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شفافیت، آری یا نه؟    

له
قا

رم
س سیاسی  کار  که  کسانی  همه  شعار،  و  سخن  مقام  در 

مدیریتی،  اقتصادی و اجتماعی می کنند از شفاف سازی 
کار و رفتارشان را شفاف می دانند  دم می زنند. همه، 

و دیگران را توصیه به شفاف سازی می کنند؛ اما واقعیت این 
است که برخی از شفاف سازی می ترسند و نگران می شوند. 

برخی نه تنها از شفاف سازی درباره خودشان سرباز می زنند 
بلکه حاضر به شفاف سازی دیگر فضاها هم نیستند.

هم  آن ها  به  نوبت  شد،  باز  شفاف سازی  باب  گر  ا شاید   
با  برسد و خیلی چیزها افشا و روشن شود؛ وگرنه مخالفت 
شفاف سازی که پشتوانه امنیت کشور است، مفهومی ندارد. 
قرار  افرادی  دستان  در  و  است  مردم  به  متعلق  که  اموری 
دارد، باید شفاف باشد و بر اساس قوانین روشن اداره شود 
هراس  نباید  مردم،  به  آن  اطالعات  و  کارنامه  دادن  از  و 
درست  اقدام  و  اجرا  و  هستند  فهیم  مردم  چون   داشت؛ 
را قدر می دانند و با شفاف سازی به آرامش می رسند. از طرفی 

دشمن...
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حتما بخوانید!
اظهار رضایت خانواده  هاشمی ... شنبه  25  دی ماه   21395

ـــمـــاره  343  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شفافیت، آری یا نه؟                                         

ادامه از صفحه یک: 
شفاف ســـازی   نبـــود  دلیـــل  بــه  نمـــی تواند  هــم 
دروغ پــردازی و شــایعه پراکنی کنــد. در خبرهــا آمــد 
کــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی 
ــات  ــار جزئی ــا انتش ــاه ب ــنبه 22دی م ــه چهارش در جلس
وام مدیــران بانک هــا در پایــگاه اطاع رســانی همــان 
بانــک مخالفــت کردنــد. مصوبــه ردشــده بدیــن صــورت 
ــان  ــود: »طبــق تبصــره 2 مــاده 35 ایــن الیحــه، کارکن  ب
عامــل  مدیــر  و  هیئت مدیــره  اعضــای  و  مدیــران  و 
ــاری و صندوق هــای  بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتب
ــون  ــاده )5( قان ــوع م ــتگاه های موض ــه دس ــته ب وابس
مدیریــت خدمــات کشــوری، مـی تواننـــد در طـــول 
دوران خدمــت، صرفــا در حــدی کــه ســایر کارکنــان 
ــکن  ــر مس ــکن و تعمی ــهیات ازدواج، مس ــت از تس دول
ضــروری  تســـهیات  از  نیــز  و  می کننــد  اســتفاده 
 برخــوردار شــوند. پرداخــت هرگونــه وام بــه مدیــران 
و اعضــای هیئت مدیــره و مدیــران عامــل و رؤســای 
مناطــق و مســئوالن اعتبــارات و رؤســای شــعب موضــوع 
ایــن تبصــره، بایــد در پایــگاه اطاع رســانی همــان بانــک 
ــن  ــاد ای ــرای مف ــر اج ــزی ب ــک مرک ــود. بان ــر ش منتش
تبصــره نظــارت می کنــد. همچنیــن ســازمان بازرســی کل 
 کشــور موظــف اســت گــزارش نحــوه اجــرای ایــن تبصــره 

را به مجلس شورای اسامـــی ارائه کند.«
روح  بــا  باشـــد  دلیـــل  هــر  بــه  مخالفـــت  ایــن 
شفاف ســازی امــور ســازگاری نــدارد و چــه بســا در 
ــد شــاهد مســائلی همچــون حقوق هــای  ــز بای ــده نی آین
نامتعــارف و نجومــی بــود. بــا توجــه بــه ایــن مخالفــت 
توجــه نماینــدگان محتــرم را بــه نکاتــی از ســخنان 
مقــام معظــم رهبــری جلــب می کنیــم: »شــفافیت 
معنایــش ایــن اســت کــه مســئول در جمهــوری اســامی 
ــردم  ــار م ــح در اختی ــور واض ــه ط ــودش را ب ــرد خ عملک
ــم  ــد ه ــای شــفافیت اســت؛ بای ــن معن ــد؛ ای ــرار بده ق
ــه صراحــت  ــن فرمایــش ب ــد.« 1388/09/26 در ای بکنن
ــار  ــان را در اختی ــد عملکردش ــئوالن بای ــد مس فرموده ان
ایــن  از  غیــر  مذکــور  تبصــره  آیــا  بگذارنــد.   مــردم 
ــه  ــادی ب ــی و اقتص ــائل مال ــا در مس ــد و آی را می خواه

ــته ایم؟  ــاد داش ــم فس ــفافیت، ک ــود ش ــل نب دلی
را  »مقــررات  فرمودنــد:  دیگــر  جملــه ای  در  ایشــان 
ــر  ــه و تبدیــل و تعبی ــد شــفاف کــرد کــه جــای توجی  بای
ــوی  ــود، جل ــته ش ــب بس ــای تقل ــد. راه ه ــل نباش و تأوی
کســانی کــه اهــل سوءاســتفاده از ظواهــر قوانیــن 

هســتند، گرفتــه شــود.« 1385/11/30 
گذشــته حکایــت از ایــن دارد کــه تســهیات بــدون 
ســود شــامل حــال عــده معــدودی آن هــم نــه یک بــار 
ــان  ــی کارکن ــا برخ ــت. آی ــده اس ــار ش ــن ب ــه چندی بلک
ــد  ــر برترن ــی دیگ ــتگاه ها از برخ ــا و دس ــی نهاده بعض
ــتر  ــد و بیش ــتفاده کنن ــهیات اس ــن تس ــد از ای ــه بای ک
کارکنــان ســایر نهادهــا محــروم باشــند و مــردم عــادی 
ــت  ــی دس ــن وام های ــه چنی ــد ب ــی نبای ــه کل ــه ب ــم ک ه
ــد  ــری می فرماین ــه رهب ــفافیتی ک ــن ش ــد؟ ای ــدا کنن پی
بــرای پیشــگیری از مســائلی از ایــن جملــه اســت. 
نبــود شفاف ســازی باعــث مفاســدی می شــود کــه 
نگرانــی  را جریحــه دار می کنــد و  احســاس جامعــه 
 عمومــی بــه وجــود مــی آورد. تعییــن تکلیــف امــور 
ــد  ــه و امی ــه نهادین و شفاف ســازی، ســامت را در جامع
آینــده ای روشــن دوچنــدان می کنــد.  بــه  مــردم را 
تجدیــد نظــر نماینــدگان در ایــن تصمیــم و اقــدام 
ــار  ــور، انتظ ــازی ام ــت شفاف س ــع در جه ــدی و قاط ج
همــه مــردم اســت و نیــاز امــروز. اگــر کارهــا و رفتارهــا 
چــون  مفاســدی  شــود،  شفاف ســازی  اختیــارات  و 
ــی ــرار مالیات ــیاه، ف ــازار س ــوه، ب ــاذی، رش ــاس، اخ  اخت
کاغذبـــازی  خویشـاوندســـاالری،  احتــکار،  تبانــی، 
 ... و  پولشــویی  تقلــب،  رانت خــواری،  زمین خــواری، 
از جامعــه و ارکان مختلــف کشــور رخــت برمی بنــدد. 
ــش  ــی نق ــرمایه اجتماع ــت س ــازی در بازگش شفاف س
مهمــی خواهــد داشــت؛ چــرا کــه الزمــه بازگشــت 
ــور  ــی در کش ــفافیت مال ــاد ش ــی ایج ــرمایه اجتماع س
 اســت و شــفافیت ها نیازمنــد قوانیــن کارآمــد و محکــم 
ــه  ــر در بدن ــه اگ ــی  ک ــود. در صورت ــد ب ــده خواه و بازدارن
ادارات و نهادهــا، حتــی دســتگاه های نظارتــی، شــفافیت 
ــه  ــد ک ــدی رخ ده ــد، مفاس ــته باش ــود نداش ــی وج مال
بــه طــور قطــع باعــث نگرانــی جامعــه و از دســت دادن 
ســرمایه اجتماعــی خواهــد شــد. بالطبــع اگــر شــفافیت 
مالــی در کشــور وجــود داشــته باشــد، امــکان نــدارد کــه 
ــان  ــه ن ــاردر شــوند و عــده ای ب عــده ای یــک شــبه میلی
 روز خــود محتــاج باشــند. اگــر سیســتم شــفاف باشــد

ــد  ــود نخواه ــد وج ــایر مفاس ــواری و س ــکان رانت خ ام
داشــت. باالخــره بایــد بــه شــفافیت گفــت، آری یــا نــه؟

فروپاشی خانواده )4(                            
ــت  ــل گسس ــی از عوام ــین، بعض ــماره های پیش در ش
خانــواده بیــان شــد. ایــن عوامــل و آســیب ها بســیارند؛ 
بــه همیــن دلیــل عوامــل و آســیب هایى کــه انســجام 
ــل  ــت قاب ــى اس ــد، موضوع ــد مى کن ــواده را تهدی خان

مطالعــه و ارزیابــى علمــى. 
جامعه شناســان خانــواده و همین طــور عالمــان تربیــت 
ــته  ــه رش ــه ب ــا توج ــک ب ــر ی ــامى، ه ــاى اس و علم
مطالعاتــى خــود، ایــن موضــوع را مــورد مطالعــه قــرار 
ــن  ــوع چنی ــواده را از وق ــن خان ــه و طرفی داده و جامع
حــذر  بــر  جبران ناپذیــرى  آســیب هاى  و  خطرهــا 

داشــته اند. 
ــى  ــا بررس ــه ب ــم ک ــر داری ــث در نظ ــن بح ــه ای در ادام
ــه  ــواده ب ــده خان ــل نابودکنن ــک از عوام ــر ی ــاه ه کوت
ــا فروپاشــى  ــم. قطع ــواده بپردازدی آسیب شناســى خان
ــواده و ناهماهنگــى زن و شــوهر از عوامــل بســیار  خان
خطرناکــى اســت کــه حیــات خانوادگــى را تهدیــد 
مى کنــد و قطعــا ضررهــا و آســیب هاى آن، نه تنهــا 
دامــن زن و شــوهر و فرزنــدان را مى گیــرد، بلکــه 
ــیده  ــز کش ــدى نی ــل هاى بع ــه و نس ــه جامع ــا ب احیان

مى شــود. 
ــر  ــت و اگ ــواده اس ــام خان ــاس نظ ــه و اس ازدواج پای
ــد ــم باش ــاى آن حاک ــان اعض ــى می ــق و هماهنگ  تواف
ــداوم خــود ادامــه مى دهــد؛  ــه حیــات اجتماعــى و ت ب
اگــر ایــن شــرایط تحقــق نیابــد، فروپاشــى آن حتمــى 
اســت. در صــورت وقــوع چنیــن حادثــه اســفناکی هــر 
گونــه تــاش و کوشــش مــادى بــراى بازگردانــدن توافق 
ــه بن بســت  ــوده اســت و ب ــواده بیه و خوشــبختى خان
خواهــد رســید. در آن صــورت نه تنهــا آســیب ها و 
ــا  ــه احیان ــد بلک ــوهر مى رس ــه زن و ش ــاى آن ب ضرره
ــود  ــاع می ش ــر اجتم ــارى دامنگی ــاى زیان ب مصیبت ه
و حتــى نســل هاى بعــد از آن متضــرر خواهنــد شــد. از 
ایــن رو، بررســى عوامــل فروپاشــی خانــواده، موضوعى 
ــا را  ــه اســت و خانواده ه ــروز جامع ــاز ام ــه نی اســت ک
ملــزم مى ســازد کــه از آن بپرهیزنــد کــه در ایــن صــورت 

ــه برمی گــردد.  ــه جامع ســامت ب
نبــود  خانــواده،  مهــم گسســت  عوامــل  از  یکــی 
اســت.  شــوهر  و  زن  میــان  فکــرى  هماهنگــى 
اعتقــادى، عاملــى اســت کــه  اختــاف فکــرى و 
موجــب سســتى و گسســتگى روابــط و ایجــاد تفرقــه 
و اختــاف بیــن زن و شــوهر مى شــود و ســرانجام 
ــاق  ــی و ط ــه جدای ــویى را ب ــى و زناش ــه خانوادگ رابط
مى کشــاند. ایــن اختــاف و ناهماهنگــى احیانــا از 
ناآگاهــى و انتخــاب مســتقیم زن و شــوهر پدیــد 
ــر را نمی شناســند   ــش از ازدواج همدیگ ــه پی ــد ک مى آی
ــادر  ــدر و م ــاب پ ــران و انتخ ــف دیگ ــق توصی و از طری
بــا هــم دیگــر آشــنا می شــوند و تــن بــه ازدواج 
می دهنــد. اینگونــه ازدواج هــا بــه نوعــی تحمیلــی 
ــامى، زن  ــتورات اس ــق دس ــه طب ــی ک ــت. در حال  اس
ــد  ــر را ببینن ــش از ازدواج همدیگ ــرد الزم اســت پی  و م
 و درســت یکدیگــر را بشناســند و بــا ماحظــه اوصــاف 

و شرایط، یکدیگر را انتخاب کنند.
بــه هــر حــال نبــود هماهنگــى و توافــق فکــرى میــان 
زن و شــوهر، نقــش مهمــى در انحــال نظــام خانــواده 
دارد. چنــان کــه طــرح مســائل اختــاف خانوادگــى در 
محاکــم مدنــى، وقــوع ایــن آســیب را ثابــت مى کنــد. 
ــم  ــتر از ه ــه بیش ــد ک ــان مى ده ــى نش ــواهد عین ش
پاشــیدگى خانوادهــا از اختــاف فکــرى آن هــا نشــأت 
مى گیــرد و امــروزه بــه صــورت یــک معضــل اجتماعــى 
درآمــده اســت. ایــن موضــوع همــان هــم کفــو بــودن 
 اســت. در ازدواج هــم کفــو بــودن از لحــاظ فکــری 
ــه  ــان ک ــم اســت؛ همچن ــای مه ــی از فاکتوره و فرهنگ
کفــو اقتصــادی، تحصیلــی و.. از اهمیــت ویــژه برخوردار 

اســت.

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
در مجلس شورای اسالمی: 

 بدعهدی غرب، شیرینی برجام 

را به کام ایران تلخ کرد
ــبات در  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــام  ــه برج ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
توافــق تلخــی بــرای ایــران اســت، تاکیــد کــرد: 
 تاکنــون اجــرای برجــام بــا همــه اثــرات مثبــت 

و منفی در یکســال گذشــته نمره 1۰ را می گیرد.
محمدحســین فرهنگــی در آســتانه ســالگرد اجرایــی 
شــدن توافــق هســته ای اظهــار داشــت: برجــام 
تفاهــم اجتناب ناپذیــری بــود کــه بایــد بــه ایــن 
ســمت و ســو قــدم برمی داشــتیم؛ بــه همیــن دلیــل 
نمی تــوان بــه برجــام نگاهــی ســیاه و ســفید داشــت.

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس 
ــام  ــدا برج ــه داد: از ابت ــامی ادام ــورای اس ــم ش ده
ــم  ــی ه ــود و پیش بین ــران ب ــرای ای ــی ب ــق تلخ تواف

ــکا بدعهــدی خواهــد داشــت. ــود کــه آمری شــده ب
وی گفــت: حــال کــه یکســال از اجــرای برجــام 
می گــذرد، دور از انصــاف اســت کــه بخش هــای 
مثبــت ایــن توافــق را نادیــده گرفــت؛ هــر چنــد کــه 

ــز دارد. ــکاالتی نی اش
ایــن نماینــده اظهــار داشــت: البتــه بــرای جمع بنــدی 
نهایــی در زمینــه تاثیــرات برجــام بــر فضــا و شــرایط 
ــی  ــت و منف ــار مثب ــه آث ــرا ک ــت؛ چ ــور زود اس کش
ــان  ــی شــدن آن زم ــرای اجرای ــان ب داشــته و همچن
باقــی اســت کــه بــرای ارزیابــی کلــی بایــد تــا اتمــام 

بــازه زمانــی برجــام صبــر کــرد.
و محاســبات  بودجــه  برنامــه،  عضــو کمیســیون 
مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد: اگــر بخواهــم 
ــم عــدد  ــه برجــام نمــره بدهــم، تصــور می کن از 2۰ ب
1۰ تــا بــه امــروز نمــره معقولــی باشــد؛ بــه ایــن معنــا 
ــد  ــه بای ــول؛ بلک ــه قب ــه رد می شــود، ن ــه برجــام ن ک
منتظــر نتیجــه نهایــی و اتمــام بــازه زمانــی آن بــود.

 اظهار رضایت خانواده  هاشمی 

از عملکرد صداوسیما
ــیما در  ــرد صداوس ــمی از عملک ــت هللا  هاش ــواده آی خان
پوشــش مراســم  آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی گفتنــد. 
محسن هاشــمی ضمــن تشــکر از ریاســت صداوســیمای 
جمهــوری اســامی ایــران، عملکــرد این رســانه را بســیار 

عالــی توصیــف کرد.
یاســر  هاشــمی دیگــر فرزند آیت هللا  هاشــمی رفســنجانی 
نیــز بــا اظهــار قدردانــی از ریاســت رســانه ملــی از نحــوه 
ــت  ــام رضای ــوم اع ــال آن مرح ــم ارتح ــش مراس پوش
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــی، وزی ــرد. واعظ ک
ــت  ــا ریاس ــود ب ــروز خ ــه دی ــه جلس ــاره ب ــا اش ــز ب نی
صداوســیما عملکــرد ایــن رســانه را بســیار خــوب 
توصیــف کــرد و گفــت: رســـانه ملـــی بــه خوبــی حــق 

ــت. ــرده اس ــب را ادا ک مطل
فرهــادی، وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری، نیــز 
ــد و بیــان داشــت:  عملکــرد رســانه ملــی را عالــی خوان
شــبکه های مختلــف صداوســیما در بازتــاب مراســم 
ــتند.  ــام گذاش ــنگ تم ــوم س ــکوه آن مرح ــال پرش ارتح

ــگاران ــگاه خبرن باش

تــا زمانــی کــه روحانیــون ایــران حافــظ نظــام 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــتند، جمه ــود هس ــی خ سیاس
بــه اصــول اصلــی خــود در سیاســت خارجــه و اصــول 
 انقابــی خــود در زمینــه سیاســت های ضداســرائیلی 
و ضدآمریکایــی پایبنــد اســت. پایــگاه آمریکایــی 

»ایــران  عنــوان  بــا  گزارشــی  در  اســتون  گیــت 
تهدیــدات خــود را علیــه آمریــکا و اســرائیل افزایــش 
ــران  ــدات ای ــت تهدی ــد گف ــت: بای ــت«، نوش داده اس
علیــه ایــران و اســرائیل گســترده تر و آشــکارتر شــده 
اســت. رهبــر عالــی ایــران دائمــا تکــرار می کنــد کــه 

ــد. ــد ش ــود خواه ــه زودی ناب ــرائیل ب اس
 گیــت اســتون نوشــت: عــاوه بــر اینگونــه تهدیــدات

ــدار  ــپ هش ــور ترام ــه رئیس جمه ــی ب ــات ایران مقام
داده انــد کــه اگــر او حرکــت اشــتباهی را انجــام دهــد 
ایــن امــر موجــب ایجــاد جنــگ جهانــی خواهــد شــد 
و اســرائیل نیــز از نقشــه روی زمیــن محــو می شــود. 
رهبــران ایــران، تاکتیک هــا و اســتراتژی های تهدیدآمیــز 
ــد  ــش داده ان ــکا و اســرائیل را افزای ــه آمری خــود علی
و بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــا فشــاری کــه 
بتواننــد  می آورنــد،  آمریــکا  جدیــد  دولــت   بــه 
 همــان سیاســت های گذشـــته خــود را پیــش ببرنــد 
ــه اســرائیل  ــد ک ــه مســیری هــل بدهن ــکا را ب  و آمری

