســود متعــارف 

بــه دنبــال افزایــش نــرخ شــیر، ماســت، دوغ و پنیــر هســتیم.

فوالدگر:

طرحکارتاعتباریخریدکاال،بیفرجامرهانشود

معاونوزیرکشاورزیخبرداد:

صرفهجویی۱۸میلیاردمترمکعبیآبدربخشکشاورزی
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حتما بخوانید!
زاینده رود، روایتگر داستان ...

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: ایمنــی قابــل ارتقــا و بــا تــاش و اقدامــات همه جانبــه 
ــروه  ــمی در کارگ ــم قاس ــت. قاس ــتیابی اس ــل دس ــز قاب نی
حمــل و نقــل و ایمنــی ســفر اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار کــرد: چهارمحــال و بختیــاری در ســال گذشــته جــزو 
اســتان های برتــر در کاهــش تصادفــات بــود و در آینــده نیــز 
بــا تشــکیل کمیســیون جمعیــت طرفــداران ایمنــی راه، مانــع 
از افزایــش تخلفــات و تصادفــات خواهــد شــد. وی افــزود: 
ــه  ــات همه جانب ــاش و اقدام ــا ت ــا و ب ــل ارتق ــی قاب ایمن
ــا اشــاره بــه نصــب  نیــز قابــل دســتیابی اســت. قاســمی ب
ــرد: از ســال گذشــته  ــح ک ــای سرعت ســنج تصری دوربین ه
ــتان  ــی اس ــی و ایمن ــای ترافیک ــداد دوربین ه ــون تع تاکن
رشــد چشــمگیری داشــت. مدیر کل راه و شهرســازی استان 
ــی  ــمار دارای تابلوی ــای ترددش ــرد: دوربین ه ــان ک خاطرنش
هســتند کــه در صــورت رعایــت نکــردن ســرعت مجــاز 
ــرعت  ــت س ــن جه ــد و از ای ــدار می ده ــدگان هش ــه رانن  ب

را کنترل می کند.
    طرح راهداری زمستانی

و  چهارمحــال  پایانه هــای  و  نقــل  و  حمــل  کل  مدیــر 
ــار از  ــان اعتب ــارد توم ــاص 65 میلی ــز از اختص ــاری نی بختی
ــه  ــا ب ــی راه ه ــای ایمن ــرای پروژه ه ــی ب ــه مل ــل خزان مح
اســتان خبــر داد و گفــت: از ایــن مبلــغ تاکنــون 35 میلیــارد 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــی ت ــد و مابق ــت ش ــان دریاف توم

ــت.  ــد یاف ــاص خواه اختص
ــاز درخصــوص طــرح راهــداری  ــار مــورد نی ــزان اعتب وی می
زمســتانی را 6 میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: از 
ــون دریافــت شــده اســت.  ــزان 10 در صــد آن تاکن ــن می ای
ــداری  ــرح راه ــه ط ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــلمان زاده اظه س
زمســتانی، 138 اکیــپ راهــداری در غالــب 400 نفــر پرســنل 
ــاده  ــداری آم ــین آالت راه ــتگاه ماش ــود 300 دس ــا وج و ب

هســتند.  خدمات رســانی 
وی راهــداری زمســتانی بــا بــارش بــاران را نســبت بــه بارش 
ــوه ــزش ک ــش و ری ــت: ران ــت و گف ــکل تر دانس ــرف مش  ب

ــکات  ــه مش ــا از جمل ــیاب در راه ه ــر و س ــی معاب آبگرفتگ
ــت.  ــا و جاده هاس ــاران در راه ه ــارش ب ــی از ب ناش

ــل و پایانه هــای اســتان خاطرنشــان  ــر کل حمــل و نق مدی
کــرد: طــی ســال جــاری 10 دســتگاه دوربیــن سرعت ســنج 

دســتی بــه پلیــس راه تحویــل داده شــد.
    تخصیص اعتبارات

ــانی  ــرمایه انس ــت و س ــعه مدیری ــاون توس ــن مع همچنی
چهارمحــال  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
و بختیــاری گفــت: تخصیــص اعتبــارات بــه پروژه هــای 

راهــداری و شهرســازی در اولویــت قــرار دارد. 
علــی شــهریارپور اظهــار کــرد: امســال 5 میلیــارد و 700 
میلیــون تومــان بــه پروژه هــای راهــداری و شهرســازی 
اختصــاص یافــت کــه تاکنــون 60 درصــد آن پرداخــت شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تخصیــص اعتبــارات بــه پروژه هــای 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــت اس ــازی در اولوی ــداری و شهرس راه
ــارات  ــت اعتب ــی، محدودی ــدات مال ــده در تعه ــکل عم مش
ــاده 12  ــارات م ــت از اعتب ــل آن الزم اس ــرای ح ــت و ب اس

ــز اســتفاده کــرد. نی
    فرهنگ سازی

رئیــس پلیــس راهــور چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن 
ــا فرهنگ ســازی مناســب و رعایــت  نشســت اظهــار کــرد: ب
ــدگان  ــوی رانن ــی از س ــی و رانندگ ــن راهنمای ــی قوانی اصول
تصادفــات جــاده ای کاهــش می یابــد و بــار ترافیکــی 

مســیرهای ارتباطــی ســبک تر می شــود. 
رفیعــی افــزود: خدمــات ایمنــی راه هــا در محــدوده شــهر بــه 
عهــده شــهرداری ها و در حریــم و خــارج از شــهر بــه عهــده 

راهداری هاســت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری:

ایمنی قابل ارتقا و دستیابی است

 کارت زرد استاندار اصفهان 

به بانک های خصوصی
اســتاندار اصفهــان بــه بی توجهــی 
بانک هـــای خصوصـــی بـــرای 
همــکاری بــا صنایــع اشــاره کــرد 
و گفــت: در اســتان بــه بانک هــای 
ــه  ــهیات ب ــرای تس ــی ب خصوص
ــه  ــم ک ــع کارت زرد می دهی صنای
اســتان ها  همــه  در  امــر  ایــن 
ــه اینکــه در حــال  ــا اشــاره ب ــور ب مشــهود اســت. رســول زرگرپ
 حاضــر مهم تریــن چالــش کشــور بحــث اقتصــادی اســت

اظهــار داشــت: از ایــن رو بــرای خــروج از رکــود و رونــق 
 برنامه هــای خوبــی را در ســطح ملــی و اســتانی تعریــف 
و اجرایــی کرده ایــم. وی بــا بیــان اینکــه حمایــت از بنگاه هــای 
ــوده  ــتور کار ب ــان در دس ــتان اصفه ــادی در اس ــک اقتص کوچ
ــه 720 واحــد در دســتور کار  ــن زمین ــه کــرد: در ای اســت، اضاف
بــود کــه 600 واحــد ســرمایه در گــردش هســتند و 120 مــورد نیز 
ــتاندار  ــته اند. اس ــد داش ــش از 60 درص ــی بی ــرفت فیزیک پیش
اصفهــان تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه باید توجه داشــته باشــیم 
کــه بــرای ایــن تعــداد واحــد صنعتــی یــک هــزار میلیــارد تومان 
ــان تخصیــص  ــرای اســتان اصفه ــت ب تســهیات از ســوی دول
ــان  ــان اینکــه در اســتان اصفه ــا بی ــود. وی در ادامــه ب ــه ب یافت
پــس از تصویــب برجــام، 140 فرصــت ســرمایه گذاری را بــا نیــاز 
بــه اعتبــار 11 میلیــارد یــورو احصــا کردیــم، اضافــه کــرد: ایــن در 
ــا حضــور شــش ســرمایه گذار ۹00  ــون ب ــی اســت کــه تاکن حال

میلیون دالر از این ســرمایه گذاری انجام شــده است.

 پیشرفت ۸۸ درصدی 

پارکینگ و خیابان فرشادی
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان از پیشــرفت 
ــر  ــادی خب ــان فرش ــگ و خیاب ــداث پارکین ــدی اح 88 درص
داد. ایــرج مظفــر اظهــار کــرد: عملیــات اجرایــی پــروژه 
ــور کاهــش  ــه منظ ــان فرشــادی ب ــگ و خیاب احــداث پارکین
در  و هشت بهشــت  آمــادگاه  خیابان هــای  ترافیکــی  بــار 
ــان فرشــادی حدفاصــل  ــزود: خیاب دســت اجراســت. وی اف
ــول 375  ــه ط ــته ب ــاغ گلدس ــا ب ــتانداری ت ــای اس خیابان ه
متــر و عــرض بیــش از 17 متــر بــه مــوازات خیابــان آمــادگاه 
شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون  می شــود.  احــداث 
اصفهــان ادامــه داد: پارکینــگ خیابــان فرشــادی نیــز در 
یــک طبقــه بــا ظرفیــت پــارک 240 خــودرو در خیابــان 
ــون  ــروژه تاکن ــن پ ــرد: ای ــام ک ــر اع ســاخته می شــود. مظف
ــاری  ــاه ســال ج ــا بهمن م 88 درصــد پیشــرفت داشــته و ت
تکمیــل می شــود. وی عنــوان کــرد: 2۹0 میلیــارد ریــال بــرای 
ــان فرشــادی در نظــر  آزادســازی و احــداث پارکینــگ و خیاب

ــا ــه شــده اســت. ایمن گرفت

اخبار کوتاه

تکمیل پل سیدی، اولویت شهرداری کرمان
شــهردار کرمــان بــا ابــراز نگرانــی 
از بــه طــول انجامیــدن پــروژه پل 
ســیدی اظهــار کــرد: اولویــت 
ــص  ــان در تخصی ــهرداری کرم ش
اعتبــارات دولتــی تکمیــل پــل 
ســیدی اســت. علــی بابایــی 
درخصــوص بــه طــول انجامیــدن 
پــروژه پــل ســیدی گفــت: ســاخت پــل ســیدی متوقــف نشــده 
و منتظــر دریافــت اوراق قرضــه هســتیم کــه بــه پیمانــکار بدهیم 
ــه  ــرود. وی افــزود: دهان ــا ســرعت بیشــتری پیــش ب ــا کار ب ت
چهــارم و پنجــم پــل ســیدی در حــال آمــاده شــدن و فقــط دو 
دهانــه باقــی مانــده اســت. شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکــه اگــر 
پروژه هــای  شــود،  جبــران  شــهرداری  مالــی  کمبودهــای 
ــردم  ــت: م ــند، گف ــان می رس ــه پای ــر ب ــه زودت ــر چ ــی ه عمران
ــهرداری  ــه ش ــد ک ــد و بدانن ــهری را بپردازن ــوارض ش ــد ع بای
ــه  ــتند ک ــردم هس ــن م ــدارد و ای ــی ن ــد دولت ــه و درآم بودج
می تواننــد شــهر خــود را بســازند. بابایــی ادامــه داد: از گروهــی 
ــوارض شــهری پیشــقدم هســتند  ــه در پرداخــت ع ــردم ک  از م
ــه  ــم و از هم ــکر می کن ــد، تش ــکاری دارن ــهرداری هم ــا ش و ب

مردم می خواهیم مشارکت کنند.

طرح غربالگری اوتیسم اجرایی می شود
ــه اینکــه اداره کل  ــا اشــاره ب ــان ب ــر کل بهزیســتی اصفه مدی
بهزیســتی عــزم خــود را بــرای شناســایی کــودکان مبتــا بــه 
اوتیســم جــزم کــرده، گفــت: غربالگــری اوتیســم کــودکان 2 
تــا 5 ســال اجرایــی می شــود. ســعید صادقــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی بیــن هــر 
65 تــا 80 نفــر در جهــان یــک نفــر مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم 
اســت، اظهــار داشــت: از ایــن رو بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــی از  ــار دقیق ــان آم ــتان اصفه ــر و در اس ــال حاض ــه در ح ک
بیمــاران مبتــا بــه اوتیســم وجــود نــدارد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــرد  ــه ف ــه طــوری ک ــال رشــدی اســت ب ــک اخت اوتیســم ی
ــی  ــمی و حت ــی چش ــاط کام ــاری، ارتب ــن بیم ــه ای ــا ب مبت
غیرکامــی نــدارد، اضافــه کــرد: ایــن بیمــاری از نــوزادی 
و حــدود یــک ســالگی آغــاز می شــود و ایــن کــودکان 
ــودکان  ــایر ک ــا س ــی ب ــد و ارتباط ــی ندارن ــای تخیل بازی ه

ــد.  ــرار نمی کنن برق
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: کــودکان 
ــد و گاه کلیشــه ای  ــه اوتیســم حــرکات تکــراری دارن مبتــا ب
 عمــل می کننــد؛ بــرای مثــال دور خودشــان می چرخنــد 
یــا در راه رفتــن حرکــت رفــت و برگشــت مشــابه دارنــد کــه 
این هــا از عائــم ایــن بیمــاری محســوب می شــود. صادقــی 
افــزود: در حــال حاضــر ایــن طــرح در شهرســتان های 
ــگان و شاهین شــهر  ــاد، گلپای اصفهــان، خمینی شــهر، نجف آب

ــوت اجــرا می شــود. ــه صــورت پایل ــه ب و میم

اخبار کوتاه

رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان گفــت: 
 زاینــده رود از لحــاظ اهمیــت و تأثیــر بــر زندگــی 
و روحیــه شــهروندان، فاصلــه زیــادی بــا دیگــر مســائل 
معیشــتی و نیازهــای مــردم شــهر دارد؛ بنابرایــن 
رســیدگی بــه مســئله زاینــده رود وظیفــه همــه نهادهــا 

اجتماعــی  و  فرهنگــی  ارگان هــای  و 
ــت.  اس

ــی  ــرد: واقعیت ــار ک ــی اظه محمــود مراث
کــه نبایــد از آن غافــل باشــیم، اهمیــت 
محیط زیســت و تأثیــر آن در زندگــی 
ماســت. محیــط  زیســت امــروز بــه یکی 
از مهم تریــن مســائل تبدیــل شــده کــه 

کل کشــور و بــه طــور خــاص اصفهــان نیــز بــا آن دســته 
ــورد  ــم م ــن اه ــت ای ــد و الزم اس ــرم می کن ــه ن و پنج

توجــه همــه قــرار گیــرد.  
وی بــا بیــان اینکــه زاینــده رود روایتگر داســتان اصفهان 
ــال های  ــالی در س ــران خشکس ــه داد: بح ــت، ادام اس

اخیــر، صدمــات بســیاری در زمینه هــای مختلــف 
فرهنگــی و اجتماعــی بــه شــهر وارد کــرده اســت. ایــن 
ــنجی  ــز افکارس ــی و مرک ــت پژوهش ــئله در معاون مس
جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه و نتایــج آن مهــر تاییــدی بــر ایــن امــر اســت. 
رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان 
ادامــه داد: جهــاد دانشــگاهی بــرای بحــران 
ــرای حــل آن  خشکســالی دغدغــه دارد و ب
بــا تمــام نیــرو و در تمــام جهــات فرهنگــی 
علمــی، اجتماعــی و... در حــال تــاش 

هســتیم.  
وی افــزود: جشــنواره دانشــجویی داســتان 
ــا  ــن تاش ه ــتای همی ــز در راس ــده رود نی ــاه زاین  کوت
ــر  ــد ب ــی و تأکی ــای ادب ــداوم جریان ه ــن ت و همچنی
امــر خاقیــت و نقــش صناعــت در داســتان کوتــاه و بــا 
هــدف کشــف اســتعدادهای نــو و تقدیــر و حمایــت از 

ــر ــزار می شــود. مه ــی برگ ــار ادب ــان آث خالق

زاینده رود، روایتگر داستان اصفهان است
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار یــزد در ســتاد 
ــوروز امســال  ــت: در ن ــات ســفر اســتان گف ــی خدم اجرای
بایــد قیمــت هتل هــا و رســتوران ها زیــر نظــر اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بــه 
صــورت جــدی کنتــرل شــود تــا شــاهد نارضایتــی مــردم و 