را محدود و محدودتر کند.
ــه  ــه نوشــت: در ادام ــی در ادام ــگاه آمریکای ــن پای ای
ایــران، رهبــر عالــی  سیاســت های ضداســرائیلی 
ایــران از فلســطینیان و مســلمانان جهــان خواســته تــا 
صــدای خــود را علیــه اســرائیل بلنــد کننــد. همچنیــن 
 رهبــران ایــران دائــم آمریــکا را کشــوری مســتبد 

و شیطان بزرگ می خوانند. 
رهبــران ســپاه ایــران نیــز پیوســته اســرائیل را تهدیــد 
می کننــد. در ســال 2۰16 معــاون فرمانــده ســپاه 

ایــران بــا صراحــت بیــان کــرد کــه ایــران ده هــا 
هــزار موشــک در خــارج از کشــور دارد تــا هــر وقــت 
خواســت بــه اســرائیل حملــه کنــد. گیــت اســتون نیــز 
نوشــت: حــزب هللا همچنیــن 1۰۰ هــزار موشــک آمــاده 

ــه اســرائیل دارد.  ــه زدن ب ــرای ضرب ب
ــع  ــر موق ــی، حــزب هللا را ه ــچ نگران ــدون هی ــران ب ای
کــه بخواهــد از نظــر مالــی و نظامــی تامیــن می کنــد 
و کســی متعــرض ایــران نمی شــود. ایــن پایــگاه 
ــات  ــران توافق ــرای ای ــان نوشــت: ب ــی در پای  آمریکای
و ســکوت آمریــکا در مقابــل تهدیدات ایــران، به معنی 
ــف  ــرد ضعی ــا عملک ــران ب ــرس اســت. ای ضعــف و ت
آمریــکا صــدای خــود را بلنــد و بلندتــر می کنــد. 
ــران  ــر ای ــی کــه رهب ــا زمان ــد پذیرفــت ت همچنیــن بای
زنــده اســت و تــا زمانــی کــه روحانیــون ایــران حافــظ 
ــامی  ــوری اس ــتند، جمه ــود هس ــی خ ــام سیاس نظ
ــی خــود در سیاســت خارجــه  ــه اصــول اصل ــران ب  ای
انقابــی خــود در زمینــه سیاســت های  و اصــول 
ــه  ــت. نکت ــد اس ــی پایبن ــرائیلی و ضدآمریکای ضداس
ــی در  ــتمداران ایران ــه سیاس ــت ک ــز اینجاس ــم نی مه
ــول  ــن اص ــه ای ــران ب ــی در ای ــف سیاس ــر طی سراس

پایبنــد هســتند. جام نیــوز

ــت هللا  ــت: آی ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــا هــر ســه  ــای  هاشــمی و ســید احمــد آق ــی، آق مهــدوی کن
التــزام عملــی بــه فرامیــن ولــی فقیــه داشــتند، ولــی بــه یــک 

ــد.   ــل نمی کردن ــکل عم ش
ــخنرانی  ــی در س ــن رضای ــن، محس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــه ته ــاز جمع ــای نم ــل از خطبه ه خــود قب
ــنجانی  ــمی رفس ــت هللا  هاش ــری آی ــری و نظ ــای فک ویژگی ه

ــه فرامیــن امــام و مقــام  ــی ب ــزام عمل گفــت: او همیشــه الت
ــع تشــخیص مصلحــت  ــر مجم ــری داشــت. دبی معظــم رهب
نظــام بــا تاکیــد بــر اینکــه مــن بــا کســانی کــه از راه امــام)ره( 
ــدارم، بیــان داشــت: همــه کســانی کــه  خــارج شــدند کاری ن
در راه امــام)ره( ماندنــد، التــزام عملــی بــه فرامیــن امــام)ره( 

ــد.  ــل نمی کردن ــکل عم ــک ش ــه ی ــا ب ــته اند؛ ام داش
رضایــی تصریــح کــرد: آیــت هللا مهــدوی کنــی، آقــای  هاشــمی 

و ســید احمــد آقــا هــر ســه التــزام عملــی بــه فرامیــن ولــی 
فقیــه داشــتند ولــی بــه یــک شــکل عمــل نمی کردنــد. 

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح کــرد: نبایــد 
برخــی از افــراد فکــر کننــد کــه اظهــار نظرهــای آقــای  هاشــمی 
بــه ایــن معنــی اســت کــه حــاال بایــد بــه نظــرات وی عمــل 
کنیــم کــه اگــر اینگونــه بــود، اول خــود او عمــل می کــرد. دبیــر 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
ــل نظــرات تضعیف کننــده ایســتاد، خاطرنشــان کــرد:  در مقاب
ــرده ــه آن نظــر را مطــرح ک ــدارد صاحب نظــری را ک  لزومــی ن

مــورد هجمه قرار دهیم. میزان

شــدن  زمین گیــر  دلیــل  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
ــال  ــوع اعم ــدن موض ــش آم ــدی را پی ــای تولی واحده
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــازار عن ــر ب ــم ب ــود حاک ــم و رک تحری
و هزینه هــا ســنگین تر  روزبــه روز خالی تــر  جیب هــا 

ــت. ــده اس ش
 محمــود حجتــی در نشســت اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
کــه پنجشنبه شــب در ســالن شــهدای دولــت اســتانداری 
کرمانشــاه برگــزار شــد، اظهــار داشــت: عملکــرد اســتان 
 کرمانشــاه نســبت بــه متوســط ملــی در ارتبــاط بــا مدیران 
و کارکنــان بانک هــا )ارائــه تســهیات بــه واحدهــای 

ــت.  ــر اس ــدی( کمت تولی
ــه   حجتــی گفــت: عملکــرد اســتان کرمانشــاه نســبت ب
متوســط ملــی در ارتبــاط بــا عملکــرد مدیــران و کارکنــان 
بانک هــا کمتــر اســت و مــا البتــه بــه محدودیــت منابــع 

ــف هســتیم.  ــا واق ــا و مشــکات واحده بانک ه
ــی و محدودیــت  ــاد کشــاورزی مشــکات مال ــر جه  وزی
ــر  ــر ناگزی ــک ام ــر و ی ــان فراگی ــع را در سراســر جه مناب

ــا  ــارت »چــاره نداریــم!«، گفــت: در دنی ــا عب دانســت و ب
بــه  دلیــل اینکــه مشــکات بیشــتری پیــش نیایــد 
متولیــان امــر در بخش هــای دارای مشــکل حضــور پیــدا 
بخشــودگی های  همچــون  حمایت هایــی  و  می کننــد 
ــان  ــه تســهیات و بی ــی، ارائ ــای مالیات ــی، معافیت ه بانک
راهکارهــای فنــی و اجرایــی مبتنــی بــر برنامه ریــزی 

علمــی و کار کارشناســی انجــام می دهنــد. 

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه امــروز رویکــرد مــا 
بســتر خوبــی بــه  دنبــال داشــته اســت، خاطرنشــان کرد: 
جیب هــا روزبــه روز خالی تــر و هزینه هــا ســنگین تر 
ــت ــد در رویکــرد نخســت دول ــه لطــف خداون  شــده و ب

مذاکرات به  خوبی پیش رفته است. 
خارجــی  کشــورهای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
نمی دهنــد  مــا  بــه  ارتباطــی   کوچک تریــن خطــوط 
ــکل  ــی مش ــی و بانک ــادالت پول ــا در مب ــد: م ــر ش متذک
داریــم؛ چــرا کــه شــیوه انجــام معاملــه بــا ســایر کشــورها 

ــارس ــع: ف ــم. منب را فرانگرفته ای

محسن رضایی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران عنوان کرد:

التزام عملی آیت هللا  هاشمی رفسنجانی به فرامین ولی فقیه

وزیر جهاد کشاورزی:

جیب ها روزبه روز خالی تر و هزینه ها سنگین تر می شود

اندیشکده آمریکایی گیت استون:

تا آیت اهلل خامنه ای زنده است، انقالب ایران هم زنده است

کرمــان  جمعــه  امــام 
معیــار  امــروز   گفــت: 
و مــاک حکومــت، قانون 
ــر  ــون ب ــن قان اســت و ای

مبنــای اســام اســت.
کیمیــای  گــزارش  بــه 
کرمـــــان  از  وطــــن 
یحیــی  آیــت هللا ســید 
دیــروز  جعفــری ظهــر 
نمـــاز  خطبـه هـــای  در 
ــاه 58  ــت: در 24 دی م ــار داش ــان اظه ــروز کرم ــه ام جمع
امــام)ره( مقــام معظــم رهبــری را بــه  عنــوان امــام جمعــه 
 تهــران منصــوب کردنــد و ایشــان هــم انصافــا لیاقــت 
وی گفــت:  دارنــد.  و  داشــتند  ویــژه ای  شایســتگی  و 
ــاه  ــرار ش ــالروز ف ــی س ــاه و 16 ربیع الثان ــنبه 26 دی م یکش
ــواد  ــان بی س ــت. رضاخ ــال 57 اس ــور در س ــن از کش خائ
ــر مــردم  ــگان ب ــه وســیله اجانــب و بیگان پــدر محمدرضــا ب

ایــران تحمیــل شــد. آن ملعــون علمــا را بــه زنــدان افکنــد 
ــری  ــرد. جعف ــدام ک ــین و اع ــزرگان را خانه نش ــی ب و بعض
افــزود: روحانیــان و علمــا در قبــال کارهــای رضاخان ســاکت 
ننشســتند و بهلــول هــم تنهــا روحانــی بــود کــه از زیر ســلطه 
رضاخــان ســالم بیــرون آمــد. وی از هــوش سرشــاری 
ــد  ــان اینکــه بای ــا بی ــود. امــام جمعــه کرمــان ب برخــوردار ب
قــدر جمهــوری اســامی را بدانیــم، تصریــح کــرد: در گذشــته 
ــد  ــام ش ــوی انج ــم پهل ــط رژی ــادی توس ــای زی  جنایت ه
و جمعــه ســیاه هنــوز بــه یــاد همــه هســت کــه چــه تعــداد 
انســان را بــه خــاک و خــون کشــیدند. نماینــده ولــی فقیــه 
ــار و مــاک حکومــت  در اســتان کرمــان گفــت: امــروز معی
قانــون اســت و ایــن قانــون بــر مبنــای اســام اســت. وی بــا 
اشــاره بــه رحلــت آیــت هللا  هاشمی رفســنجانی اظهــار کــرد: 
وی حــق بزرگــی بــر مــا دارد و در ســمت های مختلــف 
انجــام وظیفــه کــرد. بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری 
آیــت هللا  هاشــمی  رفســنجانی از بــزرگان و برجســتگان 
ــود. ــامی ب ــت اس ــارزان نهض ــن مب ــاب و از اصلی تری انق

 کیمیای وطن - شهرکرد
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ــه در  ــی فقی ــده ول نماین
ــاری  ــال و بختی چهارمح
و امــام جمعــه شــهرکرد 
ــت  ــلیت درگذش ــا تس  ب
یــــاد   و گرامیداشـــت 
و خاطــره رئیــس فقیــد 
تشـــخیص  مجمــــع 
ــد  ــام تاکی مصلحــت نظ
کــرد: در تمــام دنیــا و در 
ــته  ــود داش ــنگ اندازی ها وج ــه و س ــا، فتن ــه دوران ه هم
ولــی بایــد بــا اتحــاد و همبســتگی بــا آن هــا مقابلــه کــرد.

ــام  ــهرکرد، حجت االس ــن از ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمازجمعــه در مصــای 
آیــت هللا  کــرد:  اظهــار  شــهرکرد  خمینــی)ره(  امــام 
رفســنجانی  دوراندیــش بــود و رابطــه مریــد و مــرادی بــا 
رهبــری داشــت و شــخصیتی پرافتخــار و بــا عظمــت برای 

کشور و نظام بود.
 وی تصریــح کــرد: مقــام معظــم رهبــری محــور کام 
ــه  ــام جمع ــت. ام ــران اس ــامی ای ــاب اس ــداوم انق و ت
شــهرکرد در ادامــه گفــت: بــا نــگاه و مــرور تاریــخ انقــاب 
ــا  اســامی ایــران مشــخص می شــود کــه ایــن انقــاب ب
ــه  انســجام، وحــدت و حــول محــور امــام خمینــی)ره( ب
ــا و در همــه  ــام دنی ــه وی در تم ــه گفت ــروزی رســید. ب پی
ــی  ــته، ول ــود داش ــنگ اندازی ها وج ــه و س ــا، فتن دوران ه

بایــد بــا اتحــاد و همبســتگی بــا آن هــا مقابلــه کــرد.
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه روز 29 دی مــاه 
ــت  ــده اس ــزه، زن ــرد: غ ــح ک ــزه تصری ــت روز غ گرامیداش
اســامی  جامعــه  بــرای  صهیونیســت  و  اســرائیل  و 
ــام  ــت. حجت االس ــش نیس ــرده ای بی ــدنی و م نابودش
 نکونــام همچنیــن بــه روز هــوای پــاک اشــاره کــرد 
ــردم  ــی و هــوای ناســالم م ــزود: آلودگی هــای صنعت و اف
را بــا مشــکات متعــدد روبــه رو کــرده کــه بایــد بــه صــورت 
آلودگی هــا  دلیــل  عالمانــه  جلســاتی  در  کارشناســی 

ــه شــود. ــا ارائ مشــخص و راهکاره

ــز  ــیار حائ ــی بس ــت: دشمن شناس ــزد گف ــه ی ــام جمع ام
ــدا دشــمن را بشناســیم  ــد ابت ــن بای  اهمیــت اســت. بنابرای

و ســپس از اعتماد به او بپرهیزیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از یــزد، آیــت هللا محمدرضــا 
ــا  ــزد ب ــه ی ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــری در خطبه ه ناص
ــه اینکــه دشــمنان می داننــد پیشــرفت های مــا در  اشــاره ب
ــش  ــا را افزای ــه آن ه ــا ب ــازی م ــف، بی نی ــای مختل عرصه ه
می دهــد، اظهــار داشــت: آن هــا مســلمین را همــواره وابســته 
ــی  ــی و فرهنگ ــرفت های علم ــن از پیش ــد؛ بنابرای می خواهن

مــا همــواره در هــراس هســتند.
ــای  ــداف و برنامه ه ــه اه ــه ب ــرای اینک ــا ب ــزود: آن ه وی اف
خــود دســت پیــدا کننــد، حتی حاضــر به تــرور شــخصیت های 
ــاب در  ــام و انق ــه اس ــد ک ــا بدانن ــده اند؛ ام ــا ش ــی م علم

برابــر آن هــا تســلیم نخواهــد شــد.
امــام جمعــه یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
ــاد  ــزود: اقتص ــت و اف ــی پرداخ ــاد مقاومت ــریح اقتص تش
مقاومتــی یعنــی اینکــه انســان کاری انجــام دهــد کــه 

مانــدگار باشــد و بــه جامعــه کمــک کنــد و هــر چــه دشــمنان 
در راســتای محــروم کــردن مــا تــاش کنــد، خــود بــه تولیــد 
ــی را در خــود حفــظ  ــدی و توانای ــه توانمن ــم و روحی بپردازی

کنیــم.
ــا  ــع عقب ماندگی ه ــرای رف ــا ب ــت م ــه داد: مل ناصــری ادام
و مقابلــه بــا دشــمن خیــز برداشــته و همانگونــه کــه دشــمن 
ــه  ــز ب ــت نی ــت، مل ــران اس ــت ای ــردن مل ــدد ناامیدک درص
ــردن دسیســه های  ــی ک ــردن دشــمن و خنث ــال ناامیدک دنب
او هســتند. وی بــر لــزوم دشمن شناســی تأکیــد کــرد 
و افــزود: دشمن شناســی بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ 
بنابرایــن بایــد ابتــدا دشــمن را بشناســیم و ســپس از اعتماد 
بــه او بپرهیزیــم. ناصــری تصریــح کــرد: البتــه دشــمنان مــا 
همــواره کســانی نیســتند کــه علیــه کشــور و نظــام و انقــاب 
 کار می کننــد؛ بلکــه دشــمنان درونـــی مــا بی انگیزگــی 

ــد، اختاف افکنــی  ناامیــدی، بی حالــی، تنبلــی، رفتارهــای ب
ــدت  ــه ش ــا ب ــد از آن ه ــه بای ــتند ک ــه هس ــاد تفرق و ایج

ــم. بپرهیزی

  حجت االســام میردامــادی گفــت: مــردم 
کیمیای وطن

لیال شریفی
امــام  طبــق وصیــت حضــرت  ایــران 
آمریــکا را زیــر قدم هــای خــود لــه خواهنــد کــرد. در مقابــل 
ــد  ــا تهدی ــدن ب ــای آم ــه بن ــکا ک ــد آمری ــور جدی  رئیس جمه
و ایجــاد رعــب را دارد، بایــد بــا تــوکل بــه خــدا و همچنــان 
ــان  ــای وطــن از اصفه ــزارش کیمی ــه گ ــد ایســتاد. ب قدرتمن
ــروز در  ــر دی ــادی ظه ــی میردام حجت االســام ســید مجتب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــده خــدا  ــش و بن ــه خــدا در درون کســی رســتگار اســت ک
 باشــد و از خــدا بترســد، خاطرنشــان کــرد: مبــادا از آمریــکا 
و انگلیــس بترســیم. بایــد فکــر کنیــم کــه این هــا قدرتــی در 
مقابــل خــدا هســتند. وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
زندگــی نبایــد آنجایــی کــه خــدا را داریــم از کســی بترســیم 
گفــت: مخصوصــا در ایــن روزهــا کــه رئیس جمهــور جدیــد 
آمریــکا بنــای آمــدن بــا تهدیــد و ایجــاد رعــب را دارد، بایــد 

با توکل به خدا و همچنان قدرتمند در مقابل او ایستاد. 
امام جمعــه موقــت اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه تشــییع 
ــران ــنجانی در ته ــمی رفس ــت هللا  هاش ــکوه آی ــا ش ــازه ب  جن

ایــن  کــرد:  تصریــح 
حضــور مــردم موجــب 
ــوری چشــم دشــمنان  ک
ــاز  ــه نمـ ــاب و اقامـ انق
میـــت توســـط رهبـــر 
معظــم انقــاب باعــث 
تــکان خــوردن دنیا شــد. 
دشــمنان می خواســتند 
غلـــط  فرصت هـــای  از 

اســتفاده کننــد. 
ــمی  ــت هللا  هاش ــازه آی ــییع جن ــا از تش ــرد: م ــد ک وی تأکی
 رفســنجانی اســتفاده می کنیــم و بــه دنیــا ایــن پیــام 
را می دهیــم کــه بــرای مــردم ایــران هیــچ گاه در مقابــل هیچ 
ــان  ــت اصفه ــه موق ــام  جمع ــت. ام ــتی نیس ــی شکس قدرت
 خاطرنشــان کــرد: مــردم ایــران طبــق وصیــت حضــرت امــام 
آمریــکا را زیــر قدم هــای خــود لــه خواهنــد کــرد و دشــمنان 
نمی تواننــد  ایــران  اســامی  مقــدس جمهــوری  نظــام 

ــه شــما برســانند. آســیبی ب

امام جمعه کرمان خبر داد:

قوانین امروز بر مبنای اسالم است

امام جمعه شهرکرد: 

باید با وحدت مقابل فتنه ها ایستاد

امام جمعه یزد:

به دشمن اعتماد نکنیم

امام جمعه موقت اصفهان: 

مردم ایران، آمریکا را زیر قدم های خود له خواهند کرد

ــل  ــا اه ــت: م ــتضعفین گف ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
ــم. ــاع می کنی ــط از کشــور دف سیاســی کاری نیســتیم و فق

ــیج  ــازمان بس ــس س ــرور، رئی ــین غیب پ ــردار غامحس س
مســتضعفین، بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی اتهــام وارد 
می کننــد کــه بســیج، در عرصــه فعالیت هــای سیاســی 
وارد می شــود، گفــت: بســیج، هیــچ گاه اهــل سیاســی کاری 
نیســت. حیطــه وظایــف مــا مشــخص اســت و در همیــن 
ــاب  ــور و انق ــط از کش ــا فق ــم. م ــدام می کنی ــوب اق چارچ
ــم. ــاع می کنی ــا دف ــا و آرمان ه ــامی و ارزش ه ــام اس و نظ

ــل  ــور در مقاب ــت از کش ــیج، حراس ــه بس ــزود: وظیف وی اف

تهدیدهاســت و در کنــار آن، ســازندگی تکلیــف دیگــر ماســت 
ــن اهــداف  ــه ای ــه حــال، بحمــدهللا توانســته ایم ب ــا ب ــه ت ک

دســت یابیــم.
ــا  ــه م ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــن اش ــرور، ضم ــردار غیب پ س
 نــه تحــت تأثیــر جوســازی ها هســتیم و نــه برنامه هــا 
و اقداماتمــان را بــر اســاس منافــع شــخصی تنظیــم 
ــاد  ــا اعتق ــه ب ــت ک ــی اس ــیج، نیروی ــت: بس ــم، گف می کنی

ــر اســاس تبعیــت از مقــام  ــی نظــام و انقــاب و ب ــه مبان ب
عظمــای والیــت، بــه ایفــای وظایــف می پــردازد و البتــه در 

ــم. ــی نداری ــاری هراس ــچ فش ــن راه، از هی ای
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در ادامــه بــا اشــاره به 
اینکــه تــوان دفاعــی کشــور، چشــم دشــمنان و بدخواهــان را 
ــدازه اکتفــا  ــه ایــن ان کــور کــرده اســت، گفــت: البتــه مــا ب
 نمی کنیــم و تــوان دفاعی مــان را بــه هــر انــدازه کــه بخواهیــم

افزایش خواهیم داد.
ــزوم افزایــش  ــرور افــزود: شــاید برخــی در ل ســردار غیب پ
تــوان و اقتــدار دفاعــی تشــکیک کننــد؛ امــا ایــن امــر، الزمــه 
و اصلی تریــن نیــاز کشــور در برهــه حســاس کنونــی اســت.

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در پایــان خاطرنشــان 
ــای  ــث اعت ــه بح ــا ک ــر ج ــی دارد ه ــیج، آمادگ ــرد: بس ک
کشــور و تقویــت اقتــدار کشــور در ابعــاد مختلــف در میــان 
 باشــد، وارد عمــل شــود و بــا روحیــه ایثــار و شــهادت 
و همــت و کار جهــادی بــه رفــع موانــع اقــدام کنــد. باشــگاه 

خبرنــگاران جــوان

سردار غیب پرور: 

بسیج هیچ گاه اهل سیاسی کاری نیست
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ــرفت های  ــن پیش ــی از جدیدتری ــای OLED، یک تلویزیون ه
بــا  تلویزیون هــا  ایــن  اســت.  تصویــری  تکنولــوژی 
بیننــده  و  را خلــق   ظاهــری خمیــده، تصویــری فراگیــر 

را جذب خود می کند. 
ــر  ــا اگ ــت، ام ــران اس ــدی گ ــا ح ــه ت ــوژی اگرچ ــن تکنول ای
ــدن  ــد، خوان ــا را داری ــن تلویزیون ه ــی از ای ــد یک ــد خری قص

ــم. ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــزارش را ب ــن گ ای

    EA9700 و EA9800 آل جی
قیمت: نامشخص

ــا  ــای OLED ب ــازار تلویزیون ه ــر ب ــی ب ــلطه  ال ج ــروع س ش
تلویزیون هــا  ایــن  بــود.   EA9800 و   EA9700 مدل هــای 
ــا  ــی زیب ــا طراح ــدند، ب ــازار ش ــال ۲0۱۴ وارد ب ــر س ــه اواخ ک
نگاه هــای زیــادی را بــه خــود جلــب کردنــد. رزولوشــن 
۱080P، نمایشــگر خمیــده، طراحــی خیره کننــده بــا پایــه  
ــه ای از جنــس فایبــر کربــن همگــی باعــث  شیشــه ای و بدن
ــن  ــی از بهتری ــه یک ــون OLED، ب ــن تلویزی ــا اولی ــدند ت ش
تلویزیون هــای بــازار تبدیــل شــود. کارشناســان مختلــف 
کیفیــت تصویــر ایــن تلویزیــون را خیره کننــده عنــوان کردنــد. 
در حــال حاضــر مدل هــای EA9700 و EA9800 در بــازار 
ــما  ــرای ش ــن ۱080P ب ــر رزولوش ــا اگ ــتند. ام ــود نیس موج
ــد، در  ــت داری ــز محدودی کافــی اســت و از لحــاظ بودجــه نی
ــد آن  ــده، در خری ــای یادش ــی از مدل ه ــن یک ــورت یافت ص

ــد. ــک نکنی ش
    EC9300GI آل جی

قیمت: حدود 8 میلیون تومان
ال جــی نســل جدیــد تلویزیون هــای OLED خــود را در چنــد 
مــدل مختلــف عرضــه کــرده تــا گزینه هــای بیشــتری را بــرای 
خریــداران فراهــم کنــد. در حــال حاضــر ارزان تریــن تلویزیــون 
OLED بــازار، مــدل EC9300GI اســت. البتــه منظــور از 
ــایر  ــا س ــون ب ــن تلویزی ــت ای ــه  قیم ــن، مقایس ــت پایی قیم
ــا  ــی ب ــون ۵۵ اینچ ــن تلویزی ــرا ای ــت؛ زی ــواع OLED اس ان
رزولوشــن ۱080P بــا برچســب 8 میلیــون تومانــی بــه هیــچ 
ــن  ــد بهتری ــه می توانی ــن بودج ــا همی ــت. ب ــه ارزان نیس وج
 ۴K بــازار را بــا انــدازه  ۶۵ اینــچ و رزولوشــن LED تلویزیــون

ــی  ــه در نظــر داشــته باشــید کــه هیــچ گران ــد. البت ــه کنی تهی
 LED بــه راحتــی بهتریــن EC9300GI بی دلیــل نیســت؛ زیــرا

ــد. ــت می ده ــر شکس ــت تصوی ــازار را در کیفی ب
    48JC6960 سامسونگ

قیمت: حدود 3.۵ میلیون تومان
سامســونگ در ســال ۲0۱۵ هــم ماننــد ســال های قبــل 
 »۴8J۶9۶0« مدل هــای متنوعــی را روانــه  بــازار کــرد کــه 
یکــی از آن هاســت؛ یــک تلویزیــون ۴8 اینچــی خمیــده کــه 
بــرای خانه هــای نســبتا بــزرگ مناســب اســت. ایــن تلویزیون 
می توانــد تصاویــر را بــا کیفیــت Full HD بــه نمایــش بگــذارد 
و صــدای آن هــم بــه لطــف وجــود بلندگوهــای ۱0 واتــی اش، 
ــب  ــام ماجــرا نیســت. در قل ــن تم ــا ای ــول اســت. ام قابل قب
ایــن محصــول بــه یــک گیرنــده  دیجیتــال دسترســی داریــد 
و همچنیــن شــاهد تنــوع قابل قبولــی از درگاه هــای ارتباطــی 
ورودی کامپوزیــت  یــک  و   HDMI درگاه چهــار   هســتید. 
ــاوه   ــد؛ ع ــکل داده ان ــر را ش ــای تصوی ــت، ورودی ه و کامپونن
بــر ایــن، خروجــی صــدای دیجیتــال در کنــار هدفــون بــرای 

ــد.  ــه شــما کمــک می کن ــر ب شــنیدن هرچــه  بهت
در پایــان هــم بــا ســه درگاه USB ایــن امــکان برایتــان 
ــا هارددیســک اکســترنال  ــه از فلش ممــوری ی وجــود دارد ک

ــد.  ــتفاده کنی اس
همچنیــن بــه لطــف درگاه LAN، می توانیــد بــه  ســادگی 
ــری  ــط کارب ــدل از راب ــن م ــوید. ای ــل ش ــت متص ــه اینترن ب
ــرد و اســتفاده از آن بســیار راحــت اســت.  ــی بهــره می ب خوب
ــون  ــک تلویزی ــال ی ــه دنب ــر ب ــت اگ ــوان گف ــان می ت در پای
 هوشــمند می گردیــد کــه امکاناتــی قابل قبــول داشــته باشــد

۴8J۶9۶0 انتخاب مناسبی است.

کیمیای وطن بررسی کرد:

بهترین تلویزیون های OLED بازار

ــته  ــای گذش ــول ماه ه ــه روال معم ــز ب ــاه نی ــه دی م یاران
ــه  ــاه ب ــن م ــا ۲۶ ای ــان ب ــنبه همزم ــاعت ۲۴ روز یکش س
حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز می شــود. مجموعــه ای 
کــه بــر اســاس آخریــن اعــام دولــت حــدود 77 میلیــون 
نفــر را در بــر گرفتــه و ماهانــه تــا بیــش از 3۴00 میلیــارد 

تومــان هزینــه پرداخــت رقــم ۴۵ هــزار 
متقاضیــان  ایــن  بــرای  تومانــی   ۵00  و 
ــا وجــود اینکــه دولــت  ــد. ب را ایجــاد می کن
بــرای اجرایــی شــدن قانــون بودجــه ۱39۵ 
مبنــی بــر حــذف مجموعــه ای از گروه هــای 
ــی  ــژه ســه دهــک باالی مشخص شــده به وی
ــا اصــرار نماینــدگان مجلــس  جامعــه کــه ب

ــرد  ــام می ک ــود، اع ــده ب ــوب ش ــت مص ــت دول و مخالف
کــه تــوان کنــار گذاشــتن ایــن گروه هــا را بــه طــور دقیــق 
نــدارد و بــه نظــر می رســید کــه فعــا حذف هــای گروهــی 
ــاون  ــر کار، تع ــی، وزی ــرا ربیع ــد، اخی ــده باش ــی ش  منتف
و رفــاه اجتماعــی، از برنامــه بــرای حــذف 3 میلیــون نفــر 

ــام  ــای اع ــه پیامک ه ــت ک ــی گف ــر داد و حت ــر خب دیگ
ــه  ــی ک ــد. در حال ــد ش ــال خواه ــراد ارس ــن اف ــرای ای ب
ــخص  ــان مش ــام زم ــدم اع ــا ع ــود ب ــی ب ــل پیش بین قاب
ــوان در آینــده ای نزدیــک  ــرای حــذف 3 میلیونــی، نمی ت  ب
و دســت کم تــا پایــان ســال جــاری بــه آن امیــد داشــت 
طولــی نکشــید کــه ربیعــی در اظهــارات 
ــه 3  ــذف یاران ــه ح ــرد ک ــوان ک ــازه ای عن ت
میلیــون نفــری از برنامه هــای فعلــی دولــت 
ــرار  ــتور کار آن ق ــده در دس ــت و در آین نیس

دارد.
ــد  ــع جدی ــن موض ــا ای ــاس ب ــن اس ــر ای  ب
ــه  ــری س ــه غربالگ ــد برنام ــر می رس ــه نظ ب
میلیــون نفــری کــه از آن ســخن گفتــه شــده، احتمــاال بــه 
ــران  ــن شــرایط یارانه بگی ــت بعــد موکــول شــود. در ای دول
 می تواننــد یارانــه دی، بهمــن و حتــی اســفند امســال 
ــای  ــد و از حذف ه ــت کنن ــال آســوده دریاف ــا خی ــم ب را ه

ــن ــری نباشــد. اقتصادآنای ــی خب گســترده 3 میلیون

ــازار طــا  ــی ب ــه طــا و جواهــر ضمــن ارزیاب  رئیــس اتحادی
و ســکه در هفتــه گذشــته عنــوان کــرد کــه قیمت هــا در بــازار 
ــر  ــت تأثی ــودی را تح ــد صع ــم رون ــیبی مای ــا ش ــی ب داخل
افزایــش قیمــت جهانــی طــا داشــته، امــا رونــد کلــی بــازار 
طبیعــی اســت. محمــد کشــتی آرای گفــت: در هفتــه ای کــه 

گذشــت، رونــد قیمــت جهانــی طــا صعــودی 
بــود و تقریبــا بــه طــور متوســط ۲۲ دالر 

ــی طــا افزایــش پیــدا کــرد.  قیمــت جهان
وی افــزود: ایــن افزایــش قیمــت ناشــی 
از تحــوالت سیاســی و همچنیــن ضعیــف 
ــر و  ــای دیگ ــر ارزه ــرخ دالر در براب ــدن ن ش
افزایــش تقاضــا در شــروع ســال جدیــد 

میــادی اســت. ایــن عوامــل در کنــار هــم باعــث شــده تــا 
ــودی  ــد صع ــته رون ــه گذش ــا در دو هفت ــی ط ــت جهان قیم
ــه داد:  ــر ادام ــه طــا و جواه ــس اتحادی داشــته باشــد. رئی
ــت  ــول اس ــد معم ــا در ح ــت تقاض ــی، وضعی ــازار داخل  در ب
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــاهده نمی ش ــازار مش ــی در ب ــای اضاف و تقاض

ایــن حــال افزایــش قیمــت جهانــی بــه بــازار داخلــی منتقــل 
ــد.  ــدا کردن ــش پی ــم افزای ــی ه ــای داخل ــده و قیمت ه ش
کشــتی آرای عنــوان کــرد: در طــول هفتــه گذشــته یک شــیب 
افزایشــی مایــم روی قیمــت جهانــی طــا وجــود داشــت. در 
حالــی کــه قیمــت ارز نوســان زیــادی نداشــت و بیشــترین 
نوســان مربــوط بــه اونــس جهانــی طــا 
ــی  ــا افزایــش اونــس جهان ــود و درنتیجــه ب ب
ــرد  ــدا ک ــودی پی ــد صع ــا رون ــا، قیمت ه  ط
و قیمــت ســکه تمــام بــه یــک میلیــون و ۲0۵ 
ــه  ــا ب ــه داد: ام ــید. وی ادام ــان رس ــزار توم ه
طــور کلــی رونــد قیمــت ســکه و طــا در بــازار 
ــی  ــش قیمت ــت و افزای ــی اس ــی طبیع داخل
کــه در بــازار جهانــی از حــدود دو هفتــه قبــل اتفــاق افتــاد بــا 
شــروع ســال جدیــد میــادی و کاهــش ارزش ســهام قابــل 
پیش بینــی بــود. طبیعتــا بــا کــم شــدن ارزش ســهام، تقاضــا 
بــرای خریــد طــا و ســرمایه گذاری روی طــا افزایــش 

ــنا ــد. ایس می یاب

ــاخت  ــن، س ــعه میادی ــت، توس ــروش نف ــرای ف ــی ب ــرکت ژاپن ــا ۱7 ش ــران ب ای
ــا  ــا عم ــرده ت ــا ک ــرارداد امض ــه و ق ــره، تفاهم نام ــگاه مذاک ــیمی و پاالیش پتروش
ژاپــن بــا ســبقت از چیــن و روســیه، بــه بزرگ تریــن شــریک نفتــی تبدیــل شــود. 
ــت  ــت نف ــردی صنع ــریک راهب ــوان دو ش ــه عن ــیه ب ــن و روس ــد از چی ــر چن ه
ــره  ــاز مذاک ــا آغ ــی ب ــرکت های ژاپن ــا ش ــد، ام ــاد می ش ــابرجام ی در دوران پس
ــتی  ــش باالدس ــعه بخ ــرارداد در توس ــی ق ــه و حت ــن تفاهم نام ــای چندی و امض
صنعــت نفــت، احــداث پاالیشــگاه و مشــارکت در ســاخت طرح هــای پتروشــیمی 

ــده اند.  ــل ش ــران تبدی ــی ای ــریک نفت ــن ش ــه بزرگ تری ــون ب اکن
بــه عبــارت دیگــر در طــول حــدود یکســال گذشــته تاکنــون، در ســطح همــکاری 
ــران در دو حــوزه صــادرات و تجــارت نفــت خــام و ســرمایه گذاری  ــادالت ای و مب
ــته اند در  ــی توانس ــب توجه ــاش جال ــا ت ــا ب ــف، ژاپنی ه ــرکت های مختل ــا ش ب

جایــگاه مناســبی قــرار گیرنــد. 
در حــوزه تجــارت نفــت، هم اکنــون شــرکت ملــی نفــت ایــران موفــق بــه امضــای 
ــا بیشــتر پاالیشــگاه های بــزرگ نفتــی ژاپــن شــده  قراردادهــای فــروش نفــت ب
ــتر  ــا بیش ــی ب ــاله و بلندمدت ــای یکس ــون قرارداده ــه تاکن ــه طوری ک ــت؛ ب اس
غول هــای پاالیــش نفــت ژاپــن همچــون شــرکت »جــی ایکــس اویل انــد 

انــرژی«، »ایــده میتســو«، »شواشــل«، »توتــن جنــرال ســکیو« و »کازمــو« امضــا 
کــرده اســت. 

در شــرایط فعلــی بــا وجــود کاهــش تقاضــا بــرای واردات نفــت خــام توســط ژاپــن 
حجــم صــادرات نفــت ایــران بــا افزایشــی نزدیــک بــه دو برابــری نســبت بــه دوره 
ــه شــانه  ــی شــانه ب ــزار بشــکه در روز رســیده و رقابت ــه حــدود ۲۱۴ ه ــم، ب تحری
بــا قطــر بــرای تصاحــب عنــوان ســومین تأمین کننــده نفــت بــا ســرزمین آفتــاب 

تابــان آغــاز شــده اســت.

ســیزدهمین نمایشــگاه صنایــع غذایــی اصفهــان )Infex ۲0۱7( از  کیمیای وطن
ــان در  ــاه ۱39۵ در محــل دائمــی نمایشــگاه های اصفه ــا 30 بهمن م ــخ ۲7 ت تاری
ــه و پتانســیل های اســتان  ــات صورت گرفت ــه اقدام ــزار خواهــد شــد ک ــی برگ حال
اصفهــان در ایــن صنعــت، نویدبخــش رویــدادی کیفــی در حــوزه  صنعــت غذایــی 

کشور خواهد بود. 
از نقــاط قــوت ایــن نمایشــگاه می تــوان بــه حمایــت مســتقیم اتاق هــای 
ــال،  ــی ح ــه  جهان ــن، مؤسس ــران و چی ــان و ای ــران و آلم ــی ای ــترک بازرگان مش
مرکــز تحقیقــات اتــاق اســامی، کمیتــه  ایرانــی اتــاق اکــو، اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
ــور  ــی کش ــع غذای ــوزه  صنای ــی ح ــای تخصص ــا و انجمن ه ــه seint ایتالی مؤسس

اشــاره کــرد. 
همچنیــن برندهــای بــزرگ و مطــرح صنایــع غذایــی کشــور ماننــد شــرکت صنایــع 
شــیر ایــران )پــگاه( بــا حضــور گســترده و حمایــت از نمایشــگاه موجبــات رونــق 

بیــش از پیــش ایــن رویــداد نمایشــگاهی را فراهــم کرده انــد. 
ــی اســت  ــزاری نمایشــگاه فرصــت باق ــا برگ ــاه ت ــک م ــه بیــش از ی ــی ک در حال
ــه  بیــش از 70 شــرکت حضــور خــود را در نمایشــگاه قطعــی کــرده و اســتقبال ب
گونــه ای بــوده اســت کــه ســتاد برگــزاری نمایشــگاه بــه دلیــل محدودیــت فضــای 

ــل  ــه عم ــذاری ب ــای واگ ــزان متراژه ــوص می ــی را درخص ــگاهی، تمهیدات نمایش
آورده اســت تــا شــرکت های بیشــتری بتواننــد فرصــت حضــور در ایــن نمایشــگاه 

پرمخاطــب را پیــدا کننــد.
ــه نشــانی infexiran.ir و شــماره  ــگاه اطاع رســانی اختصاصــی نمایشــگاه ب  پای
تلفن هــای ســتاد برگــزاری )37 و 3۱ و 3۶۶۵0۴30-03۱( آمــاده  ارائــه اطاعــات 

تکمیلــی درخصــوص نحــوه  مشــارکت و رویدادهــای جانبــی نمایشــگاه اســت.