مســافران نباشــیم. 
ســید محمدرضــا سیدحســینی در جلســه 
ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر اســتان اظهار 
کــرد: الزم اســت ســتاد ســفر شهرســتان ها 
بــرای نــوروز ۹6 تشــکیل شــود تــا در 
روزهــای اول عیــد بــا امــور پیش بینــی  
همچنیــن  نشــویم.  مواجــه  نشــده ای 

دســتگاه های خدماتــی اطــاع داشــته باشــند کــه بــه علــت 
ســفرهای نــوروزی کل اســتان، اجــازه حفــاری و جابجایــی 
ندارنــد و تاریــخ دقیــق ممنوعیــت حفــاری هــم بــه صــورت 
ــام  ــی اع ــتگاه های خدمات ــهرداری ها و دس ــه ش ــی ب کتب
ــال شــدن گردشــگری روســتایی در  ــر فع می شــود. وی ب

نــوروز ۹6 تاکیــد کــرد و ادامــه داد: شایســته اســت امســال 
ــم؛ چــون در روســتاها  گردشــگری روســتایی را فعــال کنی
ــوان  ــده و می ت ــام ش ــت انج ــن جه ــی از ای ــای خوب کاره
ــوان پتانســیل اســتان روســتاهایی همچــون عقــدا  ــه عن ب
ــد  ــدام کنن ــتایی اق ــگری روس ــت گردش ــامیه در جه و اس
و بخشــداری ها کمک هــای الزم را در ایــن 
ــی  ــاون هماهنگ ــند. مع ــته باش ــت داش جه
امــور عمرانــی اســتاندار خاطرنشــان کــرد: در 
ــتوران ها  ــای رس ــت غذاه ــوارد قیم ــی م بعض
ــردم  ــی م ــب نارضایت ــه موج ــت ک ــاد اس زی
شــده و بایــد قیمــت بــا صنــف کنتــرل شــود. 
همچنیــن بحــث بهداشــتی و ســاماندهی 
ــه  ــت ک ــی اس ــائل مهم ــوروز از مس ــخصی در ن ــازل ش من
بایــد نیــروی انتظامــی از محل هــای اســکان مســافران در 
ــز  ــداران نی ــه هتل ــر داشــته باشــد و اتحادی ایــن زمــان خب
ایــن منــازل شــخصی را ســاماندهی کنــد تــا مشــکلی برای 

مســافران اســتان ایجــاد نشــود. ایســنا

در شهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  بابا جان   ناز مرادی شاه قریه  فرزند  خانم فلک 

از 264 سهم ششدانگ قطعه زمین بشماره پاک ۹۹41/5 اصلی  که سند مالکیت 85 سهم مشاع 

بشماره ثبت 44210  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 511 دفتر 242 اماک  بنام نامبرده 

سابقه ثبت دارد  که بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده 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 اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

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

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

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

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 31578/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  بابا جان   ناز مرادی شاه قریه  فرزند  خانم فلک 

که سند مالکیت ۹7/56 سهم مشاع از 441 سهم عرصه و اعیان زمین بشماره پاک ۹۹41/6 اصلی 

بشماره ثبت  113850   واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 2۹ دفتر 570 اماک  بنام نامبرده 

سابقه ثبت دارد  که بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده 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 اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

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

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

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

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3157۹/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

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

قانون  موضوع  دوم  هیات   13۹560302007004687 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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

ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین کیانی اجگردی فرزند محمد  بشماره 

شناسنامه 232صادره از فاورجان در یک باب خانه به مساحت 22۹/30 متر مربع پاک 2 فرعی از 33 

اصلی واقع در اجگرد خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرحیم نیک پور محرز گردیده است. لذا به 

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

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/10/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/10/22

 شماره :750/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹50737 متهم قربان سرلک    فرزند قدیر   به اتهام فروش مال غیر     

المکان اعام گردیده است لذا دراجرای  ماده  موضوع شکایت منوچهر امامی  فرزند امید   مجهول 

344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و 

بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ ۹5/11/24ساعت ۹ صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در 

دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید 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. 

دادرس  شعبه 101 دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹83722600504شماره  پرونده:  ۹510103720703787شماره  اباغیه:  شماره 

۹51537تاریخ تنظیم: 13۹5/0۹/30 شاکی آقای رضا منتخبی شکایتی به طرفیت متهم به نام علی 

اصغر رومی دایر بر سرقت مدارک )سه فقره چک و مبلغ هفت میلیون تومان (  تقدیم دادگاه های 

گلپایگان  دو شهر  101دادگاه کیفری  به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  عمومی شهرستان گلپایگان   

)جزایی سابق ( واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه  ۹51537 ک 101 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن13۹5/11/28 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 

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

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

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

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 523/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( –وحید زمانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شعبه  بایگانی  شماره   ۹40۹۹83653300082: پرونده  :۹510113653700044شماره  نامه  شماره 

:۹50254 تاریخ تنظیم:۹5/10/4 اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  ۹50254 

شعبه اول اجرای احکام مدنی فاورجان موضوع علیه علیرضا محمدی فرزند قربانعلی  و له فاطمه 

مرغزاری هفشجانی   در تاریخ 13۹5/11/04 به منظور فروش ملکی 48 حبه از 72 حبه ششدانگ یک 

باب منزل مسکونی قدیمی دو طبقه با قدمت حدود 20 سال با 230 متر عرصه و 300 متر اعیانی  ملکی 

بعثت کوچه مسجد جامع  بلوار  آبنیل  آبنیل محله  ابریشم گردنه  در شهر  واقع  علیرضا محمدی  آقای 

روبروی مسجد کوچه فردوسی نبش فرعی خیام ۹ پاک 187 درب حیاط  که دارای سابقه ثبتی نمی 

باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 

در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 228 برگزار نماید. ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 706/273/000 ریال  ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز 

قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 

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

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

شده را همراه داشته باشند. 

شماره :782/م الف مدیر اجرای احکام حقوقی فاورجان 

آگهی مزایده 
در خصوص  ای  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی  مدنی شعبه چهارم  احکام  اجرای 

پرونده اجرائی کاسه ۹40301 ج ح/4 له علی پور ابوطالب و پروانه پور ابوطالب با وکالت بهاره بهزادی 

و صدیقه پور ابوطالب و علیه تقی پور ابوطالب مبنی بر دستور فروش به منظور شش دانگ پاک ثبتی 

11/24۹4 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی : خ مسجد سید – مقابل معاونت خدمات شهری 

منطقه 1 – جنب تاکسی تلفنی با وصف کارشناسی ذیل الذکر در مورخ ۹5/11/6 از ساعت ۹ تا ۹/30 

صبح در محل این اجرا ء )طبقه چهارم – ساختمان اجرای احکام دادگستری – خ نیکبخت – جنب 

بیمه پارسیان ( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت 

گرفته است . طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 

تا با تودیع 10 در درصد قیمت کارشناسی به حساب داد گستری به شماره 21712۹0210008 نزد بانک 

ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ 

کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.نظریه کارشناس ملک مورد 

نظر به موجب رو گرفت سند ثبتی ارائه شده شش دانگ یکباب کارگاه افرازی پاک شماره 24۹4 طبق 

مندرجات اسناد مالکیت به شرح ذیل به مساحت 333/25 متر مربع )سیصد و سی و سه متر و بیست 

و پنج صدم متر مربع ( قطعه ششم افرازی مجزی شده از پالک شماره یکصد و شصت و پنج فرعی 

واقع در بید آباد یازده اصلی بخش چهارده ثبت اصفهان به نام خانم نیره پور ابوطالب فرزند عربعلی به 

شماره شناسنامه 2۹340 صادره از بخش دو اصفهان در تاریخ هشتم شهریور ماه سال شصت به ثبت 

رسیده است .شماره ثبتی پاک 504۹6 شماره ملک 11/24۹4 شماره دفتر اماک 410 صفحه 157 

مشخصات ملک: گوشه ضلع غربی ملک مورد نظر قبا به صورت یکباب مغازه به مساحت 33/52 متر 

مربع شامل شش دانگ عرصه و اعیان مجزی شده و به موجب رو گرفت سند ثبتی ارائه شده طبق 

مندرجات سند مالکیت به شرح ذیل به نام آقای تقی پور ابوطالب فرزند رضا به شماره شناسنامه 87۹ 

و شماره شناسه ملی 1286344557 متولد 1325/6/1 صادره از اصفهان در تاریخ هشتم مهر ماه یکهزار 

و سیصد و نود و سه به ثبت رسیده است.شماره ثبتی پاک 225۹37 شماره ملک هزار و سیصد و سه 

فرعی از یازده اصلی مفروز و از سه هزار و چهارصد و نود و چهار فرعی از اصلی شماره دفتر اماک 105۹ 

صفحه 524 و در حال حاضر با شغل تاکسی سرویس دایر و مورد بهره برداری است ما بقی آن جمعا 

به مساحت حدود 300 متر مربع )سیصد متر مربع( مشتمل بر یکباب مغازه قدیمی بازسازی شده بر 

خیابان مسجد سید به مساحت مفید حدود 16 )شانزده متر مربع ( دارای بالکنی انتهایی به مساحت 

حدود 5 متر مربع )پنج متر مربع( دارای درب ورودی شیشه سکوریت ، حفاظ ، فرش کف سرامیک 

و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد . و محوطه کارگاهی به انضمام سه باب مغازه مکانیکی ، 

تراشکاری و تعمیر گاه در انتهای آن )ضلع شمالی( که ساخت آنها قدیمی می باشد به مساحت حدود 

80 متر مربع )هشتاد متر مربع( که بر روی آنها نیز اتاقی است با راه دسترسی و درب از طریق انتهای بن 

بست شمالی پاک مذکور مغازه ها و اتاق با مصالح تیر آهن و آجر درب های فلزی و حفاظ با انشعابات 

آب و برق که قبا مورد بهره برداری بوده است ودر حال حاضر با استفاده می باشد.نظریه کارشناسی :با 

عنایت به موارد فوق و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزش ملک ، موقعیت محل ، مساحت عرصه 

و اعیان نوع کاربری های تجاری و خدماتی و دسترس های منتهی به ملک ارزش شش دانگ پاک 

ثبتی مذکور بالغ بر 1۹/500/000/000 )نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال( در حال حاضر ارزیابی می 

گردد. شماره:30154/م الف اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
شعبه:۹40873  بایگانی  شماره  تنظیم:13۹5/0۹/28  تاریخ  دادنامه:۹50۹۹737203013۹4  شماره 

شماره پرونده ها:۹40۹۹83720300873 خواهان : آقای حمید رضا جعفری فرزند محمد رضا به نشانی 

: شهرستان گلپایگان – خ 17 تن ک گلبرگ 3 پ 127 خوانده : آقای محمد علی واثقی فرزند ابراهیم 

به نشانی: مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه بابت .... گردشکار:پس از وصول دادخواست و ثبت 

با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و  آن به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی و 

مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان حمید رضا جعفری فرزند 

محمد رضا به طرفیت خوانده محمد علی واثقی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ 181/350/000 

ریال )180/000/000 ریال بابت عدم انجام تعهدات مبنی بر عدم تکمیل آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخ 

۹0/10/14 تنظیمی در بنگاه مشاور اماک تخت جمشید و مبلغ 700/000 ریال بابت دستمزد کارشناس در 

پرونده کاسه 320/۹3 شعبه دوم شورای حل اختاف گلپایگان با موضوع تامین دلیل نسبت به آپارتمان 

مزبور ومبلغ 500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه ورودی کاسه اخیر( به 

انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 

۹5/۹/24 این دادگاه و نظر به اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در این جلسه 

حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده و بالطبع هیچ گونه دفاعی در قبال خواسته مطروحه به عمل 

نیاورده و با عنایت به اینکه مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تامین دلیل مذکور 

و همچنین حسب صورتجلسه تحویل آپارتمان مزبور به خواهان مورخ ۹3/8/11 تنظیمی توسط مرجع 

انتظامی )که با حضور نماینده دادستان و در اجرای دادنامه قطعی شماره 574-۹3/5/20 صادره از این 

دادگاه در کاسه ۹300۹4 تنظیم گردیده( آپارتمان دارای نواقص متعدد بوده و بابت نواقص موجود )به 

شرح مندرج در نظریه کارشناس شامل : 1-آسانسور فاقد موتور 2- راه پله فاقد نرده 3- ساختمان فاقد 

امتیاز برق و گاز 4- کلید و پریزهای فاقد در پوش نهایی 5- ساختمان فاقد شیرآالت حمام و سرویس 

بهداشتی و فاقد ظرفشویی و روشوئی 6- ساختمان فاقد پکیج و رادیاتور 7- ساختمان فاقد درب تراس 

و انباری 8- ساختمان فاقد درب کمد ۹- سرویس بهداشتی و حمام فاقد سقف کاذب 10- عدم نصب 

دریچه های کولر 11- معایب جزئی در گچ کاری و نصب چهار چوب ها ( مجموعا 180/000/000 ریال بر 

آورد گردیده است و ضمنا محکومیت خوانده در کاسه ۹300۹4ح/2 بابت تحویل آپارتمان و پرداخت 

وجه التزام روزانه 100/000 ریال بابت ))تاخیر (( در تحویل مبیع بوده و خسارت مورد خواسته خواهان در 

پرونده حاضر بابت ))عدم(( انجام تعهدات )عدم تکمیل مبیع( میباشد که دو موضوع مجزا محسوب 

و خسارت اخیر به استناد مواد 221 و 226 قانون مدنی و به لحاظ اینکه مطابق با مبایعه نامه استنادی 

خوانده متعهد به ساخت و تحویل آپارتمان موضوع مبایعه نامه با کلیه مشخصات مندرج در مبایعه نامه 

بوده و برای ایفای تعهد مزبور نیز مدت تعیین گردیده )مطابق با بند 1-5 مبایعه نامه میبایست در تاریخ 

۹1/8/30 آپارتمان با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار تحویل میشده( و مدت مزبور منقضی 

گردیده و خسارت موضوع بند 7-6 قرار داد نیز بابت ))تاخیر(( در انجام تعهدات بوده و هرچند بابت 

))عدم(( انجام تعهدات خسارتی در قرار داد تعیین نگردیده ولیکن تعهد خوانده مبنی بر تحویل آپارتمان 

به صورت کامل عرفا به منزله تصریح میباشد )ماده 221 قانون فوق الذکر( لذا نهایتا دعوی مطروحه را 

وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1۹8 و515و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 221و226 

قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 180/000/000 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهدات 

و مبلغ 1/350/000 ریال بابت خسارات دادرسی پرونده کاسه 320/۹3 شعبه دوم شورای حل اختاف 

)از باب تسبیب ( و همچنین پرداخت مبلغ 730/000 ریال بابت هزینه دادرسی دعوی اعسار از هزینه 

دادرسی مطروحه از ناحیه خواهان در پرونده حاضر و هزینه در آمدی غیر کیفری دادگستری و تمبر 

اوراق پیوست دادخواست )از باب تسبیب ( در حق خواهان صادر و اعام مینماید. ضمنا با توجه به صدور 

حکم مبنی بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مطروحه و در اجرای ماده 511 قانون آیین 

دادرسی مدنی و به لحاظ اینکه خواهان در دعوی مطروحه محکوم له واقع و پس از دریافت محکوم 

به از اعسار خارج میگردد واحد اجرای احکام مدنی موظف به اخذ مبلغ 5/3۹0/500 ریال بابت هزینه 

دادرسی از خواهان در حق صندوق دولت و سپس اخذ این مبلغ از خوانده در حق خواهان میباشد رای 

صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 

مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 

شماره :561/م الف سعید مهدی پور- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی        نام خانوادگی: نقنه  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مسعود    نام خانوادگی: غزگلو نشانی محل اقامت: خ سجاد-فلکه شهید 

سردار حسین قاضی-جنب پلیس10+محکوم به:به موجب رای شماره 502   تاریخ ۹5/4/28 حوزه 17  

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و ده هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/2/21 در حق خواهان 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.

شماره: 30816/ م الف دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احمد        نام خانوادگی: ناظمی اشنی  نام پدر: علی نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:فراز    نام خانوادگی: یوسفی نام پدر:محمود نشانی محل 

اقامت: اصفهان- ملک شهر- خ مطهری- خ نقش جهان پ42محکوم به:به موجب رای شماره 383   

تاریخ ۹5/4/15 حوزه 31  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 

خسارات تاخیر تادیه دادنامه شماره 1082 مورخ ۹2/11/30 در پرونده کاسه ۹2-6۹۹ از تاریخ ۹2/7/12 

لغایت اجرای حکم.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.

شماره: 31710/ م الف دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹50462   خواهان حمید رضا صابر دستجردی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت ایرج قادری چرمهین  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹5/11/25 

ساعت ۹ 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- 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: 321۹3/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹50۹۹86837201166 پرونده:  شماره   ۹510106837204244 اباغیه:  شماره 

۹511۹1  تاریخ تنظیم: 13۹5/10/15 خواهان رضا کریمی دادخواستی به طرفیت خوانده مژگان مسیبی 

خوزانی به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

باال – خ  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  خانواده شهرستان  دادگاه   12 به شعبه  رسیدگی  جهت 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 216 ارجاع و به کاسه  

۹50۹۹86837201166 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/11/24 و ساعت 10:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

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

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

شماره: 32231/م الف منشی شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان- پریوش گراوند

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:۹40۹۹8036170124۹  شماره  اباغنامه:۹51010036170۹038  شماره 

شعبه:۹41368 تاریخ تنظیم:13۹5/10/13 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: جان محمد 2- نام 

خانوادگی:کریمی 3- نام پدر: محمد 4- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای 

سید محمد اعتصامی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ۹50758 مورخ ۹5/5/28 صادره از این 

شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود.مقتضی 

است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی 

دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده 

با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.

شماره:31742/م الف شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ضرورت نظارت جدی بر قیمت هتل ها و رستوارن های یزد
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حتما بخوانید!
جشنواره زاینده رود، عامل پویایی ...

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس فرهنگ

ســردار ســازندگی در کنــار تمام میــراث سیاســی و اقتصادی ای 
 کــه از خــود باقــی گذاشــته، بخــش مهمــی از تاریــخ کشــور 
را بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم انقــاب اســامی بــه صــورت 
مکتــوب بــه نــگارش درآورده اســت. مرحــوم آیت هللا هاشــمی 
ــی  ــم کتاب های ــری، ه ــام و رهب ــن ام ــار دیری ــنجانی، ی  رفس
را بــه رشــته تحریــر درآورده و هــم خــود موضــوع کتاب هایــی 
ــه  ــم داشــت ب ــزارش نگاهــی خواهی ــن گ ــوده اســت. در ای ب

ــا.  ــن کتاب ه ــدادی از ای تع
    »امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار«

 ایــن کتــاب دربــاره صــدر اعظــم مانــدگار عصــر قاجــار 
ــس  ــاب، در ســال1346، درســت 4 ســال پ ــن کت اســت. ای
ــار  ــر فش ــران و زی ــون ای ــامی انقابی ــت اس ــروع نهض  از ش
و نظــارت شــدید ســاواک بــه چــاپ رســید. انتشــارات 
امیرکبیــر در انتشــار ایــن کتــاب ریســک بزرگــی کــرد؛ کتابــی 
کــه بعــد از انقــاب نیــز توســط همیــن انتشــارات بازنشــر شــد.

ــاب  ــروزی انق ــا پی ــد ت ــع تول ــارزه« )مقط    »دوران مب
ــامی( اس

 ایــن اثــر اولیــن کتــاب از ســری کتاب هــای خاطــرات 
آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی اســت و مربــوط بــه خاطــرات 
پیــش از انقــاب اســامی او، یعنــی از ســال 1313 تــا 13۵۷ 
اســت. کتــاب دو جلــد دارد کــه جلــد دوم آن به انتشــار اســناد 
ســاواک و ســایر تصاویــر و مــدارک اختصــاص یافتــه اســت.

    »انقاب در بحران« )۱۳۵۹(
 در مقدمــه کتــاب آمــده اســت: »ســال 13۵۹ در تاریــخ 
ــب توجــه  ــم و جال ــاب اســامی از ســال های بســیار مه انق
انقــاب، محســوب می شــود. آغــاز  در تحــوالت بعــدی 
ــهید  ــت ش ــکیل دول ــامی، تش ــورای اس ــس ش ــه کار مجل ب
ــار  ــران در کن ــه ای ــی عــراق علی ــی و آغــاز جنــگ تحمیل رجای
چالش هــای سیاســی ناشــی از اختافــات درونــی مســئوالن 
ــال های  ــال را از س ــن س ــه ای ــوط ب ــای مرب ــام، رویداده نظ
ــن  ــر مت ــاوه ب ــاب ع ــر ســاخته اســت«. در کت ــر ممتازت دیگ
خاطــرات و تعــدادی از عکس هــا و اســناد مرتبــط، روزشــمار 

وقایــع انقــاب اســامی در ســال 13۵۹ نیــز درج شــده اســت.
    »عبور از بحران« )۱۳۶۰(

 خاطــرات آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی از رویدادهــای ســال 
136۰ در قالــب یادداشــت های روزانــه بــه چــاپ رســیده 
ــر آنکــه یکــی از کامل تریــن  اســت. ایــن خاطــرات افــزون ب
ــل  ــه دلی ــی می شــود، ب ــر تلق ــای ســال های اخی وقایع نامه ه
قــرار داشــتن نویســنده در متــن حــوادث و ثبــت روزانــه آن هــا 
ــاره  ــژه ای برخــوردار اســت. توضیحــات الزم درب از اهمیــت وی
اوضــاع و احــوال موضــوع یــا زمــان ذکرشــده در زیرنویس هــا 
آمــده اســت. کتــاب بــا تصاویــر متعــددی از نویســنده و دیگــر 

شــخصیت های سیاســی مرتبــط بــا حــوادث و وقایــع کتــاب 
همــراه اســت.

    »آزاداندیشی اسامی و روشنفکری دینی«
ــده آن  ــر  هاشــمی رفســنجانی و گردآورن ــی اســت از اکب  کتاب
یاســر  هاشــمی اســت کــه در 16۹ صفحــه توســط انتشــارات 
دفتــر نشــر معــارف انقــاب در ســال 13۹3 بــه چــاپ رســیده 

اســت.
    »در آینــه« )چهــار گفت وگــوی صریــح و صمیمــی بــا 

آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی(
 کتابــی اســت از اکبــر  هاشــمی رفســنجانی و غامعلــی 
رجایــی )مصاحبه گــر( کــه در 1۸4 صفحــه توســط انتشــارات 
ــوع  ــت. موض ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــال 13۹۵ ب ــر در س کوی
اصلــی ایــن کتــاب سیاســتمداران اســت. کتــاب حاصــل چهار 
ــگاه  ــتاد دانش ــی، اس ــی رجای ــفاهی غامعل ــوی ش گفت وگ
ــا  ــت  هللا هاشــمی رفســنجانی ب ــخ و مشــاور آی در رشــته تاری
ــی  ــی رجای ــیار جزئ ــمار و بس ــش های بیش ــت. پرس وی اس
کنــدوکاوی تــازه در زندگــی شــخصی آیــت هللا  هاشــمی 
ــه  ــای ناگفت ــر زوای ــی ب ــح و مبتن ــن ســوال ها صری اســت. ای
 یــا کمتــر گفته شــده از هشــت دهــه زندگــی خصوصــی 
ــت. از  ــنجانی اس ــمی رفس ــی  هاش ــئولیت های اجتماع و مس
ــات  ــاره موضوع ــا درب ــن مصاحبه ه ــمی در ای ــت هللا  هاش آی
ــرت  ــی، مهاج ــدان، دوره نوجوان ــار و خان ــم از تب ــی اع مختلف
ــه قــم، شــرح یــک روز کاری و یــک روز تعطیــل و بعضــی  ب

ــژه شــخصی پرســیده شــده اســت. ــب وی مطال

- رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع  دســتی و گردشــگری 
رفســنجان از تدویــن پرونــده ثبــت ملــی خانــه پــدری مرحوم 

آیت هللا  هاشــمی رفســنجانی خبــر داد.
- محمدرضــا ژالــه، گوینــده و دوبلــور آثــار تلویزیونــی معتقــد 
ــل  ــه دلی ــره ای ب ــی و ک ــریال های چین ــت س ــت محبوبی اس

دوبلــه خــوب آن هــا بــه فارســی اســت.
- جشــنواره موســیقی فجــر کــه بــا دو روز تأخیــر نســبت بــه 
ــادی  برنامــه از قبــل اعام شــده آغــاز می شــود، تغییــرات زی

را در برنامــه اجراهــا ایجــاد کــرده اســت.
ــدوارم روزی  ــت: امی ــر، گف ــردان تئات ــی، کارگ ــن گرام - بهم
ــته  ــان داش ــودک در اصفه ــنواره ک ــن جش ــه چندی ــد ک برس
باشــیم و بایــد قبــول کنیــم تئاتــر کــودک مــورد ظلــم واقــع 

شــده اســت.
- اســتاد محمــد بلــوری، پیــر حادثه نویســی مطبوعــات ایــران 
ــاد اظهــار تأســف کــرد  ــگاری در نجف آب از شــاق خوردن خبرن
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــت؛ ب ــاری اس ــث شرمس ــن باع ــت: ای و گف

خبــر اشــک از چشــمانم جــاری و دلــم کبــاب شــد.
- حســین مســجدی، مشــاور هنری ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان گفــت: اصفهــان بــا مشــکل فقــدان 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــی دس ــی و گویش شناس ــز زبان شناس مرک

می کنــد.
ــه پانزدهمیــن  ــد محمــودی ب ــم »رفتــن« ســاخته نوی - فیل

ــا« در هنــد دعــوت شــد. فســتیوال فیلــم »پون
»دیپلماســی  مســتند  کارگــردان  صناعی هــا،  بهتــاش   -
ــی  ــش از س ــذف فیلم ــادری«، از ح ــای ن ــت ناپذیر آق شکس
 و پنجمیــن جشــنواره فجــر گله منــد اســت و می گویــد ایــن 

ــت. ــده اس ــارج ش ــت خ ــود از فهرس ــه ن ــر دقیق اث
- حمیــرا ریاضــی، بازیگــر، بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ســال 
اخیــر ســه فیلمنامــه بــه او پیشــنهاد شــده اســت، بیــان کــرد 
کــه ترجیــح می دهــد کاری کنــد کــه دوســت داشــته باشــد؛ 

هرچنــد از بابــت فرامــوش شــدن هــم نگــران اســت.
ــتا« ــرداران روس ــتند »س ــه مس ــمت مجموع ــن قس  - دومی

ــن  ــد مهی ــادی محم ــای جه ــی و فعالیت ه ــی از زندگ روایت
ــازان دوران دفــاع مقــدس، امــروز چهارشــنبه  خاکــی از جانب

ــود. ــش می ش ــق پخ ــبکه اف ۲۲ دی از ش
امســال  احتمــال می دادنــد  بســیاری  حالــی کــه  در   -
»ناتالــی پورتمــن« بــرای بــازی در فیلــم »جکــی«، ســومین 
جایــزه گلــدن گلــوب بازیگــری خــود را بــه دســت آورد، امــا 
ــازی  ــرای ب ــزه را ب ــن جای ــه ای ــود ک ــر« ب ــل هوپ ــن »ایزاب ای
ــه  ــه کارگردانــی »پــل ورهوفــن« ب درخشــان در فیلــم »او« ب

ــرد. ــه ب خان
- »آرون تیلــور ســوئیفت« در حالــی جایــزه بهتریــن بازیگــر 
مــرد مکمــل گلــدن گلــوب را بــرای بــازی در فیلــم »حیوانــات 
ــرای  ــزه را ب ــن جای ــیاری ای ــه بس ــرد ک ــت ک ــبانه« دریاف ش
»ماهرشــاال علــی«، بازیگــر فیلــم »مهتــاب«، در نظــر گرفتــه 

بودنــد.

»کارنامه 7« به 24 دی ماه موکول شد

کیمیای وطن

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، 
اجــرای برنامه هــای »کارنامــه ۷« بــا 
محوریــت تجلیل از اســتاد »خســرو 
چناریــان«، پیشکســوت ســاز ویولن 
و افتتــاح نمایشــگاه »گوشــه های اصفهــان« در مــوزه هنرهــای 
ــه ۲4 دی  ــه روز جمع ــاه ب ــخ ۲۰ دی م ــان از تاری ــر اصفه معاص
ــه  ــم افتتاحی ــن مراس ــد. همچنی ــول ش ــاعت 1۹ موک ــاه س م
نمایشــگاه »گوشــه های اصفهــان« آثــار جهانگیــر شــهدادی 
ــان از روز دوشــنبه  ــای معاصــر اصفه ــوزه هنره ــز از ســوی م نی
ــول  ــاعت 16 موک ــاه س ــنبه ۲3 دی م ــه روز پنجش ــاه ب ۲۰ دی م
شــد. عاقمنــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر از زمــان دقیــق 
esfahanfarhang. ــه ســایت ــد ب ــا می توانن ــزاری برنامه ه برگ

ــد. ir مراجعــه کنن

فلورا سام به »بی نمک« پیوست
ــا  ــی علیرض ــه کارگردان ــک« ب ــریال »بی نم ــام در س ــورا س فل
ــازی  ــود، ب ــاخته می ش ــه س ــبکه س ــرای ش ــه ب ــان ک بذرافش
می کنــد. ســریال »بی نمــک«، یــک کمــدی اجتماعی سیاســی 
بــه کارگردانــی علیرضــا بذرافشــان و تهیه کنندگــی محســن 
چگینــی اســت کــه در 3۰ قســمت تولیــد خواهــد شــد. 
ــر اســت و ســام  ــاره یــک معــاون وزی قصــه ایــن ســریال درب
درخشــانی نقــش بادیــگارد ایــن شــخصیت سیاســی را بــازی 
می کنــد. ســریال »بی نمــک« هفتــه گذشــته سه شــنبه 14 
دی مــاه کلیــد خــورد و به تازگــی هــم فلــورا ســام بــه بازیگــران 
بذرافشــان خــودش  اســت.  اضافــه شــده  ایــن ســریال 
نویســندگی ایــن ســریال را بــر عهــده داشــته و فیلمنامــه 
ــده  ــی، تهیه کنن ــرده اســت. محســن چگین ــل ک ــن کار را کام ای
ــار بســیاری در حــوزه کمــدی  ــون آث ســریال »بی نمــک«، تاکن
ــافران«، »دزد  ــه »مس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــته ک  داش
و پلیــس«، »چهارخونــه«، »ســاختمان پزشــکان«، »شــب های 

بــرره« و »شــمعدونی« اشــاره کــرد.

انصراف »ماالریا« از اکران عمومی
فیلــم ســینمایی »ماالریــا« بــه کارگردانــی پرویــز شــهبازی کــه 
قــرار بــود بــه زودی در ســینماهای کشــور اکــران شــود، بــه دلیــل 
ــم  ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــای س ــه روزه ــدن ب ــک ش نزدی
فجــر بــا درخواســت کتبــی شــرکت فیلمیــران کــه پخــش فیلــم 
را بــر عهــده داشــت، از اکــران در زمــان مقــرر انصــراف داد. بــر 
ــش  ــی نمای ــورای صنف ــه ش ــق آیین نام ــاس و طب ــن اس همی
فیلــم مدنظــر در صــورت اکــران در گــروه ســینمایی آزاد نمایش 

داده می شــود.