مهــدی روان شــادنیا، کارشــناس اقتصــاد مســکن، گفــت: تحلیــل بــازار مســکن از 
ســال ۱370 بــه بعــد نشــان می دهــد هــر زمــان قیمــت دالر افزایــش پیــدا کــرده 
ســوداگران بــه ســمت بــازار ارز می رونــد و پــس از شــش مــاه تــا یــک ســال وارد 

بخــش مســکن می شــوند. 
مهــدی روان شــادنیا اظهــار کــرد: در قســمت تقاضــای مســکن، ســه گــروه فعــال 
اول مصرف کننده هــا هســتند. گــروه دوم  دارد؛ گــروه  بــازار وجــود  ایــن  در 
ــرمایه گذاری  ــک روش س ــوان ی ــه عن ــکن ب ــه از مس ــانی ک ــرمایه گذاران و کس س
ــا  ــه ب ــتند ک ــوداگران هس ــز س ــوم نی ــروه س ــد و گ ــتفاده می کنن ــدت اس بلندم
ــد  ــی می بینن ــن بخــش می شــوند و وقت ــق وارد ای ــای رون ــازار، در دوره ه رصــد ب
بهره بــرداری کــم اســت، بیــرون می رونــد. وی افــزود: وقتــی رونــد بــازار مســکن 
ــران  ــت دالر گ ــر وق ــم ه ــم، درمی یابی ــل می کنی ــد را تحلی ــه بع ــال ۱370 ب از س
ــه  ــازار مســکن خــارج شــده اند و ب ــاه، گــروه ســوداگر از ب شــده، در مقطعــی کوت

ســمت بــازار مــوازی دالر رفته انــد کــه ایــن اتفــاق همســو بــا تــورم رخ می دهــد. 
ــازار ارز دارد.  ــای ب ــدت تاطم ه ــه م ــاه بســته ب ــدت کوت ــن م ای

ایــن کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت دالر در بلندمدت 
ــرخ دالر  ــود ن ــت: صع ــذارد، گف ــد مســکن می گ ــای تولی ــر خــود را در نهاده ه تأثی
ــش  ــن افزای ــود. همچنی ــکن می ش ــده مس ــه تمام ش ــدن هزین ــران ش ــث گ باع
ــاد  ــر اقتص ــای دیگ ــت در بخش ه ــش قیم ــار افزای ــاد انتظ ــث ایج ــرخ دالر باع ن
ــده  ــی از آین ــت. وی پیش بین ــکن اس ــا مس ــن بخش ه ــی از ای ــه یک ــود ک می ش
ــدود ۱۵  ــر ح ــای اخی ــت دالر در هفته ه ــت: قیم ــوار دانســت و گف ــرخ ارز را دش ن
درصــد رشــد کــرده اســت. بــا وجــود ایــن می تــوان انتظــار داشــت کــه در شــرایط 
حاضــر تــا انتهــای ســال ۱39۵، تغییــر قیمتــی را در بــازار مســکن نداشــته باشــیم؛ 
ولــی احتمــاال اگــر صعــود تدریجــی نــرخ دالر ادامــه پیــدا کنــد، اثــرات خــود را در 

ــازار مســکن نشــان می دهــد. نیمــه دوم ســال ۱39۶ در ب

ژاپن، بزرگ ترین شریک نفتی ایران شد
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سفته بازان مسکن از دور دیده می شوند

حتما بخوانید!
3ماجرای تأخیر چندروزه پرداخت ... شنبه   25  دی ماه  1395

ـــمـــاره 343 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 ماجرای تأخیر چندروزه 

پرداخت سود سپرده ها
بانک هــــا به تازگـــــی ســــود 
ســپرده گذاران را بــا چنــد روز 
تأخیــر بــه حسابشــان واریــز 
ــا آن رقمــی  ــه ب ــا ن ــد؛ ام می کنن
کـــه بایــــد بابـــت تأخیــــر 
چندروزه شــان بپردازنــد، بلکــه 
ــای  ــر مبن ــه ب ــدادی ک ــان اع هم
ســود یک مــاه، مشــخص شــده اســت. همیــن امــر منجــر بــه 
نارضایتــی مشــتریان شــده اســت و البتــه وقتــی کــه از 
بانکــداران دربــاره آن ســؤال می کننــد، تعطیــات احتمالــی یــا 
ــه  ــد. البت ــر در پرداخــت ســود می دانن جمعه هــا را دلیــل تأخی
شــاید ایــن پدیــده ای غالــب در نظــام بانکــی کشــور نباشــد؛ اما 
بــه هــر حــال نبــود نظارت هــا، بعضــی از ایــن مشــکات را رقــم 
بــه  مــردم  بی اعتمــادی  درجــه  رفته رفتــه،  می زنــد کــه 

سیســتم بانکی را کم و کمتر می کند.

تصمیمات خلق الساعه در بازار خودرو
از  مجــوز  خــودرو کــه  واردکننــدگان  بــرای  ســفارش  ثبــت 
ــی  ــت در حال ــه ای اس ــد هفت ــد، چن ــر ندارن ــای معتب نمایندگی ه
متوقــف شــده کــه نمایندگی هــای مجــاز فقــط ۱0 درصــد از نیــاز 
بــازار را پوشــش می دهنــد. در واقــع توقــف ثبــت ســفارش 
خــودرو در آســتانه نــوروز کــه مشــتریان زیــادی بــه دنبــال خریــد 
خــودرو هســتند، می توانــد بــازار را دســتخوش نوســانات قیمتــی 
کنــد. بــا وجــود آنکــه دولــت از مدت هــا قبــل هشــدارهای 
ــازار  ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود، ب ــدگان داده ب ــه واردکنن الزم را ب
خودروهــای وارداتــی نیــاز بــه اتخــاذ تصمیمــات اجرایــی دارد تــا 
ــد. ــم پوشــش ده ــان را ه ــاز متقاضی ــر ســاماندهی، نی ــاوه ب ع

قرارداد مخابرات فسخ می شود؟
بــه  اعــام رئیس جمهــور  ایــران طبــق  شــرکت مخابــرات 
پرداخــت بدهی هــای خــود تــا تاریــخ ۲0 دی مــاه موظــف شــده 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــه بدهی ه ــت کلی ــورت پرداخ ــا در ص ــود ت ب
اقــدام ســازمان خصوصی ســازی مبنــی بــر فســخ قــرارداد 
مخابــرات منتفــی شــود. حــال چنــد روز از ایــن تاریــخ گذشــته 
ــا  ــرات گوی ــئوالن مخاب ــمی مس ــارات غیررس ــاس اظه ــر اس و ب
قــرار اســت ایــن مبلــغ روز شــنبه پرداخــت شــود. پیــش از ایــن 
ــد  ــا تاکی ــران ب ــرات ای ــک ســهام مخاب ــره مال عضــو هیئت مدی
بــر تصمیــم مخابــرات مبنــی بــر پرداخــت بدهــی ایــن شــرکت 
گفتــه بــود: مخابــرات بــه ســازمان خصوصی ســازی ۴۴0 
میلیــارد تومــان بدهــی معوقــه دارد کــه بــا تفاهــم صورت گرفتــه 
ــد.  ــت می کن ــغ را پرداخ ــن مبل ــاه ای ــنبه ۲0 دی م ــا روز دوش ت
ــه  ــران نیم ــرات ای ــد شــرکت مخاب ــی اســت اقســاط خری گفتن

ــنا ــد. ایس ــام می رس ــه اتم ــده ب ــال آین دوم س

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

15 ماه، ذخیره گندم داریم

سرویس اقتصاد
صبا صبوحانیان

بــا  وزیــر جهــاد کشــاورزی   
تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضر 
ــا ۱۵ مــاه در کشــور  ــرای ۱3 ت ب
ذخیــره گنــدم داریــم، گفــت: 
متاســفانه بخــش کشــاورزی 
از کمبــود تکنولــوژی و ســرمایه، خســارت بســیاری متحمــل 
شــده اســت. بــه گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن، عبــاس 
پانزدهمیــن  افتتــاح  مراســم  در  پنجشــنبه  روز  کشــاورز 
 نمایشــگاه بین المللــی تکنولــوژی و تجهیــزات کشــاورزی 
و باغبانــی نهاده هــا، محصــوالت و خدمــات وابســته بــا بیــان 
اینکــه امســال بــا حضــور رئیس جمهــور مراســم شــکرگزاری 
بــرای تشــکر کشــاورزی را برگــزار کردیــم، تاکیــد کــرد: بــدون 

ــود. ــه بی پاســخ نخواهــد ب شــک تــاش خالصان
ــه  ــا اشــاره ب ــاد کشــاورزی ب ــر جه  معــاون امــور زراعــی وزی
ــدت ۴  ــه در م ــم ک ــول داده بودی ــور ق ــه رئیس جمه ــه ب اینک
ــه 80 درصــد برســد، تصریــح کــرد:  ســال ایــن خودکفایــی ب
ایــن امــر در ســال جــاری محقــق شــد و امیدواریــم پایــدار 

ــد و کشــاورزی رشــد مســتمری داشــته باشــد.  بمان
ــش  ــا بی ــر م ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاورز ب کش
از ۱3 تــا ۱۵ مــاه در کشــور ذخیــره گنــدم داریــم، بیــان 
 داشــت: ایــن اتفــاق طــی 30 ســال گذشــته بی ســابقه بــوده 
و می توانــد تــوان مــا را بــرای تصمیمــات اقتصــادی افزایــش 
ــا  ــا آفت کش ه ــاط ب ــه در ارتب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب  ده
اقدامــات خوبــی انجــام دادیــم، امــا راضــی نیســتیم، 
ــر خــارج کــردن  ــی ب ــد کــرد: در گذشــته تصمیمــی مبن تاکی
 آفت کش هــا گرفتــه شــد و تصــور می شــد بــا ایــن کار

آفت کش هــای کارآمــد و دوســتدار محیــط زیســت و کم مصــرف 
وارد چرخــه خواهنــد شــد؛ امــا متاســفانه ایــن اتفــاق رخ نداد 
ــه  ــی اســت. در ادام ــان باق ــن بخــش همچن و مشــکات ای
ــتان  ــگاه های اس ــرکت نمایش ــل ش ــر عام ــم مدی ــن مراس ای
اصفهــان گفــت: کشــاورزی پایــدار بــه نوعــی از نظــر اقتصــادی 
بــا ثبــات و توجیه پذیــر، از نظــر اکولوژیکــی ســالم و از نظــر 
اجتماعــی عادالنــه و قابــل قبــول و متناســب بــا نیــاز آینــدگان 
اســت. رســول محققیــان بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه تکنولوژی 
کشــاورزی اصفهــان طــی ســال های اخیــر، تجربیــات خوبــی 
ــت  ــاد دول ــا اعتم ــزود: ب ــرگذرانده، اف ــه از س ــن زمین  را در ای
و بخــش خصوصــی بــه ایــن نمایشــگاه و همــکاری نزدیک با 
تشــکل ها، دانشــگاه ها و نهادهــای تخصصــی فعــال در ایــن 
عرصــه، برگــزاری ۱۴ دوره نمایشــگاه کیفــی و تأثیرگذار میســر 
 شــد و اکنــون ایــن نمایشــگاه در پانزدهمیــن دوره خــود قــرار 

دارد.

دنباله روی سکه از افزایش قیمت جهانی طالقطع یارانه ثروتمندان، شاید وقتی دیگر

)دومرحله ای با ارزیابی کیفی، فنی و مالی( شماره 95/5351/ص مورخ 95/9/15

روابط عمومی  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت دوم

16381 م الف

1- نام و نشانی کارفرما: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8۴9۱7۴۱۱۱۱، صندوق پستی8۴9۱۵-۱۶7

تلفن: ۵-03۱۵۲۶30۱۶۱ دورنویس: 03۱۵۲۶۲۴۱8۱

2- موضوع خدمات مشاوره: تهیه طرح فاز یک و دو آماده سازی برزن چهارم شهر جدید فوالدشهر
3- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

4- شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقی 

- داشتن حداقل رتبه دو در رشته شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )ارائه تصویر برابر 
با اصل گواهی الزامی است(

ارائه خوداظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته موردنظر. 

5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، فنی و مالی به صورت حضوری: 
ارائه معرفینامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، فنی و مالی با ذکر موضوع و شماره 

فراخوان و کد کاربری پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات الزامی است.

اینترنتی پایگاه  به  مراجعه  طریق  از  مالی  و  فنی  کیفی،  ارزیابی  اسناد  دریافت  محل   -6 
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا از طریق مراجعه 

به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

7- زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 9۵/۱0/۲۲ تا تاریخ 9۵/۱0/۲7
8- مهلت تکمیل و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 9۵/۱۱/۱۴

9- محل تحویل اسناد: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار - دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر.

10- زمان بازگشایی پاکات: در تاریخ 9۵/۱۱/۱۶ راس ساعت 9:00

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور



شنبه  25 دی ماه   41395
ـــمـــاره 343  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
 قرارداد انتقال مالکیت کارخانه...

ایجــاد  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتاندار 
زمینه هــای الزم بــرای تأمیــن امنیــت جاده هــای 
اســتان یــزد، از اختصــاص قیــر یارانــه ای بــه جاده هــا 

اســتان  و مســیرهای حادثه خیــز شهرســتان های 
خبــر داد. ســید محمــد میرمحمــدی در نشســت 
شــورای اســامی اســتان بــا تســلیت رحلــت حضــرت 

ــوارد  ــرد: م ــار ک ــنجانی اظه ــمی رفس ــت هللا هاش  آی
و مشــکات کــه در نشســت شــورای اســامی اســتان 
مطــرح می شــود، بایــد پیگیــری و بــرای رفــع آن در 

ســریع ترین زمــان ممکــن اقــدام شــود.
    حقوق معادن

وی دربــاره اختصــاص چنــد درصــد از حقــوق معــادن 
بــه منطقه هــای معدنــی اســتان گفــت: حقــوق 
معــادن بــه خزانــه دولــت واریــز شــده و از آنجــا بــه 
دســتگاه ها تخصیــص داده می شــود کــه عمدتــا 
هــم صــرف امــور هدفمنــدی یارانه هــا و حقــوق 
ــدوق  ــر در صن ــت و اگ ــده اس ــت ش ــدان دول کارمن
ــدن  ــه مع ــی ک ــرای مناطق ــا ب ــد، حتم ــه بمان اضاف

دارنــد، خــرج می شــود.
    بودجه احداث جاده ورزنه

میرمحمــدی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بودجــه احداث 
ــی  ــوق پرداخت ــارات حق ــل اعتب ــه از مح ــاده ورزن ج
معــادن تأمیــن شــده، افــزود: قیــر یارانه ای هــم برای 
جاده هــا و مســیرهای حادثه خیــز شهرســتان های 

اســتان منظــور شــده اســت.
    جداسازی آب شرب از آب فضای سبز

ــای  ــرب از آب فض ــازی آب ش ــزد جداس ــتاندار ی اس
ســبز را یکــی از اولویت هــای جــدی اســتان دانســت 
و بیــان کــرد: بــرای فضــای ســبز اســتان نبایــد از آب 

چــاه و فاضــاب شــهری اســتفاده شــود.
    کمبود پزشک متخصص

وی همچنیــن مشــکاتی ماننــد کمبــود پزشــک 

خاتــم بافــق،  شهرســتان های  بــرای   متخصــص 
ابرکــوه و بهابــاد را از دیگــر مــواردی دانســت کــه بایــد 
بــرای رفــع آن هــا هرچــه ســریع تر اقدامــات الزم 

انجــام شــود. 
ــا اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان های  میرمحمــدی ب
ــام  ــداران انج ــط فرمان ــی توس ــای خوب ــتان کاره اس
شــده اســت، خاطرنشــان کرد: در مجمــوع فرمانــداران 
 بــرای رفــاه و آســایش مــردم تــاش می کننــد 
ــا را در  ــم آن ه ــامی ه ــوراهای اس ــت ش و الزم اس
 مســیر خدمــت بــه مــردم پشــتیبانی و ترغیــب 

کنند.
    پرورش ماهی تیالپیا

اســتاندار یــزد در ادامــه دربــاره پــرورش ماهــی تیاپیا 
در بعضــی از شهرســتان های اســتان نیــز گفــت: اگــر 
ــه فعالیــت و ســرمایه گذاری در ایــن  فــردی مایــل ب
حــوزه باشــد، بــا کار کارشناســی و جلســات متعــددی 
ــکلی  ــت، مش ــده اس ــزار ش ــه برگ ــن رابط ــه در ای ک
بــرای پــرورش ماهــی تیاپیــا در اســتان وجــود 

نــدارد.
    کار غیرقانونی

میرمحمــدی در پایــان تاکیــد کــرد: در همــه امــور مــا 
ــت  ــا فعالی ــتیم و ب ــف هس ــی مخال ــا کار غیرقانون ب
ــه  ــی از ســوی هــر شــخص و دســتگاهی ک غیرقانون
باشــد بــا قاطعیــت برخــورد خواهیــم کــرد و در بحــث 
توســعه اســتان نیــز بــا توســعه  پایــدار و متــوازن در 

ــتیم. ــق هس ــا مواف ــه  زمینه ه هم

استاندار یزد تاکید کرد:

جداسازی آب شرب از آب فضای سبز

تکمیل آسفالت معابر فرعی منطقه 10 

شهرداری اصفهان
شــهرداری   10 منطقــه  مدیــر 
اصفهــان گفــت: آســفالت معابــر 
 10 هزینــه  بــا  منطقــه  فرعــی 
ریــال  میلیــارد و 500 میلیــون 

تکمیل شده است. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان 
مهنــدس امامــی اظهــار کــرد: آســفالت معابــر فرعــی بــه 
ــهروندان  ــردد روان ش ــرای ت ــع ب ــر مرب ــزار مت ــاحت 89 ه مس
بــا اعتبــار 10 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال انجــام شــد. 
وی افــزود: زیرســازی آســفالت معابــر فرعــی منطقــه بــه 
ــارد و 200  ــار 10 میلی ــا اعتب ــع ب ــر مرب ــزار مت ــاحت 34 ه مس
ــه 10 شــهرداری  ــر منطق ــان رســید. مدی ــه پای ــال ب ــون ری میلی
اصفهــان بــا اشــاره بــه دیگــر پروژه هــای منطقــه ادامــه 
بازگشــایی گلوگاه هــا  بــرای  اعتبــار  ریــال  میلیــارد   داد: 10 
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــات اختص ــت مح ــی باف و روان بخش
وی افــزود: تملــک و بازگشــایی گلوگاه هــا و روان بخشــی بافــت 
محــات منطقــه، تاکنــون 70 درصــد پیشــرفت داشــته اســت.