اخبار کوتاه

داور دومیــن جشــنواره سراســری دانشــجویی داســتان 
کوتــاه زاینــده رود گفــت: ایــن جشــنواره بــه دور از 
ــر  ــی ب ــر محافــل ادب جنجال هــا و هیاهوهــای حاکــم ب
اســاس توانمندی هــای خــود، ســعی در پویایــی جامعــه 
ادبــی و ترغیــب قشــر جــوان بــه مطالعــه داشــته اســت. 

از  افــزود: هــدف  ســیاوش گلشــیری 
و  تحکیــم  جشــنواره،  ایــن  برگــزاری 
ــف  ــجویان و کش ــت دانش ــت خاقی تقوی
اســتعدادهای ادبــی و حمایــت از ایــن 

استعدادهاســت. 
وی ادامــه داد: در جشــنواره امســال عــاوه 
ــوع  ــا موض ــژه ب ــای آزاد و وی ــر بخش ه ب

ــه  ــز اضاف ــاه نی ــاِه کوت ــتان کوت ــش داس ــده رود، بخ زاین
ــر ســه  ــد در ه ــد می توانن شــده و دانشــجویان عاقه من

بخــش جشــنواره شــرکت کننــد. 
بــه گفتــه داور دومیــن جشــنواره سراســری دانشــجویی 
داســتان کوتــاه زاینــده رود، ایجــاز و ســادگی دو ویژگــی 

 منحصربه فــرد بخــش داســتان کوتــاِه کوتــاه اســت 
ــر  ــد داســتان های خــود را حداکث و شــرکت کنندگان بای

بــا صــد کلمــه بــه پایــان برســانند.
ــر آن را از  ــالی ب ــرات خشکس ــده رود و اث ــیری زاین  گلش

موضوعــات محــوری بخــش ویــژه ایــن
ایــن  در  و گفــت:  دانســت  جشــنواره   
بخــش داســتان ها بایــد در نهایــت 6 هــزار 

ــد.  ــه باش کلم
وی بــا اشــاره بــه میــزان جوایــز جشــنواره 
سراســری دانشــجویی داســتان کوتــاه 
ــه نفــر اول ایــن  ــوان کــرد: ب ــده رود عن زاین
جشــنواره 1۵ میلیــون ریــال، بــه نفــر دوم 
1۰ میلیــون ریــال و بــه نفــر ســوم بخــش اول ۵ میلیــون 
ــه نفــرات برتــر بخــش ویــژه 1۰ میلیــون ریــال  ریــال، ب
ــال  ــون ری ــاه ۵ میلی ــاه کوت ــش کوت ــر بخ ــر برت ــه اث و ب
ــدا  ــنواره اه ــود جش ــوح یادب ــس و ل ــراه تندی ــه هم ب

می شــود. ایمنــا

جشنواره زاینده رود، عامل پویایی جامعه ادبی است
بــا اضافــه شــدن ۵ فیلــم دیگــر بــه بخــش مســابقه 
ــر، 33  ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــران س ــینمای ای س
ــی  ــه کارگردان ــان« ب ــد. »آباج ــل ش ــش کام ــن بخ ــم ای فیل
بــه  نرگــس«  »فصــل  علیمردانــی،  تهیه کنندگی هاتــف  و 
ــاغ  ــحر صب ــی س ــی و تهیه کنندگ ــگار آذربایجان ــی ن کارگردان

سرشــت، »خــوب، بــد، جلــف« بــه کارگردانــی 
ــن  ــی محس ــمخانی و تهیه کنندگ ــان قاس پیم
»خانــه  اســکندری،  عبــدهللا  و  چگینــی 
ــر  ــی اصغ ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان ــو(« ب )ائ
و  بــه کارگردانــی  »کوپــال«  و  یوســفی نژاد 
ــج  ــوان پن ــه عن ــی ب ــم مائ ــی کاظ تهیه کنندگ
ــودای  ــش س ــه بخ ــه ب ــی راه یافت ــم نهای فیل

معرفــی  فجــر  فیلــم  ســی وپنجمین جشــنواره  ســیمرغ 
شــدند. همچنیــن 11 فیلــم در بخــش غیررقابتــی چشــم انداز 
ســینمای ایــران در کنــار 33 فیلــم بخــش مســابقه ســینمای 
ایــران )ســودای ســیمرغ( بــه نمایــش درمی آیــد. ایــن 
 فیلم هــا عبارتنــد از:  1- »آزاد بــه قیــد شــرط« بــه کارگردانــی 

بــه  »اشــنوگل«   -۲ شــهابی  حســین  تهیه کنندگــی  و 
کارگردانی هــادی حاجتمنــد و علــی ســلیمانی ســرندی و 
ــه  ــم« ب ــور جهن ــری 3- »امپرات ــم اصغ ــی ابراهی تهیه کنندگ
کارگردانــی پرویــز شــیخ طــادی و تهیه کنندگــی محمــد خزاعی 
ــری و  ــدی جعف ــی مه ــه کارگردان ــفر« ب ــتگاه اتمس 4- »ایس
تهیه کنندگــی علیرضــا قاســمخان ۵- »ترومــای 
تهیه کنندگــی  و  کارگردانــی  بــه  ســرخ« 
ــری«  ــه دیگ اســماعیل میهن دوســت 6- »خان
بــه کارگردانــی بهنــوش صادقــی و تهیه کنندگــی 
عبــاس اکبــری ۷- »دریاچــه ماهــی« بــه 
تهیه کنندگــی  و  دوســتی  مریــم  کارگردانــی 
 ســعید ســعدی ۸- »دعوتنامــه« بــه کارگردانــی 
ــی  ــه کارگردان ــد ۹- »شــعله ور« ب ــرداد فری ــی مه و تهیه کنندگ
تهیه کنندگـــی محمدرضــا شــفیعی  و  نعمـــت هللا   حمیـــد 
1۰- »ماجـــان« بــه کارگردانـــی رحمــــان سیـفـــی آزاد و 
تهیه کنندگـــی محمدمهـــدی عســـکرپور 11- »یــادم تــو را 
ــانی. ــی عطش ــی عل ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان ــوش« ب فرام

آگهی اباغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸6۸۲۵3۰۰۸۰4 پرونده:  شماره   ۹۵1۰1۰6۸۲۵31111۵ اباغیه:  شماره 

۹۵1۰11  تاریخ تنظیم: 13۹۵/1۰/1۲ خواهان/ شاکی مصطفی شمسی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم  محمد زهریان اصفهانی به خواسته تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان 

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

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹۵۰۹۹۸6۸۲۵3۰۰۸۰4 به کاسه   و  ارجاع   1۲1 شماره  اتاق  اول 

13۹۵/11/۲3 و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده 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: 3۲۲۲۲/م الف منشی دادگاه 

حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: نعمت اله        نام خانوادگی: افشاری  نام پدر: حمزه نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسین    نام خانوادگی: توکلی نام پدر:نعمت اله شغل: کارگر 

نشانی محل اقامت: اصفهان- فوالد شهر- محلهA-۲ ساختمان ایثار پاک 11۲محکوم به:به موجب رای 

شماره 6۵6   تاریخ ۹۵/۷/4 حوزه 1۵  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

بابت اصل خواسته و مبلغ 6۲۰/۰۰۰  محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

شماره ۵1۰۵۵6 مورخ ۹۵/3/3 لغایت زمان وصول در حق خواهان و نیز 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.

شماره: 31۷11/ م الف دفتر شعبه 1۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کوروش        نام خانوادگی: کیانی  نام پدر: غامعلی نشانی محل اقامت: 

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

رای شماره  موجب  به:به  محکوم  منزل شخصی  دهیاری-  روبروی  فاورجان-الرگان-خیابان  اقامت: 

۹۵-63۵   تاریخ ۹۵/۷/۲4 حوزه 41  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی 

و مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک )۹3/۲/۲۰( 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.

شماره: 31۷۰6/ م الف دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کوروش        نام خانوادگی: کیانی  نام پدر: غامعلی نشانی محل اقامت: 

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

رای شماره  موجب  به:به  محکوم  منزل شخصی  دهیاری-  روبروی  فاورجان-الرگان-خیابان  اقامت: 

۹۵-63۷   تاریخ ۹۵/۷/۲4 حوزه 41  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی 

و مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک )۹3/6/۲۰( 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.

شماره: 31۷۰4/ م الف دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

مزایده
شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده کاسه ۲361/۹4 ش ج 

4 که له خانم مرضیه استکی  علیه نبی اله استکی به آدرس زندان مرکزی اصفهان بابت محکوم به 

و هزینه های اجرایی به مبلغ ۲/۹۰۷/3۲۵/۰۰۰ ریال اموال توقیفی به شرح ملک به آدرس اصفهان – 

خیابان الله شمالی – زینبیه – خیابان عمان سامانی – چهارراه قدس ابتدای کوچه رضوی – آخر اولین 

بن بست – سمت راست  به نام مولوی – آخرین پاک سمت چپ – جنب پاک 4۵3 ملک مورد نظر 

شامل یکباب منزل مسکونی با موقعیت شمالی ) درب به حیاط( در حد یک طبقه در همکف با یک 

زیر زمین می باشد بنابر اظهارات فوق فاقد سند ثبتی بوده ودارای قولنامه عادی می باشد ساختمان 

فوق دارای دیوارهای آجر ی با سقف تیرآهن  )طاقی ضربی(    می باشد پوشش کف حیاط موزائیک  

وبدنه فاقد نماسازی می باشد اعیانی موجود در  طبقه همک۵ دارای یک اتاق خواب و هال پذیرایی با 

پوشش کف سیمانی  و بدنه دیوارها و سقف گچ و خاک بدون سفید کاری می باشد در سمت شمالی 

دارای یک حیاط خلوت بوده و آشپزخانه دارای که سیمانی و بدنه دیوار گچ و خاک  با کابینت فلزی 

می باشد دارای درب و پنجره پروفیل فلزی با شیشه و دربهای داخلی چوبی  می باشد.حمام درداخل 

اتاق خواب و سرویس بهداشتی در کنار حیاط می باشد پاک دارای انشعاب آب برق و گاز می باشد 

در کنار حیاط راه پله سیمانی  به سمت زیرزمین قرار گرفته است اعیانی موجود در زیرزمین بازیربنای 

حدود ۲۵ متر مربع با پوشش کف سیمانی و بدنه دیوار پاستر ماسه سیمان سفید با درب و پنجره 

فلزی می باشد پاک دارای عرصه حدود 1۸۵ متر مربع بوده و اعیانی در وضعیت موجود حدود 1۲۰ متر 

مربع می باشد با عنایت به موارد فوق شامل متراژ عرصه و اعیانی در وضعیت موجود ارزش سه دانگ 

مشاع از ششدانگ این پاک  به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هفتصد و پنجاه میلیون ریال اعام می گردد 

که این مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 6۵/6۵1 عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که مورد اعیانی 

هیچ یک از  طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ی مزایده ای   در مورخ ۹۵/11/3 در ساعت 

11تا1۰ صبح در محل اجرای واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین  ساختمان شماره ۲ دادگستری 

مراجعه نمایند  طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 

۲1۷13۵۰۲۰۵۰۰1 پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند 

پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .

مولود مقرون مفرد – مدیر اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان شماره : 3۰۸4۵/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون نادعلی نیرومند  فرزند رجبعلی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۹3 اصفهان رسیده مدعی است  

که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه  پاک 1۵1۹۰/431۵ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان به شماره چاپی 6۵۵36 که در صفحه 61 دفتر ۲۷6 سابقه ثبت و سند بنام امراله کوچک زاده 

صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند ۸43۹3-۵۰/۹/61 دفتر ۲۷6 به نامبرده فوق انتقال شده. 

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

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

ماده 1۲۰ 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 : 3۲44۸/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون نادعلی نیرومند  فرزند رجبعلی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۹3 اصفهان رسیده مدعی است  

که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه  پاک 1۵1۹۰/431۵ واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان به شماره چاپی 3614۸۸ که در صفحه ۵۸ دفتر ۲۷6 سابقه ثبت و سند بنام محمدرضا 

حوریه مهرجردی صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند ۸43۹3-۵۰/۹/61 دفتر ۲۷6 به نامبرده 

فوق انتقال شده. و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به 

علت فرسودگی سند مالکیت مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره 

یک اصاحی ماده 1۲۰ 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 : 3۲44۷/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کاسه 6۹۲/۹۵ شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: سیامک نوری فرزند حسین 

نشانی : گلپایگان – خ سید جمال الدین -ک ۲ خوانده : سیف اله مشهدی نشانی : مجهول المکان 

خواسته :مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ 

۹۵/1۲/3 ساعت 4 تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا به در خواست خواهان و 

از جراید کثیر  نوبت در یکی  آئین دادرسی مدنی مراتب بک  قانون  به تجویز ماده ۷3  دستور دادگاه 

شورا  دفتر  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  خوانده  تا  میشود  آگهی  رسالت  روزنامه  و  االنتشار 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی ضرر به هم رساند. 

شماره:۵۷1/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

دادنامه 
کاسه پرونده ۷3۷/۹۵ شماره دادنامه 1۵1۷ مورخ ۹۵/۹/۲ مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل 

باقری نشانی شاهین شهر،  بیدرام و مهرناز  : مهدی موسوی وکیل نسرین  اختاف اصفهان خواهان 

خیابان فردوسی، بین فرعی ۵ و 6 غربی ساختمان هما طبقه دوم واحد ۸ خواندگان 1- فرهاد امتیازی 

۲- امید شیرزاد هر دو نفر مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء 

شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( در 

خصوص دعوی خانم ها نسرین بیدرام و مهرناز باقری بوکالت از مهدی موسوی به طرفیت آقایان فرهاد 

امتیازی و امید شیرزاد به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یکفقره چک به شماره 3۸۸6۹3 

مورخ ۹۵/1/1۵ به عهده ی بانک پاسارگاد به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 

و باقی اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم 

اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به 

نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 1۹۸، ۵1۵، ۵1۹، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر 

محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۵/۲1۵/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبقه تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سر 

رسید چک های موصوف )۹۵/1/1۵( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 3۰۸4۰/ م الف – قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

آگهی اباغ
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰3۵1۰۰۰13۹ پرونده  شماره   ۹۵1۰46۰3۵1۰۰۰۰۰۵ درخواست:  شماره 

۹۵۰1۹1 تاریخ تنظیم : 13۹۵/۰۹/۲4 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه ناصر 

زرین نقش وفق دادنامه غیابی مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰3۵1۰۰۰۸4۹ محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 

دویست و سی و هفت میلیون و پانصد و نود هزار و نهصد و شصت ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ 

هشت میلیون و پانصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست ریال بابت هزینه دادرسی ، مبلغ شش میلیون و 

ششصد و شصت و دو هزار و یکصد و هشتاد و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در این مرحله و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 13۹۵/۰1/۲6 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعامی از 

سوی بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت شده اید. ظرف 1۰ 

روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید. در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود. 