 شهرداری کاشان 

خأل محسوس ورزش قهرمانی را پر کرد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــهرداری  ــت: ش ــان گف ــان کاش ــس اداره ورزش و جوان رئی
ــرد.  ــر ک ــی را پ ــوس ورزش قهرمان ــأ محس ــان، خ کاش
محمدجــواد ســامیان زاده بــه تشــریح تفاوت هــای ورزش 
حرفــه ای و ورزش قهرمانــی پرداخــت و بیــان کــرد: در 
 ورزش قهرمانــی، مســابقات ورزشــی در ســطح شهرســتان 
و اســتان برگــزار و ســپس منتخبــان به مســابقات کشــوری 
اعــزام می شــوند؛ ولــی ورزش هــای حرفــه ای مربــوط 
ــد از  ــن بخــش می توان ــه بخــش خصوصــی اســت و ای ب

سراســر کشــور یــا دنیــا بازیکــن در اختیــار بگیــرد.
 وی بــا بیــان اینکــه 20 تیــم از کاشــان در لیگ هــای 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــر دارن ــور مؤث ــوری حض ــف کش مختل
بــه  بایــد  کــه  قهرمانــی  ورزش  رســالت   متاســفانه 
ــر  ــال حاض ــد، در ح ــی باش ــیون های ورزش دوش فدراس
ــاده  ــه ای افت ــی و ورزش حرف ــش خصوص ــه دوش بخ  ب

است. 
رئیــس اداره ورزش و جوانــان کاشــان ادامــه داد: بــر 
ــتان  ــتان، شهرس ــرد اس ــی عملک ــاخص ارزیاب ــاس ش اس
ــوردار  ــی در ورزش برخ ــژه و مطلوب ــگاه وی ــان از جای کاش
ــت  ــت و کیفی ــر اســتان را از لحــاظ کمی ــه برت اســت و رتب

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی ب ــای ورزش تیم ه

اخبار کوتاه

 مناسب سازی اماکن عمومی 

چهارمحال و بختیاری برای معلوالن
مدیــر کل ســازمان بهزیســتی 
ــت:  ــاری گف ــال و بختی چهارمح
تاکنــون 23 درصــد از معابــر 
شــهری و اماکــــن عمومـــی 
معلـــــوالن  بـــرای  اســــتان 

مناسـب سـازی شده است. 
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب محمــد میرزای
راه انــدازی ســامانه پیامکــی معبــر در کشــور اظهــار کــرد: ایــن 
ــدازی  ــتان راه ان ــن اس ــاه در ای ــی از اول دی م ــامانه پیامک س
ــوص  ــوالن در خص ــکات معل ــدن مش ــرف ش ــه برط ــد ک ش
ــداف  ــی از اه ــن عموم ــر شــهری و اماک مناسب ســازی معاب
راه انــدازی این ســامانه اســت. وی افــزود: معلــوالن در صورت 
مشــاهده هرگونــه مشــکل درخصــوص مناسب ســازی در 
معابــر شــهری و اماکــن عمومــی، می تواننــد بــا ارســال 
را مطــرح  بــه ســامانه 3000012232 مشــکات  پیامــک 
ــرای  ــام ب ــد؛ از طــرف ســازمان مناسب ســازی کشــور پی کنن
بهزیســتی اســتان مربوطــه ارســال می شــود کــه بررســی ها 

بســیار ســریع انجــام شــود. 
 میرزایــی بــا اشــاره بــه ســرمای طوالنی مــدت اســتان 
و تأخیــر در اتمــام کارهــای مربــوط بــه مناسب ســازی معابــر 
ــون 23 درصــد از  ــرد: تاکن ــی خاطرنشــان ک ــن عموم و اماک
ــوالن  ــرای معل ــتان ب ــی اس ــن عموم ــهری و اماک ــر ش معاب
ــر  ــی ب ــی و عملیات ــای اجرای ــه کاره ــده ک ــازی ش مناسب س
ــا توســط بهزیســتی  ــا نظارت ه ــوده و تنه ــده شــهرداری ب عه

انجــام می شــود.

 برگزاری مراسم بزرگداشت 

آیت هللا هاشمی در نایین
آیــت هللا  حضــرت  بزرگداشــت  مراســم   

 نائین
غفرانی

ــار  ــور اقش ــا حض ــنجانی ب ــمی رفس هاش
مختلــف مــردم، مســئوالن و کارمنــدان ادارات در محــل 

امامزاده سلطان سید علی)ع( برگزار شد.
 در ایــن مراســم حجت االســام شــفیعی، امــام جمعــه 
موقــت ناییــن، گفــت: آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی، یکــی از 
مفســران قــرآن کریــم بودنــد کــه آیــات قــرآن را بــه صــورت 
موضوعــی تفســیر می کردنــد. ایشــان ایــن تفاســیر را در 
ــد.  ــاده کرده ان ــل آم ــم قب ــدان و شــکنجه رژی طــول دوران زن
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فــوت انســان از مســئوالن خواســت 

ــه مــردم را هرگــز فرامــوش نکننــد. خدمــت ب
ــام  ــه ام ــه و توصی ــی از نهج الباغ ــه فرازهای ــا اشــاره ب  وی ب
علــی علیه الســام حفــظ امانــت و احســاس مســئولیت را بــه 
همــه دســت اندرکاران متذکــر شــد. ایــن جلســه از ســاعت 10 

شــروع و ســاعت 12 ظهــر خاتمــه یافــت.

اخبار کوتاه

ــای  ــا تاش ه ــار و ب ــال ها انتظ ــس از س پ کیمیای وطن

مجدانــه دکتــر زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، ســرانجام قــرارداد 
انتقــال مالکیــت کارخانــه ریســباف اصفهــان بــرای ایجــاد موزه 
بــزرگ اصفهــان امضــا شــد. دکتــر رســول زرگرپــور، اســتاندار 

اصفهــان، از انتقــال قــرارداد مالکیــت کارخانــه 
ریســباف بــرای ایجــاد مــوزه بــزرگ اصفهــان 
خبــر داد و اظهــار داشــت: احداث مــوزه بزرگ 
ــان در شــأن پایتخــت  ــرای کهن شــهر اصفه ب
ــی از  ــامی یک ــی اس ــدن ایران ــگ و تم فرهن
از  یکــی  و  اینجانــب  دیرینــه   آرزوهــای 
ــف  ــردم نص ــی م ــی و اساس ــات اصل مطالب

جهــان بــود. اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه کارخانــه قدیمی 
ریســباف بــه عنــوان مناســب ترین محــل بــرای تأســیس ایــن 
بــا  خوشــبختانه  کــرد:  عنــوان  شــده،  انتخــاب  مــوزه 
پیگیری هــای صورت گرفتــه، نهایتــا در روز دوشــنبه 20 دی مــاه 
بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی و مدیــر عامــل بانــک ملــی 

ــال  ــرارداد انتق ــر ق ــر وزی ــان در دفت ــتاندار اصفه ــران و اس ای
ــرد:  ــان ک ــید. وی خاطرنش ــا رس ــه امض ــباف ب ــه  ریس کارخان
ــی  ــن و ســازه  میراث ــک زمی ــرای تمل وزارت راه و شهرســازی ب
آن، بیــش از 215 میلیــارد تومــان اعتبــار هزینــه کــرده کــه 1۶0 
میلیــارد تومــان آن بــا واگــذاری مســتغات و 
مابقــی بــه صــورت نقدی بــه بانــک ملــی پرداخت 
ــن  ــزود: ای ــان اف ــتاندار اصفه ــت. اس ــده اس ش
از  بازمانــده  آخریــن  عنــوان  بــه  کارخانــه 
تاریخــی  بناهــای  و  نســاجی  کارخانه هــای 
باقی مانــده از عصــر معمــاری، صنعتــی و نمــادی 
از فرهنــگ، معمــاری، مناســبات اجتماعــی و 
ــاحت 7  ــه در مس ــت ک ــر اس ــده  معاص ــردم در س ــی م تاریخ
ــی در  ــوب میراث ــازه  مرغ ــن س ــودن چندی ــا دارا ب ــار و ب هکت
بهتریــن نقطــه  شــهر قــرار دارد و در آینــده  نزدیــک بــا فراخــوان 
صورت گرفتــه جهــت طراحــی بــه مــوزه  بــزرگ فرهنــگ و هنــر 

اصفهان تبدیل خواهد شد.

با پیگیری استاندار اصفهان

قرارداد انتقال مالکیت کارخانه ریسباف امضا شد
ــا زمانــی کــه هــوای پــاک  شــهردار اصفهــان گفــت: ت
را بــه عنــوان یــک حــق شــهروندی بــه صــورت 
جــدی مطالبــه نکنیــم و 19 دســتگاه متولــی امــر بــا 
ــوند  ــگ نش ــد و هماهن ــه متح ــن زمین ــر در ای یکدیگ

مشــکات ایــن حــوزه همچنــان ادامــه 
ــت  ــق مدیری ــا تحق ــت. ب ــد داش خواه
ــکل  ــن مش ــوان ای ــهری می ت ــد ش واح
ــرد؛  ــع ک ــاله رف ــه 5 س ــک برنام را در ی
ایــن در حالــی اســت کــه در حــال 
حاضــر مدیریــت هماهنــگ شــهری در 
اصفهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه امــا 

ــدا  ــی پی ــوز دسترس ــد هن ــت واح ــه مدیری ــه مرحل ب
ــای  ــه مهاجرت ه ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــم. جمالی ن نکرده ای
ــت  ــت: از جمعی ــهرها گف ــه ش ــتاها ب ــه از روس بی روی
ــا  ــی از آن ه ــان، نیم ــتان اصفه ــری اس ــون نف 5 میلی
در مرکــز اســتان مســتقر هســتند و روزبــه روز بــه ایــن 

جمعیــت افــزوده می شــود؛ و همیــن امــر ســبب 
شــده تــا امــروزه در شــهرداری اصفهــان انقــاب 
بــرای کنتــرل  را در حــوزه فرهنگ ســازی  بزرگــی 
ــه  ــم ک ــرار دهی ــود ق ــتور کار خ ــوا در دس ــی ه آلودگ
خــودرو  بــدون  پویــش سه شــنبه های 
شــهر  از  اتوبــوس  بــا  یکشــنبه های  و 
اصفهــان بــه کل کشــور تســری پیــدا کــرده 

ــت.  اس
ــهر  ــراف ش ــرد: اط ــد ک ــژاد تاکی جمالی ن
ــای  ــادی از واحده ــداد زی ــان را تع اصفه
صنعتــی اشــغال کــرده کــه همیــن باعــث 
شــده شــهر اصفهــان در محاصــره ایــن آالینده هــا قــرار 
ــت  ــه صراحــت گف ــوان ب ــه می ت ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب گی
ــل  ــه دلی ــان ب ــوای اصفه ــی ه ــده آلودگ ــش عم بخ
وجــود همیــن صنایــع بــزرگ یعنــی ذوب آهــن، فــوالد 

ــت. ــگاه اس ــژه پاالیش ــل و به  وی ــه، پلی اکری مبارک

در شهر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فریدن

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1395۶0302012001343  رای  1-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسین طهماسبی بوئینی فرزند محمود بشماره شناسنامه 131  در یك باب 
خانه به مساحت 229.40مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای حاجی آقا طهماسبی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶030201200134۶ شماره  رای  2-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حامد مرتضائی بوئینی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 31  در یك باب 
خانه به مساحت 134.۶7مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای فرج مرتضائی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001403 شماره  رای  3-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای علیرضا حیدری فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 914  در یك باب خانه به 
مساحت  428.92  مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 202 اصلی  واقع در ششجوان 

خریداری از مالك رسمی آقای عبدالرضا حیدری محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001294 شماره  رای  4-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای ستار رادوند فرزند عباس بشماره شناسنامه 18  در یك باب خانه به مساحت 
282.۶4مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالك 

رسمی آقای حاج عباس رادوند محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001275 شماره  رای  5-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای مجتبی عائی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1824  در یك باب خانه به 
مساحت 270.30مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری 

از مالك رسمی آقای نصرت اله دوست محمدی محرز گردیده است.
۶-برابر رای شماره 1395۶0302001355 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضی آقای محمدتقی شفیعی فرزند محمداسماعیل بشماره شناسنامه 29  در یك باب خانه به 
مساحت 170.50مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری 

از  آقای ابوالقاسم توکلی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001472 رای شماره  7-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای ابراهیم كریمی دمنه فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ۶4  در یك باب خانه 
به مساحت 2۶8.91مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری 

از مالك رسمی آقای رجبعلی کریمی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1395۶0302012001478  رای  8-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
به  خانه  باب  یك  در    82 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  صانعی  آقای حسن  متقاضی  بامعارض 
مساحت 510مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 134 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از 

مالك رسمی عذرا صانعی و غیره محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001494 شماره  رای  9-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی خانم منیژه محمدی دارانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 19  در یك باب مغازه به 
مساحت ۶0.13مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك12/9 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری 

از مالك رسمی آقای اصغر شیخی دارانی و غیره محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001418 شماره  رای  10-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای سید ابوطالب رضائی دامنه فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2595  در یك 
باب خانه به مساحت 558.70 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در 

دامنه خریداری از مالك رسمی آقای محمد رفیعی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶030201200130۶ شماره  رای  11-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسن فرح بخش فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2337  در یك باب خانه 
به مساحت 224.۶3مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 20۶اصلی  واقع در افوس  از 

مالكیت رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 1395۶0302012001297  12-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسن فرح بخش فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2337  در یك باب خانه 
به مساحت 102.99مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 20۶اصلی  واقع در در افوس  از 

مالك رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.
13-برابر رای شماره 1395۶0302012001488 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای سیدهاشم بنی هاشمی فرزند سید مجتبی بشماره شناسنامه 34  در یك 
باب خانه به مساحت 230.05مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1۶ فرعی از 205 اصلی  واقع در 

افوس  از مالكیت رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395۶0302012001431 هیات  14-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی  خانم  پروانه سپیانی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 2099  در یك باب مغازه به 
مساحت 88.۶5 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری 

از مالك رسمی آقای اسماعیل عائی محرز گردیده است.
ثبتی  قانون تعیین تكلیف وضعیت  اول موضوع  15-برابر رای شماره 1395۶03020120014۶4 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای علینقی سلیمی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 7  در یك باب مغازه 
به مساحت 94.17مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

خریداری از مالك رسمی آقای حاج قربان حیدری محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 1395۶0302012001282  1۶-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
باب  یك  در    ۶9 بشماره شناسنامه  قاسم  فرزند  دارانی  ابوالقاسمی  یداله  آقای  متقاضی  بامعارض 
از  فرعی  پاك12  از  شده  مجزی  و  مفروز  49.80مترمربع   مساحت  به  مسکونی  تجاری  ساختمان 

12اصلی  واقع در داران  از مالكیت رسمی متقاضی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1395۶030201200124۶  رای  17-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای محمدعلی كیخائی افوسی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 900  در یك باب 
خانه به مساحت 147.24مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از20۶ اصلی  واقع در افوس 

خریداری از مالك آقای طیب طیبی محرز گردیده است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  18-برابر رای شماره 1395۶03020120013۶7 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای مجتبی توکلی بوئینی فرزند عباس بشماره شناسنامه 38  در یك باب خانه 
به مساحت 272.45  مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای محمد توکلی محرز گردیده است.
19-برابر رای شماره 1395۶0302012001373 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
به  باب خانه  در یك    2 بشماره شناسنامه  فرزند حسن  آقای رضاعلی هاشمی  متقاضی  بامعارض 
مساحت 171.80مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 20۶ اصلی  واقع در افوس خریداری 

از مالك رسمی آقای قدرت اله کیخائی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 1395۶0302012001315  20-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای اكبر رفیعی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 18  در سه دانگ یك باب 
از 149 اصلی واقع در  از پاك 2 فرعی  خانه به مساحت 302.27مترمربع ی مفروز و مجزی شده 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای حسین باقری محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001312 رای شماره  21-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی خانم حاجیه بی بی رفیعی فرزند قنبر علی بشماره شناسنامه 4 در سه دانگ یك 
باب خانه به مساحت 302.27مترمربع ی مفروز و مجزی شده از پاك 2 فرعی از 149 اصلی واقع در 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای حسین باقری محرز گردیده است.
22-برابر رای شماره 1395۶0302012001424 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای اسفندیار كاویانی میاندشتی فرزند مصطفی قلی بشماره شناسنامه 2491  در 
یك باب خانه به مساحت 282.98مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 3 فرعی از 149 اصلی  واقع 

در میاندشت خریداری از  آقای اسکندر کاویانی و غیره محرز گردیده است.
ثبتی  23-برابر رای شماره 1395۶0302012001504 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای علیرضا احمدی فرزند احمدقلی بشماره شناسنامه 11  در یك باب خانه به 

مساحت 228.80مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 2 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 
خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی قاسمی محرز گردیده است.

24-برابر رای شماره 1395۶0302012001331 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
به  باب خانه  یك  در  بشماره شناسنامه 44   فرزند محمد  مهدوی  عبداله  آقای  متقاضی  بامعارض 
مساحت 199.87مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

خریداری از مالك رسمی آقای حیدر زارعی محرز گردیده است.
25-برابر رای شماره 1395۶0302012001255 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای محمد حسن اروجی فرزند حیاتقلی بشماره شناسنامه 1  در یك باب خانه 
به مساحت 387.99مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 3 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

خریداری از مالك رسمی آقای محمدحسین دادخواه محرز گردیده است.
ثبتی  تعیین تكلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  2۶-برابر رای شماره 1395۶03020120012۶4 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای محمدعلی رفیعی میاندشتی فرزند علی بشماره شناسنامه 1427  در یك 
باب مغازه به مساحت 28.02مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 3 فرعی از 149 اصلی  واقع در 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای محمد جعفر قاسمی محرز گردیده است.
27-برابر رای شماره 1395۶0302012001۶8۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی خانم فاطمه بهرامی چادگانی فرزند مسیب بشماره شناسنامه 94  در یك باب خانه 
به مساحت  428.87  مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 7 فرعی از ۶3اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای اسماعیل داودی محرز گردیده است.
28-برابر رای شماره 1395۶0302012001258 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای محمدعلی رفیعی میاندشتی فرزند علی بشماره شناسنامه 1427  در یك باب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 21۶.59مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 2 فرعی از149 اصلی 

واقع در میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای اردشیر شفیعی محرز گردیده است.
29-برابر رای شماره 1395۶0302012001524 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای خدابخش بختیاری فرزند عمران بشماره شناسنامه 975  در یك قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 230۶71.72مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 10 فرعی از 71 اصلی  واقع در 

گشنیز جان خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی بیاتی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶03020120012۶1 رای شماره  30-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای محمدعلی رفیعی میاندشتی فرزند علی بشماره شناسنامه 1427  در یك 
باب خانه به مساحت 285.8۶ مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 2 فرعی از 149 اصلی  واقع در 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای محمد نصیردادخواه   محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395۶0302012001۶5۶ هیات  31-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسن صلواتی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1555  در یك باب خانه به 
مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی واقع در چادگان  خریداری 

از مالك رسمی آقای محمد احمدی محرز گردیده است.
ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  32-برابر رای شماره 1395۶0302012001550 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای احمد رفیعی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 20  در یك باب خانه به مساحت 
224.0۶ مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 149 اصلی  واقع درمیاندشت خریداری از 

مالك رسمی ورثه حیدر علی رفیعی محرز گردیده است.
33-برابر رای شماره 1395۶0302012001۶89 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای احمدرضا شعبانی سیچانی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 2152  در یك 
باب ساختمان نیمه کاره به مساحت 259.72مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 

اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
34-برابر رای شماره 1395۶0302012001۶28 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای جمشید حیدری فرزند احمد بشماره شناسنامه 3۶87  در یك باب خانه به 
مساحت 12.74مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری 

از مالك رسمی آقای علیرضا براتی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره1395۶0302012001517  35-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 