شماره 3۰۷۹3 / م الف – شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده ۹۵-43۵ شماره دادنامه ۸۵6 مورخ ۹۵/۸/۲6 مرجع رسیدگی شعبه ۲۹ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: محمود زارع نشانی: فاورجان، الرگان، خ روبروی دهیاری خوانده: مصیب 

به   پرونده  ارجاع  از  : پس  مطالبه وجه چک گردشکار   : المکان خواسته  نشانی: مجهول  پور  ریحانی 

این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: )رأی قاضی شورا( در خصوص 

دادخواست محمود زارع به طرفیت مصیب ریحانی پور به خواسته مطالبه مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه 

خسارات  انضمام  به  بانک  پست  بانک  عهده   ۹۵/۲/۲۰ مورخ  3۸۰۹۵م۲۰  شماره  به  چک  فقره  یک 

دادرسی و خسارت تأخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه یک چک از 

ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۵/6/۲۹ و دفاعیات 

غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 

مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد ونظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 

پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 

مورخه ۹۵/۷/۷ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندًا به ماده 11 قانون شوراهای 

حل اختاف و مواد 31۰، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

به  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  از   ۵۲۲ و   ۵1۹  ،1۹۸ مواد  و  قانون صدور چک   ۲ ماده  به  نظام 

محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و 

پرداخت 1/43۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 3۰۸۸3 / م الف – قاضی شورای حل اختاف شعبه ۲۹ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه 
حل  شورای   ۸ شعبه  رسیدگی  مرجع   ۹۵/۹/۲۹ مورخ   16۰۹ دادنامه  شماره   ۹۵۰۵۸3 پرونده  کاسه 

خ   ، مشتاق  خیابان  اصفهان،  نشانی:  شریفی  زیبا   -۲ فرید  محمدرضا   -1 خواهان  اصفهان  اختاف 

بازارچه، کوی علیخانی، پاک 4۷ وکیل مسعود شریفی ، نشانی : اصفهان، خ توحید میانی، طبقه فوقانی 

، بانک ملت ، ساختمان بهسامان ، طبقه اول ، واحد 4 خوانده : اصغر محوری نشانی : مجهول المکان 

خواسته : مطالبه خسارت وارده به وسیله نقلیه در تصادف با جلب کارشناس مربوط علی الحساب مبلغ 

ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 

کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید : )رأی قاضی شورا(در خصوص دعوی آقای محمدرضا 

فرید و زیبا شریفی با وکالت آقای مسعود شریفی بطرفیت اصغر محوری فرزند محمد بخواسته مطالبه 

خسارت وارده به وسیله نقلیه در تصادف با جلب کارشناس مربوطه علی الحساب مبلغ ده میلیون ریال 

با توجه به دادخواست تقدیمی و با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه رونوشت سند مالکیت وسیله 

نقلیه که حکایت از مالکیت خواهان دریف دوم را می نماید و کروکی تصادف مبنی بر تقصیر خوانده 

و نظر کارشناس رسمی دادگستری و افسر کاردان فنی تأمین دلیل در شعبه 6 شورای حل اختاف 

اصفهان که مصون از اعتراض مانده و اینکه وکیل خواهان در جلسه اول رسیدگی مورخ ۹۵/۷/3 خواسته 

خود را افزایش و به مبلغ ۹1/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعام نموده و با عنایت به عدم حضور خواند با وصف اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی و عدم الیحه دفاعیه که حکایت از افکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد لذا 

شورا دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندًا به مواد 1 و ۲ قانون مسئولیت های مدنی و مواد 1۹۸و 

۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹1/۰۰۰/۰۰۰ میلیون 

بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/43۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲4۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر 

آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکمه عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خواهان ردیف اول با توجه به 

اسناد و مدارک محتویات پرونده به استناد ماده بند 1۰-۸4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 

صادر و اعام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 3۰۸۸۰ / م الف – قاضی شورای حل اختاف ۸ حوزه قضائی اصفهان

تبادل لوایح 
فرامرز،   .1 خوانده  نظر  تجدید  طرفیت  به  درخشان  مجید  خواهی  نظر  تجدید  پرونده  خصوص  در 

 ۹۵/۹/1۷ مورخه   ۹1۲ دادنامه شماره  به  احمدی  رفعت   .۵ مشهودی  4.آتوسا   ، 3.آدریا   ، ۲.جهانگیر 

مطروحه در پرونده کاسه 6۷۵/۹۵ شعبه 1۵ شورای حل اختاف اصفهان واقع در خیابان سجاد، خ 

حاج رحیم ارباب خطاب به تجدید نظر خواندگان جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده 

روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید. عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. 

شماره 3۰۹34/م الف – مسئول دفتر شعبه 1۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی اباغ
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹1۰۹۹۸۰3۵۰۵۰1466 پرونده  شماره   ۹۵1۰1۰۰3۵۰۵1۰14۷  : اباغنامه  شماره 

۹114۹1 تاریخ تنظیم 13۹۵/1۰/۰۷ در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای مهرداد انصاری با وکالت 

سعدی صالح نیا بطرفیت محمدحسن هراتی فر نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰3۵۰۵۰۰۸۵6 صادره 

از شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان تجدیدنظر خواهی به شما اباغ میشود . مقتضی است حسب ماده 

346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 

شماره 3۰۷۷۵ / م الف – دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

نگاهی به میراث مکتوب آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

در آیینه

فیلم های بخش مسابقه فجر به ۳۳ عنوان رسید
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 به همت اداره امور ورزش کارگران استان:
 اصفهان دارای بزرگ ترین کمپ

 ورزشی ایران می شود
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اصغر قلندریسرویس ورزش

بــه زودی بزرگ تریــن و مجهزتریــن 
در  ایــران  ورزشــی  کمــپ 
قــدس   2 شــماره  ورزشــگاه 
ــور  ــه اداره ام ــق ب ــان متعل اصفه
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان 
مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد. مهنــدس محســن نیرومنــد 
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان، کــه از 
ســوی مهنــدس پرنــده، معــاون خــود، همراهــی می شــد روز 
یکشــنبه گذشــته 19 دی مــاه از ورزشــگاه شــماره )2( قــدس 
کارگــران اصفهــان دیــدن کــرد و از تاسیســات و فضاهــای 
ــه  ــی ب ــه در زمین ــزرگ ک ــگاه ب ــن ورزش ــی ای ــف ورزش مختل
مســاحت 70 هــزار متــر مربــع واقــع شــده، بازدیــد بــه عمــل 
آورد و بــرای تکمیــل و راه انــدازی پروژه هــای در دســت اقــدام 
دســتوراتی صــادر نمــود. مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان، پــس از بازدیــد از قســمت های مختلــف در جلســه ای 
بــا حضــور مهنــدس پرنــده، جــواد شــیرانی رئیــس و عبدالــه 
ــان  ــران اســتان اصفه ــور ورزش کارگ ــاون اداره ام شــاطری مع
ــت:  ــار داش ــگاه، اظه ــی باش ــور حقوق ــئول ام ــری مس و امی
ــاز و فراهــم  ــا تخصیــص بودجــه و اعتبارمــورد نی ــم ب امیدواری
پروژه هــای  کوتاهــی  مدت زمــان  در  الزم  امکانــات  آوردن 
نیمه تمــام را تکمیــل کنیــم و بــه مرحلــه بهره بــرداری برســانیم. 
در ایــن جلســه کــه بــه منظــور رفــع مشــکالت ورزشــگاه شــماره 
ــود ــده ب ــکیل ش ــگاه تش ــاختمان اداری ورزش ــدس در س 2 ق
ــران  ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام ــس هیئ ــیرانی، رئی ــواد ش ج
اســتان اصفهــان، ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد و فعالیت هــای 
ــازی  ــی و فضاس ــف عمران ــای مختل ــه در زمینه ه صورت گرفت
ــدس ــماره 2 ق ــگاه ش ــد ورزش ــای جدی ــه طرح ه  در مجموع
از جملــه احــداث ســالن رزمــی جدیــد، زمیــن چمــن مصنوعی، 
اســتراحتگاه ورزشــکاران بــا ظرفیــت 30 دســتگاه ســوئیت بــا 
گنجایــش 10 تختخــواب در هــر ســوئیت، خاطرنشــان کــرد کــه 
ایــن ورزشــگاه دارای کلیــه امکانــات رفاهــی و ســرویس های 
ــی  ــتگاه های گرمایش ــور و دس ــه آسانس ــز ب ــتی و مجه بهداش
ــودن  ــا دارا ب و سرمایشــی اســت. وی گفــت: ایــن ورزشــگاه ب
ــف  ــای مختل ــب و فضاه ــیار مناس ــی بس ــت جغرافیای موقعی
پارکینــگ  از جملــه  ورزشــی در قلــب کالنشــهر اصفهــان 
بــزرگ، زمیــن چمــن فوتبــال، ســالن چندمنظــوره اســتاندارد 
ــتخرهای  ــن اس ــن و مجهزتری ــی از بزرگ تری ــن یک و همچنی
دارد(  قــرار  پایانــی  مرحلــه  در  )کــه   سرپوشــیده کشــور 
ــن کمپ هــای ورزشــی  ــوان یکــی از بزرگ تری ــه عن ــد ب می توان

کشــورمان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

  اولین تمرین لژیونر تاریخ ساز 

والیبال زنان ایران
یکــی از رســانه های بلغارســتانی 
ــه  ــی ب ــده برهان ــور مائ ــه حض ب
عنــوان اولیــن لژیونــر تاریــخ 
ــم  ــران در تی ــوان ای ــال بان والیب
ــت.  ــتان پرداخ ــومن بلغارس ش
ســایت bgvolleyball نوشــت: 
تیــم والیبــال بانــوان شــومن 
برتــر  لیــگ  دوم  نیم فصــل  بــرای  را  خــود  بلغارســتان 
ــت  ــی، والیبالیس ــده برهان ــد. مائ ــاده می کن ــتان آم بلغارس
ایرانــی، بــه عنــوان اولیــن دختــر لژیونــر والیبــال زنــان ایــن 
ــا تیــم شــومن انجــام داد.  کشــور، اولیــن تمریــن خــود را ب
برهانــی 29 ســاله در پســت بلنــدزن فعالیــت می کنــد. 
مربــی تیــم شــومن اعــالم کــرده کــه تــالش می کنــد بهتریــن 
نتیجــه را در لیــگ برتــر ایــن کشــور بــه دســت بیــاورد. تیــم 
ــب رده  ــا کس ــر را ب ــگ برت ــل لی ــتان نیم فص ــومن بلغارس ش

ششم به پایان رساند.

 آغاز یا پایان تنش های 

مرد طالیی وزنه برداری
اردوی جدیــد تیــم ملــی وزنه بــرداری آغــاز شــده و بــر 
ــد در اردو  ــام ملی پوشــان بای ــه مصــوب، تم اســاس آئین نام
حاضــر شــوند. حــاال ایــن مســئله وجــود دارد کــه کیانــوش 
ــا  ــات اختصاصــی خواهــد کشــید ی رســتمی دســت از تمرین
خیــر؟ طبــق اعــالم فدراســیون وزنه بــرداری، آئین نامــه  
ــه زودی  ــده و ب ــب ش ــی تصوی ــای مل ــررات اردوی تیم ه مق
ــت در  ــرار اس ــد. ق ــا کنن ــد آن را امض ــان بای ــام ملی پوش تم
اردوی جدیــد تیــم ملــی، ســجاد انوشــیروانی نــام کیانــوش 
ــد.  ــرار ده ــینان ق ــد اردونش ــت جدی ــم در لیس ــتمی را ه رس
ــوش رســتمی پیــش از  اختــالف ســجاد انوشــیروانی و کیان
المپیــک بــه اوج خــود رســیده بــود و بــا کســب مــدال طــال 
ــا قــدرت از تصمیــم خــود دفــاع  توســط رســتمی، او بارهــا ب
ــاندن  ــیب رس ــی و آس ــه بی دانش ــی را ب ــان مل ــرد و مربی ک
ــک  ــش از المپی ــا پی ــرد. او مدت ه ــم ک ــکاران مته ــه ورزش ب
 بــه تنهایــی تمریــن می کــرد و بــه صــورت اختصاصــی 
و بــا برنامه هــای خــودش بــه مــدال طــالی المپیــک 
ــه دور  ــتمی ب ــوش رس ــی کیان ــل آمادگ ــام مراح ــید. تم رس
ــر  ــر نظ ــود زی ــر نب ــد و حاض ــام ش ــی انج ــم مل از اردوی تی
ســجاد انوشــیروانی تمریــن کنــد کــه نتیجــه آن طــالی 
ــی  ــم مل ــاره در اردوی تی ــون حضــور دوب المپیــک شــد و اکن
ــت.  ــز اس ــی چالش برانگی ــد کم ــه جدی ــای آئین نام و امض
حــاال ســرمربی تیــم ملــی و رئیــس فدراســیون وزنه بــرداری 
گفته انــد کــه بــا کیانــوش رســتمی جلســه خواهنــد داشــت؛ 

ــم اســت. ــی مبه ــم مل ــتمی و تی ــت رس ــوز وضعی ــا هن ام
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ــت  ــی را در وضعی ــم مل ــی روش، تی ــا ک ــو ب ــات برانک اختالف
ــا  ــن روزه ــه ای ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرار داده اس ــواری ق ناگ
ــران در راه  ــای ای ــیا، رقب ــال آس ــراد فوتب ــحال ترین اف خوش
ــن  ــدون شــک ویتری ــی هســتند. ب ــه جــام جهان رســیدن ب
فوتبــال جهــان، جــام جهانــی اســت و حضــور در آن آنقــدر 
ــای  ــام دوره ه ــه در تم ــی ک ــی تیم های ــه حت ــت دارد ک اهمی
جهانــی  جــام  بارهــا  و  داشــته اند  حضــور  جــام   ایــن 
ــه حضــور در  ــق ب ــه موف ــس از اینک ــد، پ ــه برده ان ــه خان را ب
جــام جهانــی می شــوند، روزهــا بــه جشــن و پایکوبــی 
می پردازنــد. جــام جهانــی آنقــدر ارزشــمند اســت کــه 
ــا  ــد ت ــرج می کن ــا دالر خ ــر میلیارده ــد قط ــوری مانن کش
 بتوانــد دســت کم بــه عنــوان میزبــان هــم کــه شــده

یک بار در آن حضور داشــته باشد.
    انضباط کی روش یا باغ های شمال تهران؟

ــای کوچکــی نیســت؛  ــی، رؤی ــای حضــور در جــام جهان رؤی
امــا اینکــه در کشــور مــا چــه اتفاقــی افتــاده کــه ایــن رؤیــا 
ــی  ــچ منطق ــا هی ــوان ب ــده را نمی ت ــا ش ــوس بعضی ه کاب
ــزرگ  ــم ب ــداران تی ــه طرف ــرام ب ــن احت ــرد. ضم ــه ک توجی
پرســپولیس، بایــد گفــت تیــم ملــی از هــر تیم باشــگاهی ای 
ــاد  ــی، نم ــم مل ــت. تی ــمندتر اس ــر و ارزش ــران بزرگ ت در ای
کشــور ایــران اســت؛ نمــادی از غــرور و افتخــار مــردم ایــران 
و هیــچ شــخص در هیــچ جایگاهــی، حــق توهیــن بــه ایــن 

ــه خــود  ــدارد. متاســفانه ســرمربی پرســپولیس ک ــم را ن تی
ــک  ــت در ی ــوده اس ــم ب ــی ه ــم مل ــرمربی تی روزگاری س
بــازی عجیــب هــر روز ســعی می کنــد طرفــداران ایــن تیــم 
ــای  ــد و ناکامی ه ــرار ده ــی ق ــم مل ــل تی ــزرگ را در مقاب ب
ــدازد و عجیــب  ــی بین ــه گــردن تیــم مل ــی خــود را ب احتمال

ــوند.  ــراه می ش ــا او هم ــم ب ــده ای ه ــه ع اینک

تمرین هــای  در  بازیکنــان  کــه  می کنــد  ادعــا  برانکــو 
کــی روش چــاق می شــوند؛ در حالــی کــه ســختگیری 
ــه در  ــران، بلک ــا در ای ــاط او نه تنه ــم و انضب ــی روش و نظ ک

کل جهــان زبانــزد اســت. 
 ایــن موضــوع را بازیکنانــی ماننــد کریســتیانو رونالــدو
ــراز  ــان گیگــز، فیگــو و صدهــا بازیکــن ت ــام، رای ــد بکه دیوی

ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــد کنن ــد تأیی ــان می توانن اول جه
کــه آمــار قلیــان و ســیگار در بیــن بازیکنــان تیم هــای لیــگ 
ــی نگــران  ــای برانکــو خیل ــر آق ــد و اگ ــداد می کن ــری بی برت
ســالمتی بازیکنــان اســت، بهتــر اســت نیمــه شــب ها ســری 

ــد. ــران بزن ــه باغ هــای شــمالی ته ب
    تساوی مقابل سوریه

ــر  ــی ب ــگ زده را دلیل ــل ســوریه جن ــو تســاوی در مقاب برانک
ناکارآمــدی تیــم ملــی می دانــد و ایــن هــم از عجایــب روزگار 
ــوریه  ــران و س ــابقه ای ــال مس ــو اص ــای برانک ــا آق ــت. آی  اس
را در آن زمیــن فاجعه بــار مالــزی دیــده اســت؟ زمینــی 
ــود در آن  ــرار ب ــا هــم ق ــی اگــر لیــگ محــالت اروپ کــه حت
برگــزار شــود، از نظــر کارشناســان تأییــد نمی شــد و تســاوی 
ــان ســوریه دســت کم  در آن زمیــن در شــرایطی کــه دروازه ب
40 دقیقــه روی زمیــن خوابیــده بــود، بــا چــه منطقــی 
دلیلــی بــر ضعــف بهتریــن تیــم آسیاســت؟! هــر شــخص 
ــرایط  ــا آن ش ــد ب ــه می دان ــی تجرب ــا اندک ــتی ب  فوتبال دوس
و وضعیــت بــازی، حتــی برزیــل و آلمــان هــم هیــچ 
ــرا  ــه چ ــی اینک ــتند؛ ول ــوریه نداش ــل س ــی در مقاب شانس
ــد را دیگــر مــا  ــا نمی خواهــد بدان ــد ی برانکــو ایــن را نمی دان
ــی  ــر خدای ــن اســت اگ ــا ســؤال ای ــم. در انته ــم نمی دانی ه
ناکــرده تیــم ملــی بــه جــام جهانــی نــرود، برانکــو و کســانی 
کــه ایــن روزهــا ســنگ او را بــه ســینه می زننــد، چــه 

ــت؟ ــد داش ــی خواهن ــا ایران ــه میلیون ه ــخی ب پاس

چه کسی پاسخگو است؟

اگر ایران به جام جهانی نرود...