بامعارض متقاضی آقای هوشنگ ذوالفقاری فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 115001۶582 در یك 
باب خانه به مساحت 122.24 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 200 اصلی واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای شیر علی دوست محمدی محرز گردیده است.
3۶-برابر رای شماره 1395۶0302012001298 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسن خندان فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 447  در یك باب خانه 
به مساحت 199.15 مترمربع ی مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای مرتضی قلی بیات محرز گردیده است.
37-برابر رای شماره 1395۶0302012001۶29 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسین اله دادی فرزند الیاس بشماره شناسنامه 10۶  در شش دانگ سه 
باب مغازه به مساحت 194.91مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك ۶4 فرعی از ۶3اصلی  واقع در 

چادگان خریداری از مالك رسمی آقای محمد حسن سیاهی محرز گردیده است.
38-برابر رای شماره 1395۶0302012001288 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای حسن خندان فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 447  در یك باب خانه به 
مساحت 177.88مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری 

از مالك رسمی آقای نعمت اله عباسی محرز گردیده است.
ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  39-برابر رای شماره 1395۶0302012001514 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای سیدحسن حسینی دارانی فرزند عبدالكریم بشماره شناسنامه 89  در یك 
باب خانه به مساحت 204.۶۶ مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 29 فرعی از 12 اصلی واقع در 

داران  خریداری از مالك رسمی آقای کامران خسروی و غیره محرز گردیده است
40-برابر رای شماره 1395۶0302012001328 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای بهرام  كشاورز شهرستانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 11  در یك باب 
خانه به مساحت 300.54 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای  احمد حاجی عرب محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  1395۶0302012001541 هیات  رای شماره  41-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای محمدتقی شفیعی فرزند محمداسماعیل بشماره شناسنامه 29  در یك باب 
کارگاه چوب بری به مساحت ۶8.23مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع 

در بوئین خریداری از مالك رسمی آقای غامعلی زالی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012001510 رای شماره  42-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
باب  آقای محمدجواد صباغ فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه ۶83  در یك  بامعارض متقاضی 
چهاردیواری دارای اعیان به مساحت 183.1۶مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 8 اصلی  

واقع در اشجرد خریداری از مالك رسمی آقای احمد رشیدی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  1395۶0302012001300 هیات  رای شماره  43-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای سیدكمال طباطبائی داپاری فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه 233  در یك 
باب خانه به مساحت 199.۶0مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1فرعی از ۶4 اصلی واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
44-برابر رای شماره 1395۶0302012001278 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای مرتضی خورسندی بروزادی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۶83  در یك 
باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  45-برابر رای شماره1395۶0302012001547 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی آقای ابوالقاسم محمدی حصوری فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۶  در یك باب  
خانه به مساحت 125.97 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران 

خریداری از مالك رسمی آقای سید مجتبی حسینی محرز گردیده است.
4۶-برابر رای شماره 1395۶0302012001528 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضی خانم سمیه سادات عبدالهی دمنه فرزند سیدتقی بشماره شناسنامه 5۶94  دامنه 
درسه دانگ مشاع از یك باب خانه  به مساحت 448.21 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 

از4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالك رسمی خانم بی بی عبدالهی و غیره محرز گردیده است.
                                                                                                    ادامه در صفحه بعد

شهردار اصفهان:

با مدیریت واحد شهری، آلودگی هوا ظرف 5 سال کنترل می شود
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حتما بخوانید!
4 جایزه جشنواره »جیپور« هند ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

 ســریال شــهرک جیــم بــه کارگردانــی علــی شــب خیز 
شــب ها  ایــن  شــب خیز،  فریــد  تهیه کنندگــی  و 
میهمــان خانه هــای مــردم اســت. شــهرک جیــم 
فضایــی طنــز دارد و در قالــب یــک ســریال 70 
ــدت 30  ــه م ــب ب ــر ش ــه ه ــده ک ــه ش ــمتی تهی قس

دقیقــه از شــبکه ســه ســیما پخــش می شــود.

    داستان
ــرام  ــتان به ــت داس ــی روای ــه تلویزیون ــن مجموع ای
کــه  اســت  مقــروض  تهیه کننــده ای  گــردآوری 
ــدش را  ــر تولی ــب او و مدی ــم جل ــل حک ــه عوام کلی
بــا گرفتــن  اســت  تــاش  در  بهــرام  گرفته انــد. 
ــت  ــروی از دس ــبکه، آب ــد از ش ــفارِش کاری جدی س
ــراه  ــه هم ــرام ب ــه دســت آورد. به ــش را ب ــه خوی رفت
تنهــا  و  اســت  نمونــه  آشــپزی  کــه  همســرش 

اینترنــت  و  رســانه  بــه  عاقه منــد  پســرش کــه 
ــرام  ــر به ــتند. خواه ــاکن هس ــهرکی س ــت، در ش اس
ــه  کــه دامپزشــک و حامــی محیــط زیســت اســت ب
ــا  ــت ت ــاش اس ــه در ت ــکارش ک ــوهر بی ــراه ش هم
ــه دســت آورد، در همــان شــهرک  شــغلی مناســب ب
ــرام  ــی به ــتان قدیم ــی از دوس ــد. یک ــی می کنن زندگ
ــایگی  ــز در همس ــرش نی ــر و دخت ــراه همس ــه هم ب

بهــرام زندگــی می کننــد.
    آستانه تحمل جامعه

یکــی از مشــکات عمــده کارهــای طنــز، پاییــن 
ــوع  ــن ن ــال ای ــردم در قب ــل م ــتانه تحم ــدن آس آم
ــد ســال  ــز چن اســت. متاســفانه بیشــتر کارهــای طن
ــکات  ــار مش ــوع دچ ــن موض ــل همی ــه دلی ــر ب اخی
مشــکات  آن  بــارز  نمونــه  شــدند کــه  اساســی 
مهــران مدیــری و پزشــکان در ســریال »در حاشــیه« 
ــاری و  ــی اجب ــه تعطیل ــن کار را ب ــی ای ــه حت ــود ک ب
ــه  ــل هــم ب ــن دالی ــه همی ــر داســتان کشــاند؛ ب تغیی
ــه  ــم ب ــهرک جی ــریال ش ــل س ــد عوام ــر می رس نظ
ــا  ــد ت ــا رفته ان ــدگان و مشــکات آن ه ســراغ تهیه کنن
احتمــاال بــه کســی بــر نخــورد. ایــن ســریال علی رغــم 
بازیگــران مطــرح تلویزیــون و تئاتــر شــاید بــه دلیــل 
همیــن ماحظه کاری هــا آنچنــان کــه بایــد نتوانســته 
ــس از  ــاال پ ــد و ح ــذب کن ــادی را ج ــان زی مخاطب
حــدود 24 قســمت بــرای بســیاری از مخاطبــان 
برنامه هــای تلویزیونــی ناشــناخته اســت. البتــه ایــن 
ــت  ــریال نیس ــن س ــکل ای ــی مش ــه تنهای ــوع ب  موض

و ســریال همســایه ها نیــز دقیقــا بــه همیــن مشــکل 
ــندگان  ــته نویس ــت بس ــفانه دس ــت. متاس ــار اس دچ
طنــز  ســریال های  شــده  باعــث  شــوخی ها  در 
ــی  ــرایط فعل ــوند. در ش ــت ش ــار اف ــدت دچ ــه ش ب
ــون  ــی همچ ــاخت مجموعه های ــکان س ــفانه ام متاس
ــت؛  ــن نیس ــوان ممک ــچ عن ــه هی ــرره ب ــب های ب ش
زیــرا در شــرایطی عجیــب هــر شــوخی ای بــه عــده ای 
ــب و  ــا تعبیرهــای عجی ــه ای ب برمی خــورد و هــر کنای
غریــب، رنــگ توهیــن بــه خــود می گیــرد و کار کــردن 
ــن  ــی ممک ــچ کارگردان ــرای هی ــی ب ــن فضای در چنی
ــه همیــن دلیــل شــاید رســانه ملــی قبــل  نیســت؛ ب
ــد،  ــروع کن ــد را ش ــریالی جدی ــد س ــه بخواه از اینک
اول بایــد ابرهــای ســوء تفاهم را از فضــای تلویزیــون 
ــار  ــق آث ــکان خل ــازه ام ــای ت ــا در فض ــد ت ــارج کن خ

ــد. ــه وجــود بیای ــت ب باکیفی
    عوامل

ــان،  ــنک عجمی ــه خواه، روش ــژن بنفش ــران: بی بازیگ
نگیــن  پــرور،  سوســن  جمشــیدی،  عبــاس 
ــا  ــدی، ثمی ــان عب ــی موســویان، ماه معتضــدی، عل
ــر  ــرح و مدی ــری ط ــی مج ــر کربای ــفیعی و امی ش
ــرداری:  ــر تصویرب ــم زاده، مدی ــا هاش ــد: غامرض تولی
ــی  ــد پول ــرداری: احم ــر صداب ــمس، مدی ــال ش جم
ــه  ــج، طــراح صحن ــم: شــهرام خل ــی، طــراح گری  بابای
ــی  ــر ولی خان ــن: امی ــاس: رضــا مفاخــری، تدوی و لب
ده بزرگــی،  ترکیــب صــدا: حبیــب  و  صداگــذاری 
موســیقی: پویــا نیک پــور، خواننــده: ســینا حجــازی.

پــروژه »همســایه ها« کــه  از  از ۹0 درصــد  بیــش   -
ــان از شــبکه  ــران غفوری ــی مه ــه کارگردان ــن شــب ها ب ای
نســیم پخــش می شــود، بــه تصویربــرداری رســیده 
در  صحنه هایــی  پایانــی  روزهــای  در  اســت  قــرار  و 
ــرداری  ــط و تصویرب ــران ضب ــارج از ته ــن هایی خ لوکیش

ــود. ش
- الهــام حمیــدی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، می گویــد: 
در خیلــی جاهــا مافیــا داریــم از جملــه ســینما. االن مــن 
خیلی هــا را می شناســم کــه مجانــی بــدون گرفتــن 
پــول می رونــد بــازی می کننــد؛ تنهــا بــرای اینکــه دیــده 
ــه  ــتند ک ــم هس ــی ه ــوند. گروه ــوش نش ــوند و فرام ش
ــی  ــه راحت ــا ب ــد. این ه ــازی می کنن ــد و ب ــول می برن پ
ــن  ــه م ــن دوره ای ک ــد. بدتری ــران را می زنن ــه دیگ ریش
پــس از 16 ســال کار حرفــه ای بــا آن روبــه رو شــدم، االن 

اســت.
ــد ســریال »لیسانســه ها«  ــر تولی ــد مــرادی، مدی - وحی
گفــت: ســریال »لیسانســه ها« دو فصــل دارد کــه فصــل 
ــه  ــا وقفــه ای بعــد از ضبــط و تولیــد فــاز اول ب دوم آن ب
ــر  ــال دیگ ــه س ــش آن ب ــد و پخ ــرداری می رس تصویرب

ــود. ــول می ش موک
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــری، وزی ــی امی ــیدرضا صالح - س
اســامی، در بزرگداشــت عبدالعلــی دســتغیب گفــت: او 

ــور کــرده اســت. ــان عب ــام و ن از ن
ــر«  - نمایشــگاه ششــمین دوســاالنه نقاشــی »دامون ف
ــاه در  ــه 24 دی م ــال، جمع ــر 2۵ س ــان زی ــژه جوان وی
گالــری پردیــس ملــت افتتــاح شــد. ایــن نمایشــگاه تــا 

4 بهمــن ادامــه خواهــد داشــت.
- مجموعــه ای از مجســمه های پارمیــس پورصمیمــی در 
نخســتین نمایشــگاه انفــرادی ایــن هنرمنــد بــه  نمایــش 
ــه  ــد در نمایشــگاه »رخن ــن هنرمن گذاشــته می شــود. ای
در خــاک«، 26 اثــر را بــا ســبک اکسپرســیون و تکنیــک 

پتینــه شیشــه و رنــگ در معــرض نمایــش می گــذارد.
- همزمــان بــا آغــاز ســال نــو میــادی، اکــران اروپایــی 
»متولــد 6۵« بــه کارگردانــی مجیــد توکلــی از 1۵ ژانویــه 

ــاز می شــود. ــان آغ در کشــور آلم
- ســعید ســهیلی، کارگــردان »گشــت 2«، بــا بیــان 
ــد  ــط نکرده ان ــم را ضب ــن فیل ــی ای ــه ســکانس پایان  اینک
از رفتــن بــه ارمنســتان بــرای فیلمبــرداری ایــن ســکانس 
گفــت. وی گفــت: مــا پیش تــر می خواســتیم بــرای 
ضبــط ایــن قســمت بــه دوبــی برویــم؛ امــا حــاال در نظــر 
ــتان  ــت 2« را در ارمنس ــی »گش ــکانس پایان ــم س داری

فیلمبــرداری کنیــم.
- یــک پژوهــش جدیــد نشــان می دهــد فقــط 7 
درصــد 2۵0 فیلــم برتــر هالیــوودی در ســال 2016، توســط 
ــه  ــم نســبت ب ــن رق فیلمســازان زن ســاخته شــده و ای

ســال گذشــته 2 درصــد کاهــش داشــته اســت.

»کارنامه« به ایستگاه دوم رسید

کیمیای وطن

بــا  کارنامــه  برنامــه   دوم  دور 
 هــدف بررســی مبانــی نظــری 
و کارنامــه  هنرمنــدان فعــال در 
عرصــه  تئاتــر کــودک از ســوی تاالر 

ــزار مــی شــود.  ــر برگ هن
ــداوم برگــزاری  ــرای ت ــاالر ب ــر از تصمیــم ایــن ت ــاالر هن ــر ت مدی
ــون دور دوم برگــزاری  ــود و اکن ــر داده ب برنامــه  »کارنامــه« خب
ایــن برنامــه آغــاز شــده اســت. محمدرضــا رهبــری درخصــوص 
کلیــت برنامــه  کارنامــه گفــت: وقتــی بــا ایــن پرســش مواجــه 
ــرای تئاتــر کــودک چــه بایــد بکنیــم و چطــور آن   شــدیم کــه ب
را ســامان بدهیــم، یکــی از اولیــن راهکارهایــی کــه بــه ذهنمــان 
ــم  ــی کنی ــته هایمان را بررس ــدا داش ــه ابت ــود ک ــن ب ــید ای  رس
و ببینیــم در چــه موقعیتــی هســتیم. لــذا تصمیــم گرفتیــم کــه 
ــش  ــان در بخ ــابقه  اصفه ــد دارای س ــتان هنرمن ــم دوس بدانی
ــه  ــد و چ ــام داده ان ــی انج ــه فعالیت های ــودک چ ــش ک نمای
ــن  ــن ای ــد. بنابرای ــده دارن ــرای آین ــم اندازی ب ــرد و چش رویک
ــوابق  ــی س ــرد بررس ــا رویک ــا ب ــم ت ــزی کردی ــه را پایه ری برنام
کاری دوســتان صاحــب تجربــه، بتوانیــم برنامــه هایــی را بــرای 

ــم. ــده طراحــی کنی آین

معرفی میزبانان استانی جشنواره  حسنات
در دوره هــای گذشــته  جشــنواره  حســنات، اســتان های مختلــف 
ــد  ــرای نمایــش فیلم هــای جشــنواره اعــام آمادگــی می کردن ب
تــا همزمــان بــا نمایــش آثــار در اصفهــان در شــهرهای دیگــر نیــز 
شــاهد اجــرای ایــن فیلم هــا باشــیم. امســال نیــز در ششــمین 
دوره از برگــزاری ایــن جشــنواره، بخــش اســتان های جشــنواره 
در تــدارک برپایــی دوره ششــم ایــن رویــداد ســینمایی در ســطح 
ــا اســتقبال اســتان های  ــن امــر ب ــوده و خوشــبختانه ای ــی ب مل
مختلــف روبــه رو شــده اســت. بــر همیــن اســاس تاکنــون، 1۹ 
ــا  ــار جشــنواره همزمــان ب ــرای نمایــش آث شــهر از 18 اســتان ب
اصفهــان در اســفندماه، برنامه هــای خــود را ارائــه کرده انــد. 
ــی  ــان ششــمین جشــنواره مل ــام اســتان ها و شــهرهای میزب ن
ــا جشــنواره قطعــی  ــاه حســنات کــه همکاری شــان ب ــم کوت فیل
شــده، عبارتنــد از: آذربایجــان غربــی )ارومیــه(، خراســان 
ــان  ــی(، خراس ــدر انزل ــت و بن ــان )رش ــد(، گی ــی )بیرجن جنوب
رضــوی )گنابــاد(، البــرز )کــرج(، کرمانشــاه )کرمانشــاه( فــارس 
 )آبــاده(، قــم )قــم(، گلســتان )گــرگان(، کردســتان )ســنندج( 
مازنــدران )ســاری(، کرمــان )رفســنجان(، چهارمحــال و بختیاری 
)شــهرکرد(، اردبیــل )اردبیــل(، آذربایجــان شــرقی )تبریــز( 
لرســتان )خرم آبــاد(، ایــام )ایــام(، خراســان شــمالی )بجنــورد(.

گفتنــی اســت، ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات 
اصفهــان، بــه دبیــری رســول صدرعاملی، 1۵ تــا 18 اســفندماه در 

اصفهــان برگــزار مــی شــود.