بــه  پیوســتن  بــرای  اســپانیایی  مهاجــم  یــک 
پرســپولیس در تمرینــات ایــن تیــم شــرکت کــرده 

ــت.  اس
تومــی کــوره آ، بازیکــن تیــم راپیدویــن روز گذشــته 
در تمرینــات پرســپولیس حاضــر شــد. ایــن مهاجــم 

ــای  ــازی در تیم ه ــابقه ب ــاله س 32 س
ــدورف و ... را  ــف، راین ــف، لوگرون تندری
دارد و از ســال 2015 در راپیــد بــازی 

می کنــد.
  تونــی، یــک مهاجــم نــوک اســت 
و 32 ســال دارد و برانکــو او را بــرای 
ــع  ــه جم ــم ب ــی تی ــکل گلزن ــل مش ح

ــت.  ــرده اس ــه ک ــود اضاف ــرات خ نف
ــب  ــه خــود جل ــو را ب ــن نظــر برانک ــن بازیک ــر ای اگ
ــود.  ــد ب ــدی پرسپولیســی ها خواه ــد بع ــد، خری کن
فصــل  ابتــدای  در  کــه  پرســپولیس  ســرمربی 
ــای  ــر اعض ــه دیگ ــی را ب ــن خارج ــتخدام بازیک اس

ــه  ــت ب ــود دس ــار خ ــن ب ــود، ای ــپرده ب ــگاه س باش
کار شــده و مســتقیما تومــی را بــرای حضــور در 

ــت.  ــرده اس ــوت ک ــران دع ــه ای ــات ب تمرین
در صــورت عقــد قــرارداد بــا ایــن مهاجــم 1۸۶ 
مهاجــم  اولیــن  تومــی  گلــزن،  ســانتیمتری 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــگ برت ــپانیایی لی اس
بــرای حضــور  و  تومــی چپ پاســت 
در مهاجــم نــوک و ســایه مــد نظــر 
برانکوســت. او در دســته اول اتریش در 
ــاس گل داده  ــازی 43 گل و 21 پ 9۸ ب
 و در بوندســلیگا در ۶5 بــازی 17 گل 

و 9 پاس گل در کارنامه دارد. 
ــازی  ــط در 2 ب ــاری فق ــل ج ــوره آ در فص ــی ک توم
بــرای راپیدویــن در لیــگ بــه میــدان رفتــه و یک گل 
بــه ثمــر رســانده؛ همچنیــن او در یــک بــازی اروپایی 
ــه  ــن ب ــرای راپیدوی ــگ ب ــه گروهــی یورولی در مرحل

بــازی رفتــه اســت. ورزش3

مهاجم راپیدوین در تمرین پرسپولیس
ــی  ــا رأی قاطــع اعضــای فیفــا، رقابت هــای جــام جهان ب
از ســال 202۶ بــا 4۸ تیــم برگــزار خواهــد شــد. در حالــی 
 کــه مخالفت هــای زیــادی از ســوی فوتبال دوســتان 
و بــزرگان فوتبــال بــا برگــزاری جــام جهانــی بــا 4۸ تیــم 
ــورای 37  ــری ش ــت در رأی گی ــود، در نهای ــده ب ــراز ش اب

نفــره فیفــا تصویــب شــد کــه جــام جهانــی 
از ســال 202۶ بــا 4۸ تیــم برگــزار شــود. 

ــت  ــرار اس ــده، ق ــات منتشرش ــق جزئی طب
ایــن رقابت هــا از ســال 202۶، در 1۶ گــروه 
ــب  ــن ترتی ــه بدی ــزار شــود ک 3 تیمــی برگ
شــد  خواهــد  دوبرابــر   تعــداد گروه هــا 
و از هــر گــروه 2 تیــم برتــر بــه دور حذفــی 

صعــود خواهــد کــرد. 
بدیــن ترتیــب تعــداد بازی هــا از ۶4 بــازی بــه ۸0 بــازی 

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
هــر چنــد کــه تعــداد بازی هــای هــر تیــم بــرای رســیدن 
ــن  ــا ای ــل گذشــته اســت، ب ــال مث ــی و فین ــه نیمه نهای ب

حــال ایــن تصمیــم نگرانی هــای زیــادی در پــی داشــته 
ــا  ــی ب ــا برگــزاری جــام جهان اســت. بیشــتر باشــگاه ها ب

4۸ تیــم مخالــف هســتند. 
افزایــش تعــداد بازی هــا و بیشــتر شــدن بازیکنــان 
ــش  ــا باشــگاه ها از افزای ــث شــده ت ــام باع حاضــر در ج
احتمــال مصدومیــت بازیکنانشــان در جــام 
مــدت حضــور  و همچنیــن کوتاه شــدن 
ــران  ــل نگ ــای پیش فص ــان در اردوه بازیکن
 باشــند. افزایــش تیم هــا از 32 بــه 4۸

جانــی  انتخاباتــی  قول هــای  از  یکــی 
اینفانتینــو، رئیــس جدیــد فیفــا بــود و او در 
کمتــر از یــک ســال توانســت بــه آن عمــل 

ــد.  کن
ــژ، رئیــس  ــا ژائــو هــاوه الن بســیاری از ایــن نظــر، او را ب
ــا وعــده افزایــش  ــد کــه ب ســابق فیفــا، مقایســه می کنن
تعــداد تیم هــای جــام جهانــی از 1۶ بــه 24 ســال 

ــا ــد. ایرن ــت ده ــش را شکس ــت رقیب توانس

         عباس مرادی - شهردار فوالدشهر 

         عباس مرادی - شهردار فوالدشهر 

آگهی مزایده عمومی 
)نوبت اول(

آگهی تجدید مناقصه

چاپ دوم

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از واحدهای تجاری واقع در محله A4 بازار سپاهان-
طبقه فوقانی و سالن انتظار واقع در ترمینال مسافربری شماره 2 را با قیمت پایه کارشناسی از طریق 

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

مزایده حداکثر تا روز شنبه تاریخ 95/11/2 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از طریق 
از  توانند جهت آگاهی  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می 
شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/11/9 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه 

نمایند.

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای بازسازی بخش های جراحی اعصاب و NICU جراحی 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به صورت فهرست بهاء

روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداقل پایه پنج در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برآورد اولیه: 5/75۸/۶13/55۸ ریال بر اساس فهرست بهاء سال 1395

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1395/10/22 لغایت روز سه شنبه مورخ 1395/10/2۸
15641 م الف

آگهی مزایده عمومی
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نوبت اول

ــه خواســته های ناظم الشــریعه  ــدوارم ب ــم فوتســال گیتی پســند گفــت: امی بازیکــن تی
ــود  ــاص خ ــای خ ــت و دیدگاه ه ــی اس ــم مل ــرمربی تی ــرا وی س ــد؛ زی ــرام بگذارن احت

را دارد. 
محمــد کشــاورز اظهــار کــرد: در حــال حاضــر شــرایطم مثــل بازیکنــان دیگــر ایــده آل 

ــا بتوانــم بــه شــرایط خوبــم برگــردم.  نیســت و نیــاز بــه زمــان دارم ت
وی دربــاره بــازی تیمــش برابــر دبیــری تبریــز گفــت: دبیــری از تیم هــای خــوب لیــگ 
اســت، امــا بــرای مــا فرقــی نمی کنــد؛ زیــرا حساســیتی روی هیــچ بــازی نداریــم و بــه 

ــم.  ــرام می گذاری ــا احت ــام تیم ه تم
ــد از جــام  ــه بع ــا پاداشــی ک ــی گفــت: تنه ــم مل کشــاورز درخصــوص پاداش هــای تی

ــود.  ــم، از وزارت ورزش ب ــت کردی ــی دریاف جهان
ــه نظــر مــن کمتریــن کاری کــه  ــان اینکــه ب ــا بی بازیکــن تیــم فوتســال گیتی پســند ب

ــی  ــم مل ــان تی ــرای بازیکن ــتند ب می توانس
داد:  ادامــه  نکردنــد،  را  بدهنــد  انجــام 
بازیکنــان توانســتند بــا ســومی جهــان 
مــردم را خوشــحال کننــد. البتــه مــا بــرای 
ــه  ــبت ب ــا نس ــم؛ ام ــازی نکردی ــاداش، ب پ
ــه  ــد ب ــتند، بای ــان داش ــه بازیکن ــی ک تالش
آن هــا برســند. فوتســالی ها هیــچ چیــز 
ــاورز  ــد. کش ــان نمی خواهن ــتر از حقش بیش
درخصــوص لغــو بازی هــای تدارکاتــی تیــم 
ــه  ــا ب ــو بازی ه ــا لغ ــت: قطع ــز گف ــی نی مل

ــت. ــی نیس ــم مل ــع تی نف

ــاد  ــن انتق ــت و همچنی ــل مصدومی ــه دلی ــی ب ــه مدت ــورمان ک ــنگین کش ــوق س ــردار ف وزنه ب
صریــح از رئیــس فدراســیون از حضــور در اردوی تیــم ملــی محــروم بــود، دوبــاره بــه میــدان 
ــو دچــار ســانحه رانندگــی  ــی پیــش از بازی هــای المپیــک 201۶ ری ــادر موالی بازمی گــردد. به
و مصدومیتــی جــدی شــد. ایــن اتفــاق در حالــی بــرای او رخ داد کــه موالیــی تــا 24 ســاعت 
ــه المپیــک  قبــل از تصــادف، یکــی از مــردان پرامیــد رکوردگیــری و انتخابــی تیــم اعزامــی ب
بــود؛ امــا خــط خــوردن از جمــع ملی پوشــان و ســپس ســانحه رانندگــی در راه بازگشــت بــه 

شــهرش، او را بــا ضربــه روحــی و مصدومیــت جســمی شــدیدی مواجــه ســاخت. 
ــود، از بی مهــری و کم توجهــی متولیــان وزنه بــرداری  وی کــه ماه هــا در بیمارســتان بســتری ب

نســبت بــه خــودش انتقــاد کــرد و همــواره بــا جدیــت خــود را شایســته حضــور در المپیــک 
می دانســت. از ســویی دیگــر همیــن انتقــادات کافــی بــود تــا فدراســیون وزنه بــرداری 
همچــون همیشــه بــه جــای حمایــت و دلجویــی از قهرمانانــش،  خــط قرمــز بــر نــام موالیــی 
ــی  ــتان از تمام ــودن در بیمارس ــتری ب ــان بس ــان زم ــد و او را در هم ــده دار بکش ــوان و آین ج
فعالیــت حرفــه ای در ایــن رشــته محــروم کنــد! گویــا بــا گذشــت زمــان و پادرمیانــی برخــی از 
اهالــی ورزش،  اختالفــات بیــن بهــادر موالیــی و علــی مــرادی، رئیــس فدراســیون وزنه بــرداری 
برطــرف شــده و او هــم اکنــون می توانــد پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوران درمــان و نقاهــت 

در اردوی تیــم ملــی حضــور یابــد.

مراســم انتخــاب بهترین هــای فیفــا در ســال 201۶ دوشنبه شــب 
ــخ  ــهر زوری ــان در ش ــال جه ــته فوتب ــای برجس ــور چهره ه ــا حض ب
برگــزار شــد و بهترین هــای بخش هــای مختلــف جوایــز ویــژه 
ــد  ــال مادری ــدو، ســتاره رئ خــود را دریافــت کردند.کریســتیانو رونال
ــا را  ــرد ســال فیف ــوان م ــن مراســم عن ــال، در ای ــی پرتغ ــم مل و تی
ــی  ــال پرفروغ ــدان س ــن زی ــه زین الدی ــی ک ــرد. در حال ــب ک  کس
را بــا رئــال مادریــد ســپری کــرده بــود و فرنانــدو ســانتوس 
ــگان  ــگفتی هم ــان ش ــم در می ــال، ه ــی پرتغ ــم مل ــرمربی تی س
ــی  ــوان مرب ــرد، عن ــورو 201۶ ک ــای ی ــان رقابت ه ــم را قهرم ــن تی ای
ســال فیفــا بــه کلودیــو رانیــری رســید. فیفــا عنــوان جایــزه بــازی 

ــرد.  ــدا ک ــن اه ــکای التی ــده آمری ــه نماین ــال را ب ــه س جوانمردان
باشــگاه اتلتیــک ناســیونال کــه جــام قهرمانــی خــود را بــه باشــگاه 
جایــزه جوانمردانــه  برنــده  بــود،  اهــدا کــرده  چاپــه کوئنســه 
ســال 201۶ شــد.  فیفــا در ایــن مراســم کلیپــی از تیــم چاپــه 
 کوئنســه پخــش کــرد و ســقوط هواپیمــای حامــل ایــن تیــم 
دیگــو  همچنیــن  نامیــد.  ســال  اتفــاق  غم انگیزتریــن  را 
ــه  ــش ب کن ــن در وا ــال آرژانتی ــطوره فوتب ــا، اس ــدو مارادون آرمان
ــق دار  ــه ح ــق ب ــه ح ــم ک ــد بگوی ــت: بای ــدو گف ل ــاب رونا انتخ
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــاب ب ــته انتخ ــه شایس ــی ک ــید و بازیکن رس

ــت. ــت یاف ــار دس ــزه و افتخ ــن جای ــه ای ــود ب ب

فوتسالی ها چیزی بیشتر از حقشان نمی خواهند

بازگشت موالیی به وزنه برداری

تاج فوتبال جهان بر سر رونالدو

جام جهانی فوتبال، 48 تیمی شد
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در ثبت شرق اصفهان

 دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
و  نمایند  اقدام  بر طرح دعوی  مبنی  ارایه گواهی  و  دادگاه صالحه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت  دارند  فرصت 
اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به  موکول  ثبت  اقدامات 
 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1- رای شماره 139560302027004929 مورخ 1395/04/21 مصطفی موذنی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1717 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286526401 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 43996 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  174/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027004933 مورخ  1395/04/21مسعود فتحی فرزند احمد بشماره شناسنامه 1745 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1285866622 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 43996 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027007687 مورخ  1395/06/17حسن ربیعی كردآبادی فرزند نعمت اله  بشماره 

شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291203842 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  308/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  ابراهیم  فرزند  اشكاوندی  باقریان  رای شماره 139560302027007354 مورخ  1395/06/13حسن   -4

شناسنامه 335 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284110168 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  292/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027008796 مورخ  1395/07/14مرتضی ایوبی باصیری فرزند حسن بشماره شناسنامه 

5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291898352 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  107/9مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  شکراله  فرزند  زفرقندی  مهدوی  مورخ  1395/07/04مهدی   139560302027008351 شماره  رای   -6

شناسنامه 1462 صادره از تهران بشماره ملی 0052731227 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

7- رای شماره 139560302027008350 مورخ  1395/07/04ربابه محمدی جبلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 

21 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659596711 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027009796 مورخ   1395/08/06مسعود کشانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

2076 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288074433 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 58 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/1 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027009760 مورخ 1395/08/05 زهرا منصوری نهچیری فرزند حیدر بشماره شناسنامه 

18 صادره از مباركه بشماره ملی 5419518627 در ششدانگ یکباب ساختمان چار طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027009897 مورخ  1395/08/09رضوان قانع فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 694 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199354503 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9169 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  اله  قدرت  فرزند  بابوكانی  صادقی  زهره   1395/07/27 مورخ   139560302027009299 شماره  رای   -11

شناسنامه 1087 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198536901 در ششدانگ یکباب قسمتی از حیاط خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 529 فرعی از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/17 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027010133 مورخ  1395/08/11علی اصغر یاریان کوپائی فرزند رحمت اله بشماره 

شناسنامه 40 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659367836 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3748 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  132/85مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

13- رای شماره 139560302027010659 مورخ  1395/08/22سعید كریمی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1038 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283985985 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  207/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027010791 مورخ  1395/08/23سید عبدالعظیم طباطبائی پزوه فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 52002 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280948132 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027010664 مورخ  1395/08/22سید كمال بزرگ منش فرزند سیدحسین بشماره 

شناسنامه 33551 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282264451 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1586 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

275/55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027010667 مورخ 1395/08/22 مرضیه حكمت پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 

1958 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283587459 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1586 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 275/55 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027010516 مورخ 1395/08/19 امیر امینی هرندی فرزند یداله بشماره شناسنامه 441 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287611771 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

8 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027010195 مورخ  1395/08/13حسن عكاف خوراسگانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 

113 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291207351 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9435 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027010532 مورخ  1395/08/19 احترام اکبری بابوکانی فرزند حبیب اله  بشماره 

شناسنامه 18 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199505196 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027010137 مورخ  1395/08/11 جاسم حقیقت  فرزند محمد بشماره شناسنامه 82 

صادره از خرمشهر بشماره ملی 1829857231 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 77/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027010916 مورخ 1395/08/27 عبدالعلی گلی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 354 

صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1128914883 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 139/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027010528 مورخ  1395/08/19حسن مداح علی فرزند تقی بشماره شناسنامه 53 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286594839 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسن  فرزند  خرزوقی  رجبی  علیرضا    1395/08/19 مورخ   139560302027010540 شماره  رای   -23

شناسنامه 4199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283618915 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3748 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  133/7مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند حسن   آدرمنابادی   مورخ  1395/08/13 عصمت حق شناس  رای شماره 139560302027010197   -24

بشماره شناسنامه 1284 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286582377 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  111/61مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

بشماره شناسنامه  فرزند حیدر  بتول حالج جزی   1395/08/11 مورخ  رای شماره 139560302027010136   -25

230 صادره از برخوار و میمه بشماره ملی 6609816311 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 77/92 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  نصراله  فرزند  طلعت کریمی کردآبادی   1395/09/13 مورخ   139560302027011352 شماره  رای   -26

شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291218750 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15202 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  141/95مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اسماعیل  فرزند  صادقی کوپائی  مورخ  1395/09/11حسن   139560302027011297 شماره  رای   -27

شناسنامه 113 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659345506 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 264 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027011300 مورخ  1395/09/11زهرا فرهادی فرزند هاجی محمد بشماره شناسنامه 

1838 صادره از تهران بشماره ملی 0042481198 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027011725 مورخ  1395/09/20کمال اخالقی نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 

3334 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288335563 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027011384 مورخ  1395/09/14اکبر زارعی خیادانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 

از قطعه  بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی 1283911851 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  487 صادره 

زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 339/50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027011383 مورخ 1395/09/14 اکبر زارعی خیادانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 

487 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283911851 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  220/80مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027011387 مورخ  1395/09/14اکبر زارعی خیادانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 

487 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283911851 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218/85 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027011722 مورخ 1395/09/20 علی نصیری ده سرخی  فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291775951 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/71 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  ماربینی  سنابادی  صدیقه   1395/09/13 مورخ   139560302027011353 شماره  رای   -34

شناسنامه 60588 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281703656 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027011254 مورخ  1395/09/09 شاهین قیصری فرزند محمد بشماره شناسنامه 

1538  صادره از اصفهان بشماره ملی 1289400636 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 163 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 72/20 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027011644 مورخ 1395/09/17 فخری اتحادی ابری فرزند رحیم بشماره شناسنامه 

1188 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283640732 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 140 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/14 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027011366 مورخ  1395/09/13احمد نکوزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 51 

صادره از ماهشهر بشماره ملی 1950337944 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

5034 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  197/30مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی سید کمال حسینی پائین دروازه.

38- رای شماره 139560302027011471 مورخ 1395/09/15 محمود  مظاهری کچی ئی فرزند اسداله بشماره 

شناسنامه 6343 صادره از تهران بشماره ملی 0053953835 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027011723 مورخ 1395/09/20 زهرا امینی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 97 صادره 

از كوهپایه بشماره ملی 5659703801 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12951 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  مرتضی  فرزند  خوراسگانی  زهرائی  مورخ  1395/09/18اكرم   139560302027011660 شماره  رای   -40

شناسنامه 135 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284234363 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی خدیجه امینی سده فرزند عبدالغفار .

41- رای شماره 139560302027011734 مورخ 1395/09/20 محسن حسینعلی زاده خوراسگانی فرزند غالمعلی 

بشماره شناسنامه 1626 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291625976 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6643 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  138/11مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

42- رای شماره 139560302027011359 مورخ  1395/09/13اکبر اسکندر فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 57 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287773435 در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9174 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  232/78مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  مورخ  1395/09/03حسن كریمی كردآبادی   139560302027011074 شماره  رای   -43

شناسنامه 37782 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282305271 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  203/76مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  كردآبادی  حسن كریمی   1395/09/03 مورخ   139560302027011069 شماره  رای   -44

شناسنامه 37782 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282305271 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  308/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  مورخ  1395/09/17حسین كریمی كردآبادی   139560302027011637 شماره  رای   -45

شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291335595 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  199/4مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

46- رای شماره 139560302027011460 مورخ 1395/09/15 مرتضی كیانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 413 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1289270848 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027011913 مورخ 1395/09/23 علیرضا جانقربان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 

3 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129877187 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه درب و پنجره 

سازی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/98 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027011910 مورخ 1395/09/23 محمد كمال چیذری فرزند محمد حسن بشماره 

شناسنامه 68 صادره از شمیران بشماره ملی 0452223512 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه درب 

و پنجره سازی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 238/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027011848 مورخ  1395/09/21ناصر مهرمزین فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 

337 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291421092 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 13 فرعی از اصلی 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  154/5مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

50- رای شماره 139560302027011728 مورخ 1395/09/20 محمدكریم رمضانی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 

432 صادره از دولت آباد بشماره ملی 2490466704 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 118 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/65 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  آبادی  عطا  ناطقی  مورخ  1395/09/17اشرف   139560302027011625 شماره  رای   -51

شناسنامه 44 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129761677 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 68 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

185 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027011628 مورخ  1395/09/17رجبعلی صانعی فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 

36 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129754603 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 68 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027011665 مورخ  1395/09/18پیمان همای منفرد فرزند محمود بشماره شناسنامه 

3021 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292558695 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  116/71مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027011668 مورخ  1395/09/18پژمان همای منفرد فرزند محمود بشماره شناسنامه 

2747 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289635625 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  116/71مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027011979 مورخ  1395/09/23سهیال دهقان فرزند تورج بشماره شناسنامه 452 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291066233 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  658/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027011982 مورخ  1395/09/23صدیقه بشكار فرزند مجید بشماره شناسنامه 832 

صادره از اهواز بشماره ملی 1755377975 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  658/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027011840 مورخ  1395/09/21حسن خوشنظر فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 

59 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199805971 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10055 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند سید  بیگم خدارحمی  مورخ  1395/09/18رقیه  رای شماره 139560302027011650   -58

بر روی  احداثی  یکباب خانه  از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129565606 در ششدانگ  شناسنامه 175 صادره 

به مساحت 112/66  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15201  از  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

59- رای شماره 139560302027011562 مورخ 1395/09/16 مسعود سعیدزاده فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

1703 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285822803 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  سیدقاسم  فرزند  حسینی  بیگم  مورخ  1395/09/17فاطمه   139560302027011649 شماره  رای   -60

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291313907 در ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  456/63مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027011590 مورخ  1395/09/16محمد رستمی فرد فرزند علی بشماره شناسنامه 298 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1284100138 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  266/93مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027011414 مورخ 1395/09/14 صغری قاسمی نیالبی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 

596 صادره از فریدن بشماره ملی 1159462194 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمرضا  فرزند  تهرانی  امینی  علیرضا  مورخ  1395/09/16   139560302027011566 شماره  رای   -63

شناسنامه 157 صادره از تیران بشماره ملی 5499380971 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  138/84مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسنعلی  فرزند  علیزاده كردآبادی  رباب   1395/09/15 مورخ   139560302027011513 شماره  رای   -64

شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291294295 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  308/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027011583 مورخ 1395/09/16 زینب عرب  فرزند کرمعلی بشماره شناسنامه 60 

صادره از طالخونچه بشماره ملی 5419744929 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  141/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027011390 مورخ  1395/09/14 جهانگیر فرجی آخوره سفالئی  فرزند درویش بشماره 

شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129551687 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  215/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  اله  فرزند هدایت  نوری  احمد  مورخ 1395/09/09  رای شماره 139560302027011257   -67

682 صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملی 6219258274 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

سند  طی  خریداری  مترمربع.   129/60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه   از 

رسمی.

بشماره  مرتضی  فرزند  بیک  جمشید  مهدی  مورخ  1395/09/15   139560302027011462 شماره  رای   -68

شناسنامه 72583 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281825026 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 977 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 18/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027011461 مورخ  1395/09/15محمد جمشیدبیک فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

2880 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288331029 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 977 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  18/16مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139560302027011380 مورخ  1395/09/14علی محمد طالبی خوندابی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 31 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091954410 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  180/21مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027011876 مورخ  1395/09/21 علی ارشادی  فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

522 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291086307 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/59 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027011879 مورخ  1395/09/21سیامك ارشادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

38 صادره از میمه بشماره ملی 6229855771 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/59 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

73- رای شماره 139560302027011882 مورخ  1395/09/21سید حسن حسینیان فرزند سید عباس بشماره 

شناسنامه 40 صادره از میمه بشماره ملی 6229883090 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/59 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  محمد  فرزند  اجاللیان  مورخ  1395/09/15مهدی   139560302027011465 شماره  رای   -74

شناسنامه 134 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110721811 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 138 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

75- رای شماره 139560302027011469 مورخ  1395/09/15راضیه طباطبائی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 

878 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286804825 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/15  از قطعه زمین پالک 138 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

76- رای شماره 139560302027011411 مورخ  1395/09/14 اعظم طبالی برسیانی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 

119 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293522066 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 13064 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/54 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027011713 مورخ   1395/09/20حسین معتمدی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 

1467 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285618671 در ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 397/16 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027011768 مورخ  1395/09/20حمیدرضا باقری كیچی فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 10 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659622232 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 332/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027011765 مورخ 1395/09/20 امیر حسین باقری كیچی فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 461 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288111401 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 332/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  فرج  فرزند  پری شریفی كبرآبادی   مورخ 1395/09/20   رای شماره 139560302027011736   -80

شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249737753 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  149/57مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

81- رای شماره 139560302027011630 مورخ  1395/09/17 سمیرا حسینی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

1239 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288220219 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی 

از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/34  از قطعه زمین پالک 481 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027011629 مورخ  1395/09/17سید رسول زهرائی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 

45 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291418172 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی 

از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/34  از قطعه زمین پالک 481 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027011398 مورخ 1395/09/14  حسین محمدی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

131 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283624583 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  196/87مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027011075 مورخ  1395/09/03سمیه روشنائیان فرزند رسول بشماره شناسنامه 

4408 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288346298 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 163/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

85- رای شماره 139560302027011565 مورخ  1395/09/16اسداله خانی قهجاورستانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 40 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291682422 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  18/66مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

86- رای شماره 139560302027011741 مورخ  1395/09/20علی اصغر سلیمی مظفرآبادی فرزند فضل اله بشماره 

شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1249697484 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

 روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  149/57مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.

87- رای شماره 139560302027011717 مورخ  1395/09/20 سید مهدی باطنی فرزند سید مصطفی بشماره 

شناسنامه 599 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286431743 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/44 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  جعفری  رضا   1395/09/30 مورخ   139560302027012256 شماره  رای   -88

11814 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283820031 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی 

 از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/95 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.

89- رای شماره 139560302027012206 مورخ 1395/09/29 اصغر یوسف شوردزی  فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291849785 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

 زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/22

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان  - حسین هادیزاده«

30026م الف

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

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

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

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد 

عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 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.

1-برابر رای شماره 139560302018003505 کالسه پرونده 1391114402018002996 آقای حسین زمانی کتایونچه  فرزند 

علی  بشماره شناسنامه 92 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  221.31 متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در  خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای بشیر 

زمانی کتایونچه

2-برابر رای شماره 139560302018003504 کالسه پرونده 1391114402018002995 آقای حسین زمانی کتایونچه  فرزند 

علی  بشماره شناسنامه 92 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  54.38 متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در  خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای بشیر 

زمانی کتایونچه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/22

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/914/الف/م به تاریخ 95/09/30

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

سند رسمی برابر رای شماره 139560302007004702 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 

مریم پناهی درچه فرزند کاظم  بشماره شناسنامه 1465 صادره از خمینی شهر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 

144 متر مربع پالک 24 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق که متقاضی خود مالک رسمی است محرز گردیده است. 

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

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

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

تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/6 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/22 

شماره :755/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

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

دو ماه 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 139560302023001236مورخ 1395/09/25 آقای محمد حسن ربانی    به شماره شناسنامه 

1656کدملی 1287789420صادره از اصفهان  فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به 

استثناء بها ثمنیه اعیانی چهار هفتم 52 حبه از ششدانگ به مساحت 21/03 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2799-  

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

شناسنامه  شماره  به  ربانی     علی   آقای   1395/09/25 139560302023001237مورخ  شماره  رای  برابر   -2 ردیف 

1813کدملی 1287850383 صادره از اصفهان  فرزند احمد نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان 

به استثناء بها ثمنیه اعیانی چهار هفتم 52 حبه از ششدانگ به مساحت 21/03 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2799-  

اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 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 : 95/10/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/22 

شماره : 29876 / م الف  امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فاطمه        نام خانوادگی: شبانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 

اقامت:  نشانی محل  الهام خدارحمی  و  وکالت حسین محمدیان  با  الهی  نعمت  نام خانوادگی:  اصغر     نام:علی  له: 

اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد18محکوم به:به موجب رای شماره 

1046   تاریخ 95/6/4 حوزه 9  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 820/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 

نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف)سر رسید چکها( تا تاریخ اجرای حکم در 

حق محکوم له صادر گردید و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

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

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

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

نماید.