اخبار کوتاه

ــز شــیخ طادی، کارگــردان  ــده و پروی محمــد خزاعــی، تهیه کنن
فیلــم ســینمایی »امپراتــور جهنــم«، بــه صــورت رســمی 
ــام  ــر اع ــم فج ــنواره فیل ــور در جش ــود را از حض ــراف خ انص
کردنــد. در بخــش از ایــن نامــه انصــراف آمــده اســت: چنانچه 
اســتحضار داریــد فیلــم ســینمایی »امپراتــور جهنــم« از جملــه 

ســال های  در  ایــران  ســینمای  پروژه هــای 
اخیــر بــه شــمار مــی رود کــه پاســخی بــه 
نیازهــای منطقــه ای و بین المللــی اســت. ایــن 
ــعود و  ــکام آل  س ــرد ح ــد عملک ــه نق ــم ب فیل
ــروه  ــدن گ ــود آم ــه وج ــی ب ــفه و چگونگ فلس
داعــش و دیگــر گروه هــای تنــدرو و رادیــکال 
و  می پــردازد  آمریــکا  و  اروپــا  در  اســامی 

ــری«  ــی- عب ــد عرب ــه پشــت پرده هــای »پیون نگاهــی دارد ب
و همــکاری صهیونیســم بین الملــل و خانــدان آل  ســعود. 
ــه آن را  ــت: نمون ــوان گف ــع می ت ــرس قاط ــه ض ــه ب ــری ک اث
ــلیقگی و  ــا کج س ــفانه ب ــم. متاس ــه نداری ــینمای منطق در س
ــی و  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــی درک ضرورت ه ــر ناتوان ــر اث ب

عــدم تشــخیص درســت اولویت هــای مضمونــی و موضوعــی 
آثــار، فیلــم »امپراتــور جهنــم« نادیــده گرفتــه شــد. ایــن رویــه 
ــه  ــوده ایم ک ــاهد ب ــا ش ــت و باره ــم نیس ــابقه ه ــط بی س غل
ــگارد«، »شــیار 143«  ــار ارزشــمند و مهمــی همچــون »بادی آث
ــده و  ــه ش ــده گرفت ــف نادی ــن طی ــری از ای ــای دیگ و نمونه ه
ــت، محــاق  ــه و مهندسی شــده در مهجوری رندان
ــیله،  ــن وس ــده اند. بدی ــرار داده ش ــر ق و تحقی
این گونــه  بــه  را  خویــش  اعتــراض  مراتــب 
اعــام  ناپختــه  و  ناشــیانه  رویکردهــای 
می داریــم و معتقدیــم فیلــم »امپراتــور جهنــم« 
 بــه دلیــل عــدم درک درســت از اتفاقــات منطقــه

ناتوانــی در انطبــاق هوشــمندانه ضرورت هــا 
ــا مضامیــن آثــار ســینمایی و نیــز بــه دلیــل محافظــه کاری  ب
 ترســویی و ضعــف در تصمیم گیری هــای شــجاعانه و جســورانه

غفلــت از افــق کان فرهنگــی و اجتماعی و ناآگاهی از ســینمای 
ــور  ــی کش ــگ دفاع ــای فرهن ــر بنیان ه ــی ب ــتراتژیک مبتن اس

ــی شــده اســت.مهر ــه و قربان ــرار گرفت ــری ق ــورد بی مه م

فیلم »امپراتور جهنم« از جشنواره فیلم فجر انصراف داد
نهمیــن جشــنواره فیلــم »جیپــور« هنــد بــا اعطــای چهــار 
جایــزه بــه ســینمای ایــران از جملــه جایــزه بهتریــن فیلــم 
بــه »وارونگــی« ســاخته بهنــام بهــزادی بــه پایــان رســید. 
فیلــم »وارونگــی« ســاخته بهنــام بهــزادی عــاوه بــر 
ــداد  ــن روی ــم ای ــن فیل ــز« بهتری ــزه »ُرز قرم ــب جای کس

ســینمایی جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را نیــز 
ــاص داد.  ــود اختص ــه خ ب

ــود  ــته ب ــن توانس ــش از ای ــی« پی »وارونگ
جایــزه بهتریــن فیلــم از جشــنواره مــد 
ایتالیــا را از آن خــود کنــد و در بخــش 
ــگاه جشــنواره کــن، جشــنواره های  نوعــی ن
ــا  ــد ایتالی ــج، ِم ــورگ، کمبری ــوور، هامب ونک

هفتــه  و  ایرانــی کانــادا  فیلم هــای  فســتیوال  کــرال، 
ــی روی  ــم دب ــنواره فیل ــس و جش ــی پاری ــای ایران فیلم ه
پــرده رفتــه و مــورد اســتقبال مخاطبــان و منتقــدان قــرار 

ــت.  ــه اس گرفت
ــا  ــیانی، رؤی ــتاره پس ــا، س ــی مصف ــاهی، عل ــحر دولتش س

یزدان بخــش،  شــیرین  آقاخانــی،  علیرضــا  جاویدنیــا، 
ســتاره حســینی، پیــام یزدانــی، مجتبــی نم نبــات و عبــاد 

ــتند.  ــی« هس ــران »وارونگ ــی بازیگ کریم
در ســایر بخش هــای جشــنواره »جیپــور«، فیلــم »اورنــد« 
ســاخته پوریــا آذربایجانــی، جایــزه بهتریــن فیلــم بــا 
موضــوع »جنــگ و صلــح« ایــن رویــداد 
ســینمایی را از آن خــود کــرد و چهارمیــن 
بخــش  در  نیــز  ایــران  جایــزه ســینمای 
رقابــت بین المللــی بهتریــن فیلــم کوتــاه 
بــه »دختــر« ســاخته مهــرداد حســنی تعلــق 

ــت. گرف
ــن  ــی از معتبرتری ــور«، یک ــنواره »جیپ  جش
ــوب  ــد محس ــور هن ــم کش ــی فیل ــنواره های بین الملل جش
ــی در آن  ــای ایران ــز فیلم ه ــن نی ــش از ای ــه پی می شــود ک
ــد.  ــب کرده ان ــم کس ــی ه ــته اند و موفقیت های ــور داش حض
نهمیــن جشــنواره فیلــم »جیپــور« از تاریــخ 7 تــا 11 ژانویــه 
)18 تــا 22 دی مــاه( در کشــور هنــد برگــزار شــد. خبرآنایــن

نگاهی به سریال شهرک جیم

حصاری به نام آستانه تحمل

47-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵۵6 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای سیدسعید عبدالهی دمنه فرزند آقاعلی بشماره شناسنامه 46   در یك باب مغازه فوقانی 

مسکونی به مساحت 20۹.۹4 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه 

خریداری از مالك رسمی خانم بی بی عبدالهی محرز گردیده است

48-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵۵3 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی خانم زهرا خاتون گشول فرزند محمدقلی بشماره شناسنامه 2۵8  در یك باب خانه به مساحت 

207.41 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 2۹ فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالك 

رسمی آقای محمد دادگستر و غیره محرز گردیده است

4۹-برابر رای شماره13۹460302012001۵38 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای محسن خلیلی فرزند بهمن  بشماره شناسنامه 3681  در یك باب خانه به مساحت  222.03 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای 

بهمن خلیلی محرز گردیده است.

۵0-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵44 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای علی گشول فرزند امیرقلی بشماره شناسنامه 36  در یك باب خانه به مساحت 1۹۹.68 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی ورثه 

فتح اله کانتری محرز گردیده است.

۵1-برابر رای شماره13۹۵603020120012۹1 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای حیدر اكبری فرزند حسین بشماره شناسنامه 382  در یك باب خانه به مساحت 206.32 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از  آقای احمد 

هاشمی محرز گردیده است.

۵2-برابر رای شماره13۹۵603020120013۹2 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای جواد عزیزی رزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 3۵20  در یك باب خانه به مساحت 300 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای 

عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

۵3-برابر رای شماره 13۹۵60302012001303 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای مسعود مهرانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 38281  در یك باب خانه به مساحت 

27۹.7۹مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك 

رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

۵4-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵۹0 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای محمدحسن میرزائی میاندشتی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2310 در یك باب خانه به 

مساحت 14۹.47مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 3 فرعی از 14۹ اصلی  واقع در میاندشت خریداری 

از مالك رسمی آقای حسین رضایی محرز گردیده است.

۵۵-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای روح اله هاشمی چادگانی فرزند صفر قلی بشماره شناسنامه 3814 در یك باب خانه به 

مساحت 1۹۹.11مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از 

مالك رسمی   خانم نرگس نادی محرز گردیده است.

۵6-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵31 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای جلیل عسكری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2۵۵  در یك باب خانه به مساحت  200.7۹  

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی 

آقای یوسف بیات و غیره محرز گردیده است.

۵7-برابر رای شماره 13۹۵60302012001400 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

مساحت  به  خانه  باب  یك  در    3۹ شناسنامه  بشماره  قلی  رضا  فرزند  چراغی  جوانشیر  آقای  متقاضی 

464.6۵  مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك 

رسمی آقای محسن اله دادی محرز گردیده است.

۵8-برابر رای شماره 13۹۵603020120013۹۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای محسن شیخ دارانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 33  در یك باب خانه به مساحت 300 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان  خریداری از  آقای محمد 

احمدی محرز گردیده است.

۵۹-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵62 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای محسن شاهی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1318  در یك باب خانه به مساحت 300 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای 

عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

60-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵6۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای مسعود حكمت پناه فرزند غامحسین بشماره شناسنامه 1۵۹۵  در یك باب خانه به مساحت 

300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی 

آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

61-برابر رای شماره 13۹۵60302012001384 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

به  باب ساختمان  نادعلی بشماره شناسنامه 121  در یك  آقای هللا كرم مرادی چادگانی فرزند  متقاضی 

مساحت ۵۹۵.۹3 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری 

از مالك رسمی آقای نادعلی مرادی محرز گردیده است.

62-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵68 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

به  خانه  باب  یك  در    301 بشماره شناسنامه  فرزند سیدمصطفی  آقای سیدمنصور سمبلستان  متقاضی 

مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك 

رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹۵60302012001364 شماره  رای  63-برابر 

مالكانه  تصرفات  فریدن  ثبت ملك  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

بامعارض متقاضی آقای عذرا عابدینی فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه ۹4  در یك باب خانه به مساحت 

30۵.16مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در  سمندگان خریداری از مالك 

رسمی آقای اله کرم مرادی محرز گردیده است.

64-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۵71 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای عبدهللا اكبری محمودآبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2۵32  در یك باب خانه به 

مساحت 1۹8.64مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان  خریداری از 

مالك رسمی آقای عبداله اکبری محرز گردیده است.

6۵-برابر رای شماره 13۹۵60302012001۹24 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای مجتبی ادریسی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 2142  در یك باب مغازه به مساحت 

22.81 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 12  فرعی از 12 اصلی  واقع درداران خریداری از مالك رسمی 

خود متقاضی محرز گردیده است.

66-برابر رای شماره 13۹۵603020120013۹7 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی  شرکت تولیدی دام و طیور دشت کیمیا )سهامی خاص( به شناسه ملی 10102۹۵۵341  در یك 

قطعه زمین مزروعی به مساحت  73۵03.18 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك ۹  فرعی از 64 اصلی  

واقع درعباس آباد چادگان خریداری از مالك رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.

67-  برابر رای شماره13۹۵60302012001۵2۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بامعارض 

متقاضی آقای سیدسعید عبدالهی دمنه فرزند آقاعلی بشماره شناسنامه 46  در سه دانگ  یك باب خانه 

به مساحت 448.21 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه  خریداری از 

مالك رسمی آقای بی بی عبدالهی  محرز گردیده است.

لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت 

به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 

اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یك  مدت  رسید،ظرف  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادر خواهد شد.  

امامی   رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/10/25                

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  11/10  /1395     416م 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 بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 13۹۵60302018003430 کاسه پرونده 13۹۵1144020180000۹6 آقای منصور گل بازخانیان 

به  باب کارگاه  یک  به ششدانگ  نسبت  اصفهان    از  صادره   760 شناسنامه  بشماره  غامحسین   فرزند 

مساحت  4۹2.74 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/10/2۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/11/10

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/0۵/۹42/الف/م به تاریخ ۹۵/10/13

آگهی حصر وراثت
آقای حسین کریمی کتایونچه دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 712/۹۵ ش ح 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمان  1 )وراثت( 

کریمی کتایونچه  بشناسنامه 33 در تاریخ 1388/03/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- معصومه چوپانی کتایونچه فرزند عباس ش.ش 3 ) همسر 

متوفی ( )2( حسین ش.ش 13  )3( زهرا  ش.ش 10۹3 )4( شهناز ش.ش 1۵ )۵( مهناز ش.ش  

11۵3 )6(زهره ش.ش 87۹2 )7( زینت ش.ش 423 همگی کریمی کتایونچه فرزند رحمان )فرزندان 

متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹4۹/م الف به تاریخ  13۹۵/10/16

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: مهرداد داوری دولت آبادی فرزند عبدالعلی به نشانی دولت آباد بلوار دانشگاه کوچه 

آیت اله محقق کوچه گشایش پاک 30  محکوم علیهم :فرهاد  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 207 به تاریخ ۹۵/0۵/27 حوزه برخوار شورای حل اختاف برخوار محكوم 

علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و 

هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹4/08/2۵ لغایت 

اجرای احکام محاسبه اجرای احکام مدنی و پرداخت نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا. 

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

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

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

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

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹۵2/م الف به تاریخ ۹۵/10/20

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا صابری به نشانی خورزوق خ ابوذر کوچه شهید اکبری  محکوم علیهم :هادی 

علیزاده و زهره فایضی به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 240 به تاریخ ۹۵/0۵/1۹ 

حوزه 6 برخوار شورای حل اختاف خورزوق محكوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 26000000 ریال 

بابت اصل خواسته به مبلغ ۹20000 ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 

چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه ی اجرا به عهده ی محکوم علیه می باشد. 

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

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

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

 باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام

 نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹۵2/م الف به تاریخ ۹۵/10/1۹

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای محسن عنایتی  دادخواستی به خواسته انتقال سند  به طرفیت آقای حسین سلمانی فرزند عطا به 

این دادگاه  تسلیم که به کاسه ۹۵/661 ثبت و برای روز ۹6/01/23 ساعت 0۵:30وقت رسیدگی تعیین 

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

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

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

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

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

 است.

دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹20/م الف به تاریخ ۹۵/10/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای عبدالرحیم یوسفیان  دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت شرکت دی پوشش آذر به مدیریت 

سید حسین حسینی کینکی به این دادگاه  تسلیم که به کاسه ۹۵/130 ثبت و برای روز ۹۵/12/11 ساعت 

04:30وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 

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

خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و 

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

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

 است.

دفترشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹۵3/م الف به تاریخ ۹۵/10/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای نظر تاجیک  دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت محمد اداوی و احمد کریمی و ناصر اداوی 

به این دادگاه  تسلیم که به کاسه ۹۵/62۹ ثبت و برای روز ۹۵/12/0۹ ساعت 04:30وقت رسیدگی تعیین 

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

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

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

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

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

است.

دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹۵3/م الف به تاریخ ۹۵/10/07

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
دادگاه   این  به  سلمانی  حسین  طرفیت  به  پاک   فک  خواسته  به  دادخواستی  قنبری   هاجر  خانم 

است،  شده  تعیین  رسیدگی   04:00 ساعت   ۹6/01/27 روز  برای  و  ثبت   ۹۵/662 به کاسه  که  تسلیم 

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

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

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

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

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

است.

دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۹۵3/م الف به تاریخ ۹۵/10/20

۴ جایزه جشنواره »جیپور« هند به ایرانی ها رسید



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

والیبالیست های آمریکایی در راه ایران شنبه  25  دی ماه   61395
ـــمـــاره  343 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

علی دایی:
فیفا باید از فوتبال ایران الگو بگیرد

تمریــن  داور،  بــه  اعتــراض   
اســتقالل در زمیــن اختصاصــی 
نفــت پیــش از بــازی و فحاشــی 
ــی  ــه عل ــتقالل ب ــداران اس طرف
کــه  بــود  اتفاقاتــی  دایــی، 
ســرمربی نفــت تهــران را عصبانی 
کــرد و باعــث شــد تــا او در 
ــوادث  ــن ح ــه ای ــد علی ــادات تن ــه انتق ــازی ب ــن ب ــان ای پای
بپــردازد. دایــی درخصــوص ایــن بــازی گفــت: »صحنــه گل را 
ــان بفهمیــد کــه شــرایط  ــگاه کنیــد و خودت ــار دیگــر ن یــک ب
بــازی چطــور بــوده. در نیمــه اول چــرا بــه وحیــد حمدی نــژاد 
ــه  ــا کارت جریم ــورد را ب ــر می خ ــه س ــی ک کارت داد؟ بازیکن
ــه گل  ــر ب ــه منج ــی ک ــازی هســت. خطای ــم ب ــد؟ فیل می کن
شــد، خنــده دار بــود؛ چــون کاوه رضایــی ُســر خــورد و کســی 
روی او خطــا نکــرد. چطــور یــک نفــر می توانــد بــا ایــن داوری 

 شــب 
ــور  ــم همین ط ــپاهان ه ــازی س ــه در ب ــد؟ البت ــت بخواب راح
ــه  ــگ و کمیت ــازمان لی ــرد س ــاد از عملک ــا انتق ــود.« وی ب ب
داوران گفــت: »فیفــا بایــد از اتفاقاتــی کــه در ایــران رخ 
می دهــد، درس بگیــرد! فیفــا یــک لحظــه هــم نبایــد درنــگ 
کنــد و بایــد از کار فدراســیون مــا الگوبــرداری کنــد.« دایــی که 
ــود  ــاکی ب ــازی ش ــن ب ــات رخ داده در ای ــدت از اتفاق ــه ش  ب
ــا در  ــرا م ــد چ ــر می کنی ــت: »فک ــش گف ــه انتقادات در ادام
همیــن  بــرای  نمی شــویم؟  موفــق  آســیایی  مســابقات 
ــیا  ــان آس ــا قهرم ــگاه های م ــال باش ــر س ــه ه ــت ک چیزهاس

می شوند!«

آقای گلی دنیا برای شمسایی باقی ماند!
بــا جوانگرایــی ســرمربی جدیــد تیــم ملــی فوتســال برزیــل 
ــب  ــت کس ــایی، فرص ــد شمس ــدی وحی ــب ج ــو، رقی فالکائ
عنــوان آقــای گلــی را از دســت داد. فدراســیون فوتبــال 
برزیــل پــس از ناکامــی تیــم ملــی فوتســال ایــن کشــور در 
جــام جهانــی ۲۰۱۶ کلمبیــا دســت بــه تغییــرات گســترده در 
ســاختار فوتســالش زد و بــا انحــالل کنفدراســیون فوتســال، 
ــیون  ــه فدراس ــه ب ــوان کمیت ــت عن ــاره تح ــته را دوب ــن رش ای
اضافــه کــرد. همچنیــن »پی ســی اولیویرا« کــه در جــام 
ــت  ــه نیمک ــاره ب ــود، دوب ــل ب ــرمربی برزی ــی ۲۰۰۸ س جهان

ــت.  ــان بازگش ــم جه ــن تی پرافتخارتری
ــا  ــالف خــود ب ــی توانســت اخت ــس از جــام جهان ــو پ فالکائ
ــن  ــه نظــر می رســد ای ــا ب ــه ۹ گل برســاند؛ ام شمســایی را ب
اختــالف در همیــن عــدد ۹ باقــی بمانــد. حــال بایــد دیــد آیــا 
الویویــرا در ادامــه از ایــن بازیکــن باتجربــه اســتفاده خواهــد 

کــرد یــا همچنــان بــه جوانگرایــی اش ادامــه خواهــد داد.

والیبالیست های آمریکایی در راه ایران
تــور جهانــی والیبال ســاحلی در 
دوره  دومیــن  جزیــره کیــش 
ــذارد  ــر می گ ــت س ــود را پش  خ
و بــرای اولیــن بــار 4 تیــم از 

آمریکا به ایران خواهند آمد. 
جهانــی  تــور  دوره  دومیــن 
والیبــال ســاحلی در ایــران از 
ــا ۳۰ بهمن مــاه ســال جــاری در جزیــره کیــش برگــزار  ۲۷ ت
ــا  ــن رقابت ه ــرای شــرکت در ای ــا ب ــام تیم ه می شــود. ثبت ن
از ۲۷ آذرمــاه آغــاز شــده و بــه مــدت یــک مــاه ادامــه خواهــد 
ــرای  ــان ب ــم از ۱۷ کشــور جه ــه می شــود 44 تی داشــت. گفت
حضــور در ایــن رقابت هــا ثبت نــام کردنــد و پیش بینــی 
ــه ۶۰  ــداد ب ــن تع ــرر ای ــت مق ــان مهل ــا پای ــه ت ــود ک می ش
ــکا  ــادا، آمری ــم(، کان ــش )5 تی ــا و اتری ــد. ایتالی ــم برس  تی
ــم(  ــوئیس )۳ تی ــد و س ــیه، هلن ــم(، روس ــه )4 تی و فرانس
ــم( ــوری چــک، قزاقســتان و لهســتان )۲ تی  اســترالیا، جمه

 بلژیــک، انگلیــس، اســتونی، آلمــان و آفریقــای جنوبــی 
)۱ تیــم( بــرای حضــور در تــور جهانــی کیــش تاکنــون 
ــم  ــا ۲4 تی ــن رقابت ه ــی ای ــدول اصل ــد. در ج ــام کردن ثبت ن
و در جــدول مقدماتــی ۳۶ تیــم حضــور خواهنــد داشــت کــه 
ــدول  ــگ در دو ج ــاس رنکین ــر اس ــرکت کننده ب ــای ش تیم ه

قــرار می گیرنــد.