شماره: 31679/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی حدود اختصاصی
اصفهان که  ثبت   9 بخش  موسیان  در  واقع   14/77 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 

فاقد  ارضی  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1395/2/23  – شماره7001224  رای  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق 

آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  اسدهللا  فرزند  موسیانی  اسماعیل  آقای  نام  به  رسمی  سند 

به تحدید حدود  نامبرده  تقتضای  ثبت و طبق  قانون  اخیر ماده 15  به دستور قسمت  بنا  .اینک  نیامده است  به عمل 

پالک مرقوم در  روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 

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

خواهد  پذیرفته  روز  تا30  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  یا   مالکین 

شد .

تارخ : 1395/10/22
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حوادثخواندنی

برای تمرکز در نماز
ــتهللا  ــرتآیـ ــیحضـ گاهـ
ــت ــرازوق ــهایرازودت خامن
اذانبــهمســجدبــرایاقامــه
نمــازجماعــتمــیآوردم.
ــن ــرایم ــود:ب ــامیفرم آق
کمــینــانوپنیــربیــاور.
ــه ــکاویب روزیازرویکنج
ــا ــم:آق ــیمســجدکرامــت(گفت مرحــومکرامــت)بان
مگــربــرایناهــاربــهمنــزلبازنمیگردنــدکــهازمــن
خوراکــیطلــبمیکننــد؟مرحــومکرامــتگفــت:
معــدهآقــادرزنــدانبــراثرشــکنجهآســیبدیــدهودر
ــذا ــرد؛ل ــاندردمیگی ــدهایش ــیمع ــولروزگاه ط
ــرایمــدتکوتاهــی ــاب ــدت کمــیخوراکــیمیخواهن
دردمعــدهتســکینپیــداکنــدوبتواننــدبــاتمرکــزنمــاز

جماعتبخوانند.
امنــایمســجد آقــایفتحعلیــان،عضــوهیئــت

مشــهد کرامــت،

بهلول و سوداگر
روزیســوداگریبغــدادیازبهلــولســوالکــرد:چــهبخــرم

تــاســودکنــم؟
بهلولجوابداد:آهنوپنبه.

آنمــردرفــتومقــداریآهــنوپنبــهخریــدوانبــارکــرد.
اتفاقــاپــسازچنــدماهــیفروخــتوســودفــراوانبــرد.
ــول ــرخــورد.ایــندفعــهگفــت:بهل ــولب ــهبهل ــازروزیب ب

دیوانــه!مــنچــهبخــرمتــاســودکنــم؟
بهلولگفت:پیازبخروهندوانه.

ســوداگرایــندفعــهرفــتوتمــامســرمایهخــودرا
ــاز ــامپی ــیتم ــدتکم ــسازم ــه.پ ــدوهندوان ــازخری  پی
ــراوان ــررف ــتوض ــنرف ــیدوازبی ــایاوپوس وهندوانهه

کــرد.
ــو ــات ــهب ــت:اولک ــهاوگف ــتوب ــولرف ــراغبهل ــهس ب
ــهوبســیارســود ــیآهــنبخــروپنب ــردم،گفت مشــورتک
کــردم.ولــیدفعــهدومایــنچــهپیشــنهادیبــود،دادی؟

تمامسرمایهمنازبینرفت.
بهلــولدرجــوابآنمــردگفــت:روزاولکــهمــراصــدازدی
ــی ــراشــخصعاقل ــولوچــونم ــایشــیخبهل ــیآق گفت
خطــابکــردی،مــنهــمازرویعقــلبــهتــودســتوردادم.
ولــیدفعــهدوممــرابهلــولدیوانــهصــدازدی؛مــنهــماز
رویدیوانگــیبــهتــودســتوردادم.مــردازگفتــهدومخجل

شــدومطلــبرادرککــرد.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان:

مزاحم اینترنتی در اصفهان دستگیر شد
 ســیدمصطفــیمرتضــوی،رئیــسپلیــسفضــایتولیــد
وتبــادلاطالعــاتفرماندهــیانتظامــیاســتاناصفهــان
ــهدر ــراینک ــیب ــردیمبن ــکایتف ــیش ــت:درپ ــارداش اظه
ــای ــالپیامه ــاارس ــازیب ــیمج ــبکههایاجتماع ــیازش یک
ــده، ــادش ــتایج ــرایویمزاحم ــیب ــزوغیراخالق توهینآمی
فتــای پلیــس مأمــوران کار دســتور در موضــوع بررســی
اصفهــانقــرارگرفــت.ویافــزود:بــاانجــامتحقیقــاتو
بررســیهایالزمدرمحیــطمجــازی،متهــمکــهفــردی40 
ــهداد: ــود،شناســاییودســتگیرشــد.مرتضــویادام ســالهب
دربررســیهایبــهعمــلآمــدهمشــخصشــدایــنفــردبــرای
افــراددیگــرنیــزدرشــبکههایمجــازیمزاحمــتایجــادکــرده
بــودهاســت.مرتضــویبیــانداشــت:درایــنخصــوصپرونــده
تشــکیلومتهــمپــسازتشــکیلپرونــدهجهــتســیرمراحــل
ــان ــد.ویدرپای ــلدادهش ــیتحوی ــعقضائ ــهمراج ــیب قانون
ــراودات ــیدرم ــرانشــبکههایاجتماع ــرد:کارب خاطرنشــانک
ــد ــادبگیرن ــدمراقــبخــودباشــندوی ــنفضــابای خــوددرای
ــیاســت ــیجعل ــبکههایاجتماع ــراددرش ــتراف ــتبیش  هوی
وبــههیــچعنــوانبــهافــرادغریبــهکــهبــرایآنهــاپیامارســال

میکننــد،اعتمــادنکننــد.

قتل 8 عضو یک خانواده در ایرانشهر
ســرهنگدوســتعلیجلیلیــانبــاتأییــدخبــرقتــلعــام8نفــر
ازاعضــاییــکخانــوادهدرشهرســتانایرانشــهراظهــارداشــت:
درپــیتمــاسمأمــوربهداشــتمحلــیکــهبــرایدادنقطــره
فلــجاطفــالبــهدرِمنــازلروســتائیانمراجعــهمیکــرد،
پلیــسازایــنموضــوعآگاهشــد.فرمانــدهانتظامــیایرانشــهر
ــاداندرشهرســتان ــهدرروســتایآب ــنحادث ــرد:ای ــحک تصری
ایرانشــهربــهوقــوعپیوســتهوصاحبخانــهبــههمــراههمســر
و2فرزنــدشوهمچنیــنخواهــرصاحبخانــهو3فرزنــدش
بــهقتــلرســیدهاند.ایــنمقــامارشــدانتظامــیبــابیــانایــن
مطلــبکــهکارآگاهــانپلیــسازلحظــهاطــالعحادثــهدرمحــل
 حضــوریافتنــدوبــاجدیــتدرحــالپیگیــریموضــوعهســتند
ــرای ــالشب ــدهوت ــاییش ــیشناس ــلاصل ــرد:عوام ــالمک اع
ــرد:درمحــل ــهدارد.ویخاطرنشــانک ــاادام دســتگیریآنه
ــزکشــفشــدهاســت. ــرینی ــتکم ــکاســلحهکل ــهی حادث
ــت ــنجنای ــزهای ــتوانگی ــاندرخصــوصعل ســرهنگجلیلی
گفــت:بــاتوجــهبــهاینکهپلیــسدرحــالانجــامعملیــاتبرای
دســتگیریعوامــلایــنحادثــهاســت،علتایــنواقعــهراپس

ــمداد. ــل،اطــالعخواهی ازدســتگیریعوام

ــر ــریب ــهتاثی ــیچ ــندقصهگوی ــنمیپرس بســیاریازوالدی
ــد ــازمیکن ــوآغ ــیراازن ــه،زندگ ــودکدارد؟قص ــیک  زندگ
ــودک ــنک ــد،درذه ــادمیده ــتقیمی ــردازیراغیرمس خیالپ
ــوادث ــدح ــادمیده ــودکی ــهک ــدوب ــادمیکن ــوالایج  س
رابــههــمبچســباند.باعــثمیشــودخــداراپیــداوواقعیتهــا
ــیمردانخــان،خــروس ــلزن،عل ــدوقلق ــد.ک راکشــفکن
زریو...همــهبخشــیازخاطــراتمشــترککودکــیمــا
ــان ــههایذهنم ــمدرگوش ــوزه ــههن ــیک ــتند.خاطرات هس
ــی ــنیعن ــموای ــامیگردی ــنایآنه ــرآش ــالتصاوی ــهدنب ب
ــدنیآن. ــدرتوصفنش ــهوق ــذاریقص ــّلمتاثیرگ ــاورمس ب
همــانقدرتــیکــهدنیــایکودکیمــانرابــهبزرگســالیپیونــد

میزنــد.

    از چه زمانی می توانیم برای کودکمان قصه بگوییم؟ 
شــایدبــاخودتــانبگوییــدکــهازچــهزمانــیمیتوانیــد
ــی ــهکــودکتوانای ــیک ــد؛اززمان ــانقصــهبگویی ــرایکودکت ب
ــان ــد،زم ــدامیکن ــماراپی ــایش ــهحرفه ــردنب ــهک توج
ــوزادیهــم قصهگویــیشــروعمیشــود.بنابرایــنازهمــانن
میتــوانقصــهگفتــنراشــروعکــرد.صــدالبتــهنبایــدتوقــع
ــمقصــه ــهمفاهی ــوزادشــمامتوجــهکن ــهن داشــتهباشــیدک
شــود.درایــنزمــانهمیــنارتبــاطمهــماســت.زمانــیکــه
ــیاش ــالیاززندگ ــیدوس ــودویک ــرمیش ــودکبزرگت ک
میگــذرد،توجــهبیشــتریبــهقصــهنشــانمیدهــد؛بــاایــن
حــالعالقــهایبــهیــکجــامانــدنوگــوشســپردنفــراوان

ــشوکشــفآن ــاناطراف ــکاویدرجه ــهکنج ــراک ــدارد؛چ ن
ذهنــشرامشــغولکــردهاســت؛پــسنــهاومینشــیندکــه
ــهشــما ــدون ــفکنی ــکســاعتبرایــشقصــهتعری شــمای
ایــنکاررابکنیــدکــهنتیجــهایجــزفــراریدادناوازدنیــای
ــا ــاهی ــایکوت ــهقصهه ــسب ــدارد.پ ــهن ــیومطالع قصهگوی
ــالگی ــارس ــسازچه ــد.پ ــاهرویبیاوری ــیکوت ــیخیل حت
ــا ــانکتابه ــهازمی ــدک ــناجــازهرابدهی ــهاوای ــدب میتوانی
ــدوکتــابمــوردعالقــهاشرابخــرد. ــهانتخــاببزن دســتب

    تأثیر قصه بر رفتارهای کودکان
قصههــا،بهتریــنراهبــرایگفتوگــوبــاکــودکاندربــاره
سوءرفتارهایشــاناســت.واضــحاســتکــهمنظــورمــا

ــا ــهشــکلمســتقیمنیســت.قصهه نصیحــتوســرزنشب
حکــمشــربتوشــیرینیرادارنــدکــهبــاآنمیتــوانتلخــی
ــرکــرد.رفتارهــایکــودکترســو ــهراحتــیتحملپذی داروراب
ــا ــدب ــدرو...رامیتوانی ــگروقل ــودکپرخاش ــی،ک وخجالت
قصههــادرمــانکنیــد.البتــهبــاایــنشــرطکــهرفتارهــارازود
ــا ــناســتب ــهکارشــوید.ممک ــدودســتب تشــخیصدهی
خودتــانفکــرکنیــدکــهچطــورممکــناســتیــکداســتان
ــرس ــرت ــاب ــردی ــودکرابگی ــگریک ــویپرخاش ــادهجل  س
ــودک ــهک ــیک ــد.حس ــقآی ــرفائ ــیدیگ ــتکودک وخجال
پــسازشــنیدنیــکداســتانخــوبدارد،ماننــداحساســی
ــدا ــوبپی ــمخ ــکفیل ــایی ــسازتماش ــاپ ــهم ــتک  اس

میکنیم.

قصه گویی چه تأثیری بر زندگی کودک دارد؟

پیـکــر آیـت هللا هاشمـی رفسنجـا�ن در حــرم مطهـــر امـام خمـینــی ؟هر؟ 
ده شد به خاک س�پ

چهارشنبه  22 دی ماه  1395 ـــمـــاره 341 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

ه ُکّلِ ُموِمن.
َ
ی کاَنت َفِاّنَ الِحکَمه ضاّل

َ
ُخِذ الِحکَمه َاّن

حکمت را هر کجا یافتی، فراگیر؛ زیرا حکمت گمشده هر 

مومن است.

غررالحکم، ص360
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»آگهی تجدید مزایده«

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهربهاستنادمصوبهشماره4/95/1478مورخ
فروش به نسبت دارد نظر در اسالمیشهر شورای 95/8/19

 505 پالکهای )C5( مفتح شهید محله در تجاری  واحدهای

و501/1ازطریقمزایدهعمومیوبصورتنقدیوباقیمتپایه

از آگاهی جهت توانند می متقاضیان نماید. اقدام کارشناسی

به تاریخ 95/11/2  شنبه  روز  تا مزایده اسناد دریافت و شرایط
واحدامورقراردادهایشهرداریمراجعهنمایند.

مورخ  شنبه  روز  اداری وقت آخر تا دارند فرصت متقاضیان
95/11/2جهتاطالعازشرایطوشرکتدرمزایدهبهواحدامور

قراردادهایشهرداریفوالدشهرمراجعهنمایند.

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

 قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر مربع
)ریال(

مساحت
)متر مربع(

شماره پالک ردیف

نقدی 125/790/000 2/515/800/000 42/000/000 59/90 1 .1

نقدی 74/925/000 1/498/500/000 37/000/000 40/50 2 .2

نقدی 29/025/000 580/500/000 43/000/000 13/50 3 .3

نقدی 54/000/000 1/080/000/000 40/000/000 27 4 .4

نقدی 62/424/000 1/248/480/000 36/000/000 34/68 5 .5

نقدی 51/324/000 1/026/480/000 42/000/000 24/44 6 .6

نقدی 49/560/000 991/200/000 42/000/000 23/60 7 .7

نقدی 52/416/000 1/048/320/000 36/000/000 29/12 8 .8

نقدی 54/000/000 1/080/000/000 40/000/000 27 9 .9

نقدی 29/025/000 580/500/000 43/000/000 13/50 10 .10

نقدی 42/018/750 840/375/000 41/500/000 20/25 11 .11

نقدی 42/018/750 840/375/000 41/500/000 20/25 12 .12

نقدی 42/018/750 840/375/000 41/500/000 20/25 16 .13

نقدی 29/025/000 580/500/000 43/000/000 13/50 17 .14

نقدی 35/100/000 702/000/000 39/000/000 18 19 .15

نقدی 46/620/000 932/400/000 36/000/000 25/90 20 .16

نقدی 51/363/000 1/027/260/000 39/000/000 26/34 21 .17

نقدی 41/963/500 839/270/000 41/000/000 20/47 22 .18

نقدی 41/963/500 839/270/000 41/000/000 20/47 23 .19

نقدی 37/869/500 757/390/000 37/000/000 20/47 24 .20

نقدی 45/972/500 919/450/000 35/000/000 26/27 25 .21

نقدی 55/800/000 1/116/000/000 40/000/000 27/90 26 .22

نقدی 54/000/000 1/080/000/000 40/000/000 27 27 .23

نقدی 29/025/000 580/500/000 43/000/000 13/50 28 .24

نقدی 41/512/500 830/250/000 41/000/000 20/25 29 .25

نقدی 41/512/500 830/250/000 41/000/000 20/25 30 .26

نوبت دوم

)C5( لیست واحدهای با کاربری تجاری محله شهید مفتح