پیروزی مدعیان در هندبال بانوان
ــه  ــر روز جمع ــوان ظه ــر بان ــگ برت ــال لی ــای هندب رقابت ه
ــتان  ــران الرس ــهید چم ــال ش ــای هندب ــد و تیم ه ــزار ش برگ
ــان  ــن اصفه ــران و ذوب آه ــی ته ــات دریای ــارس، تاسیس ف
ــد. در مســابقات برگزارشــده  حریفــان خــود را شکســت دادن

ــود  ــن خ ــتان در زمی ــران الرس ــهید چم ــین ش ــم صدرنش تی
میزبــان تیــم انتهــای جدولــی هیئــت هندبــال اســتان البــرز 
بــود و موفــق شــد بــا یــک پیــروزی قاطــع بــه صدرنشــینی 
خــود ادامــه دهــد. ایــن مســابقه در شــرایطی بــا برتــری ۳۰ 
ــده  ــه نماین ــید ک ــان رس ــه پای ــران ب ــان چم ــر ۱۰ سرخ پوش ب
ــروز شــده  ــازی خــود پی ــون در هــر ۸ ب ــارس تاکن اســتان ف
امــا ســایه ســنگین تیــم تاسیســات دریایــی تهــران را پشــت 
ســر خــود احســاس می کنــد. تیــم تاسیســات دریایــی 
ــازی  ــاز ایــن ب ــرای کســب ۲ امتی ــود و ب ــان ســپاهان ب میزب
کار پیچیــده ای نداشــت؛ آن هــا موفــق شــدند در تــاالر هندبــال 
ــی را شکســت  ــر ۱۲ حریــف اصفهان ــا حســاب ۲۷ ب تهــران ب
 دهنــد و جمــع امتیــازات خــود را بــه عــدد ۱4 برســانند 

و امیدوار به آینده برای تصاحب صدر جدول باشند. 
در ســومین و آخریــن بــازی ایــن هفتــه، تیــم هندبــال 
ذوب آهــن اصفهــان، مهمــان شــهرداری بم بــود و توانســت در 
یــک بــازی نزدیــک و ُپــرگل بــا امتیــاز ۳5 بــر ۳۰ پیــروز و بــا 

ــود. ــاز ش ــی هم امتی ــات دریای تاسیس
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ســاعت ۸ و ۳۰ دقیقــه روز پنجشــنبه ۲۳ دی مــاه جــاری 
بــا  تخصصــی کــه  برنامه هــای کارگروه هــای  تدویــن  بــا 
ــی  ــای آب ــوت ورزش ه ــریفی، پیشکس ــی عرب ش ــور عل حض
ــادی در پســت رئیــس هیئــت نجــات غریــق  کــه ســالیان زی
 منشــأ خدمــات بســیار ارزشــمندی بــوده، حبیب الــه ناظریــان
ــتاد  ــا اس ــر رهنم ــاکت، دکت ــا س ــدی، محمدرض ــول کربکن رس
ــزاد  ــا دانشــور، به ــر پوری ــی، دکت ــدس آذربایجان دانشــگاه، مهن
بزرگــزاد، ســرهنگ صائبی پــور، ســعید حیــدری، علــی قاســمی 

و جمعــی دیگــر از پیشکســوتان، کارشناســان، مدیــران، مربیــان 
ــوزه ورزش در  ــانه در ح ــاب رس ــدگان اصح ــی از نماین و گروه
ــت پژوهــش ســازمان ورزش  ــر معاون ــات دفت ســالن اجتماع
ــی  ــای تخصص ــوص کارگروه ه ــوح مخص ــت، از ل ــورت گرف ص

ــی شــد. ــان رونمای ســازمان ورزش شــهرداری اصفه
    اصفهان 1400

ــهرداری  ــازمان ورزش ش ــس س ــم، رئی ــن مراس ــدای ای در ابت
بــا اشــاره بــه برنامه هــای شــهرداری بــرای رســیدن بــه 
اظهــار   ۱4۰۰ اصفهــان  کالنشــهر  تدوین شــده  برنامه هــای 
داشــت: در ایــن راســتا ســازمان های مختلفــی ایفــای نقــش 
ــم.  ــت کنی ــاز را مدیری ــورد نی ــای م ــا برنامه ه ــا م ــد ت می کنن
ــه  ــهرداری، اضاف ــازمان ورزش ش ــس س ــمی، رئی ــی قاس عل
ــه  ــی ب ــازماندهی خوب ــان از س ــهرداری اصفه ــرد: ورزش ش ک
نســبت خــودش برخــوردار اســت و حساســیت بســیار زیــادی 
بــه ورزش همگانــی در ســطح گســترده ای دارد؛ به ویــژه آقــای 
ــه  ــواره دغدغ ــتند، هم ــس ورزش هس ــه از جن ــژاد ک جمالی ن
ایــن را دارنــد کــه ورزش را بــا تمــام وجــود و امکانــات موجــود 
ــی  ــای تخصص ــرد: کارگروه ه ــح ک ــم. وی تصری ــری کنی پیگی

کــه در حوزه هــای مختلــف سیاســتگذاری در برنامــه راهبــردی 
ــه توســعه  ــد نســبت ب ــد، بای ــی دارن ــج ســاله نقــش نظارت پن
و گســترش ورزش در بیــن مــردم عــادی جامعــه تــالش 

ــد.  ــرا درآورن ــه اج ــترده ای را ب گس
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــان ب ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــس س رئی
ــا  ــم ت ــعی داری ــت: س ــاله گف ــج س ــردی پن ــای راهب برنامه ه
ــه  ــیع - چ ــورت وس ــه ص ــازمان را ب ــی س ــای اجرای برنامه ه
درون ســازمانی و چــه برون ســازمانی - بــه اجــرا درآوریــم 
ــه  ــی را ک ــهروندان اصفهان ــا ش ــازمان ب ــی س ــه ارتباط ــا حلق ت
ــر  ــاره دهیــم و محکم ت ــا حــدودی قطــع شــده، پیونــدی دوب ت
ــی  ــرد: تمام ــان ک ــمی خاطرنش ــی قاس ــم. عل ــته کنی از گذش
ــرای  ــی ب ــتگذاری اساس ــا سیاس ــت ب ــق اس ــا منطب برنامه ه
ــواه  ــرو مطالبه خ ــزار مطالبه گ ــد ه ــون و یکص ــویق ۲ میلی تش
ــات  ــا و اتفاق ــا، بحران ه ــای نیازه ــر مبن ــی ب ــهروند اصفهان ش
فرهنگــی و اجتماعــی کــه ســرآمد همــه آن هــا، فقــر عمومــی 
ــاد  ــی و ایج ــت عموم ــه، بهداش ــالمت جامع ــای س و نگرانی ه
نشــاط و شــادابی اســت کــه بــا ایــن جمعیــت دغدغــه حلقــه 
ــح  ــرده اســت. قاســمی تصری ــی ک ــان تداع ــوده را در اذه مفق
ــش  ــد در بخ ــه می توان ــی ک ــن راهکارهای ــی از بهتری ــرد: یک ک
ــه  ــرای آن ب ــا اج ــد و ب ــا باش ــی راهگش ــزاری و عملیات نرم اف
نتیجــه مطلــوب دســت پیــدا کــرد، تشــکیل کارگروه هــای 
 تخصصــی ســیزده گانه ای اســت کــه بــر پایــه و اســاس اتفــاق 
ــده؛  ــر 4 اصــل اســتوار گردی ــگاه کارشناســی ب ــا ن ــی ب و همدل

ــه  ــی ک ــی و ورزش ــای فن ــگ، فعالیت ه ــاد، فرهن ــر اقتص نظی
ــد برنامه هــای  ــده می توان ــا کشــورهای خواهرخوان ــاط ب ــا ارتب ب
انجــام  بــرای  را  عــادی  تــا مــردم  ارائــه دهــد  را  بــه روز 
فعالیت هــای ورزش همگانــی بــه بیــرون از خانه هایشــان 
راغــب کنــد. رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان 
ــی، اخالقمــداری  ــا اجــرای برنامه هــای انقالب ــادآوری کــرد: ب ی
ــم  ــانه، می توانی ــی کارشناس ــردی و بررس ــاد روح جوانم و ایج

ــیم. ــز باش ــی نی ــات فرهنگ ــله عملی ــک سلس ــاهد ی ش
    ورزش همگانی

قاســمی در ادامــه گفــت: اولویــت مــا، ورزش همگانــی اســت 
ــا تشــکیل ایــن کارگروه هــا و یــک سلســله برنامه هــای  کــه ب
تخصصــی و کارشناســی می توانیــم موانــع و مشــکالت پیــش 
 روی ورزش اصفهــان را برطــرف کنیــم و آورده هــای علمــی 
ورزش  رئیــس ســازمان  دهیــم.  قــرار  اســتفاده  مــورد  را 
ــاره  ــا اش ــاب کارگروه ه ــت انتخ ــه اولوی ــان ب ــهرداری در پای ش
کــرد و اظهــار داشــت: اولویــت، شــخصیت حقیقــی شــما 
ــا  ــک ب ــت. این ــوده اس ــان ورزش ب ــوتان و کارشناس پیشکس
ایــن  از پیشکســوتان دعوت شــده،  وجــود غیبــت برخــی 
ــا درنظرگرفتــن  ــان ب حرکــت ســازمان ورزش شــهرداری اصفه

نظــام داوطلبــی کلیــد می خــورد. 
ــن  ــی، اولی ــی ورزش ــای تخصص ــای کارگروه ه ــان اعض در پای
جلســه تخصصــی خــود را تشــکیل و برنامه هــای اولیــه را بــرای 

ــد. ــده بررســی کردن شــروع فعالیت هــای آین

آئین آغاز به کار کارگروه های تخصصی سازمان ورزش شهرداری برگزار شد

رونمایی از لوح نمادین تخصصی ورزشی

ــراردادی ســه  ــا ق ــران ب ــی ای ــم مل ــوش تی مهاجــم ملی پ
ســال و نیمــه بــه تیــم المپیاکــوس یونــان پیوســت. ایــن 
ــی  ــرد راه ــت انصاری ف ــار می رف ــه انتظ ــود ک ــی ب در حال
ــود را  ــم خ ــت تصمی ــی در نهای ــود؛ ول ــوس ش پاناتینایک
گرفــت تــا راهــی پرافتخارتریــن تیــم یونــان، یعنــی 

المپیاکــوس شــود کــه هدایــت آن را پائولــو 
ــی پرتغــال  ــم مل ــو، ســرمربی ســابق تی بنت

ــده دارد.  ــر عه ب
ملی پــوش  مهاجــم  انصاری فــرد  کریــم 
ــان  ــگ یون ــل در لی ــن فص ــه ای ــی ک ایران
ــا  ــوس بدرخشــد ب ــود در پانیونی توانســته ب
قــراردادی بــه ارزش 5۰۰ هــزار یــورو و مــدت 

ــت.  ــان پیوس ــوس یون ــم المپیاک ــه تی ــم ب ــل و نی ۳ فص
گفتنــی اســت تیــم المپیاکــوس بــا ۳۷ امتیــاز و اختــالف 
ــان  ــگ یون ــم دوم، در صــدر جــدول لی ــا تی ــازی ب ۱۲ امتی
قــرار دارد و بعیــد اســت کــه تیمــی بتوانــد قهرمانــی 
ــون  ــی چ ــد بازیکن ــا خری ــرد. مطمئن ــم بگی ــن تی را از ای

انصاری فــرد بــرای قدرتمندتــر شــدن در مســابقات اروپایــی 
ــوده اســت.  ــن باشــگاه ب ــرای ای ب

در ایــن رابطــه ســایت رســمی پانیونیــوس اقــدام حرفــه ای 
ایــن مهاجــم ایرانــی در احتــرام بــه پیراهــن ایــن باشــگاه 
ــت  ــه می توانس ــرد ک ــرار داد. انصاری ف ــد ق ــورد تمجی را م
در پایــان فصــل بــه عنــوان بازیکــن آزاد 
ــا  ــح داد ت ــد، ترجی ــرک کن ــوس را ت پانیونی
در ایــن مقطــع بــا جدایــی خــود باشــگاهی 
ــد  ــع کن ــود، منتف ــه ب ــه در آن اوج گرفت را ک
ــوس 4۰۰  ــگاه پانیونی ــال باش ــن انتق و از ای
هــزار یــورو دریافــت کــرد؛ اقدامــی کــه 
ــرار  ــوس ق ــئوالن پانیونی ــد مس ــورد تمجی م
گرفتــه اســت. همچنیــن اخبــاری نیــز از جدایــی مســعود 
ــم  ــد ببینی شــجاعی از پانیونیــوس شــنیده می شــود و بای
مســعود  تیــم،  ایــن  از  انصاری فــرد  جدایــی  از  بعــد 
شــجاعی نیــز راه خــروج را در پیــش خواهــد گرفــت یــا در 

پانیوینــوس باقــی می مانــد. ورزش۳

کریم انصاری فرد به المپیاکوس یونان پیوست
دو  بتواننــد  تــا  امیدوارنــد  بســیار  اســتقاللی ها 
خریــد جدیــد و باتجربه شــان را در لیســت آســیایی 
خــود جــای دهنــد. علیرضــا منصوریــان، ســرمربی 
جــوان اســتقالل، بــه منظــور افزایــش ضریــب 
ــد در  ــل الس ــم مقاب ــدار مه ــش در دی ــه تیم تجرب

مرحلــه پلــی آف لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــم در  ــن تی ــر ای ــه ب ــورت غلب و در ص
روی  مســابقات،  ایــن  گروهــی  دور 
ــک  ــی و ازب ــه ایران ــک باتجرب دو هافب
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــا ب دســت گذاشــته ت
ــه در  ــث تجرب ــن، از حی ــن دو بازیک ای
مرکــز میــدان اطمینــان خاطــر داشــته 

ــد.  باش
ــی  ــم مل ــان تی ــاروف، کاپیت ــک ســو ســرور جب از ی
ازبکســتان، در راه تهــران اســت و اگــر اتفــاق خاصــی 
ــی  ــد از نهای ــردا بع ــا ف ــب ت ــی امش ــد، وی ط نیفت
صــورت  بــه  را  قــراردادش  مذاکراتــش،  کــردن 

ــا آبی هــا منعقــد خواهــد کــرد و از ســوی  رســمی ب
تیموریــان  آندرانیــک  نظــر می رســد  بــه  دیگــر 
کاپیتــان تیــم ملــی ایــران، نیــز بعــد از توافــق نهایــی 
بــا ماشین ســازان تبریــز بــرای جدایــی از ایــن تیــم 
بــه زودی رســما بــه تیــم ســابق خــود اســتقالل بــاز 

ــد گشــت.  خواه
اســتقاللی ها امیدوارنــد ایــن دو خریــد 
را در همیــن یکــی دو روز نهایــی کــرده 
تــا بتواننــد نــام آن هــا را در لیســت 
ــد و ســپس  آســیایی خــود جــای دهن
ــال  ــه کنفدراســیون فوتب لیستشــان را ب
آســیا اعــالم کننــد. اســتقالل در مســیر 
رســیدن بــه مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا 
روز نوزدهــم بهمن مــاه در تهــران میزبــان تیــم الســد 
ــم در  ــن تی ــر ای ــه ب قطــر اســت کــه در صــورت غلب
ایــن دیــدار حذفــی، بــه مرحلــه گروهــی ایــن 

ــی ــید. خبرورزش ــد رس ــابقات خواه مس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  به مساحت۱۹۱ مترمربع شماره پالک ۱4 فرعی مجزا  یکبابخانه   چون تحدید حدود ششدانگ  

آران  ثبتی  حوزه  اماکن  بخش 3  در  واقع  1606اصلی  از پالک  از مشاعات  شماره۱و۶و۱۰و قسمتی 

تصرف  در  تکلیف   تعین  قانون  هیأت  رأی شماره4۶۲۸و۱۳۹5/۱۰/۱۶-4۶۲۹  بموجب   بیدگلکه   و 

خانم زهرا شیپوری آرانی فرزندحسین و خانم فاطمه سویدی آرانی  فرزند عباس  )به ترتیب نسبت 

به ۲دانگ مشاع و 4 دانگ مشاع (  احراز ودر جریان رسیدگی  می باشد  وعملیات تحدید حدود 

قانونی آن تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبردگان ، تحدید حدود اختصاصی پالک  مرقوم در تاریخ دو  شنبه ۱۳۹5/۱۱/۱۸ در ساعت 8 صبح  

در محل شروع و بعمل خواهد آمد  و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد 

موکول خواهد شد.

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  95/10/25   

رییس اداره  ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل - عباس عباس زادگان

۱۳/۲/۹5/۶۶۶/م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمود        نام خانوادگی: عاقلیان  نام پدر: احمد شغل: آزاد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:۱-سید حسین ۲-مژگان    نام خانوادگی: 

۱-سهرابی ۲- سهراب با وکالت فرهاد تیموری نام پدر:۱-سید اکبر ۲-ایرج شغل:۱-خانه دار ۲-آزاد 

نشانی محل اقامت: هردو به نشانی اصفهان خ صارمیه کوی جهاد بن بست بهروزی پ۷۷ آدرس 

وکیل خواهان:خ شیخ صدوق شمالی- شیخ مفید- نرسیده به تقاطع اول- ساختمان آسمان طبقه۲ 

اختالف  حل  شورای    ۲۰ حوزه   ۹5/4/۳۰ تاریخ     4۰۸ شماره  رای  موجب  به:به  ۶محکوم  واحد 

شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره ۹5۰۹۹۷۰۳5۰۸۰۰۰۳۰۳ تاریخ ۱۳۹5/۲/۲۷ شعبه ۸ دادگاه 

اسناد  دفترخانه  در  به:حضور  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان( که  عمومی 

رسمی و انتقال پالک ثبتی 4/4۳۷ بخش ۱4 ثبت اصفهان بابت اصل خواسته مبلغ ۲۳۰/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 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: ۳۱۶۹۷/ م الف دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غالمرضا        نام خانوادگی: زرین راد  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امیر احسان    نام خانوادگی: شانه ساز نام پدر:- نشانی 

محل اقامت: اصفهان- خیابان صمدیه- ابزار موحدی محکوم به:به موجب رای شماره ۱۹4۶   تاریخ 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    ۷ حوزه    ۹4/۱۱/۱۲

و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  هشتاد  و  چهارصد  و  میلیون  چهار  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم 

پرداخت مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید ۸۸/۳/۳۰ به مبلغ ۱/۸5۰/۰۰۰ریال و۸۸/4/5 به مبلغ ۱/۲۳۰/۰۰۰ ریال و ۸۸/5/۱5 به 

مبلغ ۰ ۱/4۰۰/۰۰ریال تا زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 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: ۳۱۷۰۰/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام  نام خانوادگی: ۱-بهرامی ۲-قیاسی   نام: ۱-مجید ۲-محسن         مشخصات محکوم علیه: 

پدر: - نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مصطفی    نام خانوادگی: 

خراسانی نام پدر:- نشانی محل اقامت: خانه اصفهان-بلوار رزمندگان- بن بست الله پ۳۶محکوم به:

به موجب رای شماره 5۹۱   تاریخ ۹4/۷/۲۹ حوزه ۳۹  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  به:محکومیت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت 

پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم طبق شاخص و نیم عشر حق االجرا.بابت 

۲فقره چک به شماره 4۷۶۹۱4/5۹ مورخ ۹۳/۱۲/5 و 4۷۶۹۱۳/۲۲ مورخ ۹۳/۱۲/۲۶.ماده ۳4 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: ۳۱۷۰۹/ م الف دفتر شعبه ۳۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ملیحه عسگری دارای شناسنامه شماره ............  به شرح دادخواست به کالسه 54۸۷/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر نمد فروش 

بشناسنامه 55۹۲۸  در تاریخ ۹5/۹/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱ همسر و مادر ۱- ملیحه عسگری - ش ش ۲۲۱۸   همسر ۲-ربابه سلطان 

مونسیان اصفهانی- ۳۹5۹۲-مادر  متوفی و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۱۷۷۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم منیره اسفندیاری دارای شناسنامه شماره ۲۶5  به شرح دادخواست به کالسه 54۲5/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رباب اسفندیاری 

بشناسنامه ۳۰۲5  در تاریخ ۹5/۸/5   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱ فرزند دختر ۱- منیره اسفندیاری - ش ش ۲۶5 فرزند  دختر متوفی و 

ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

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

شماره : ۳۱۷۷۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرحناز رئیسی دارای شناسنامه شماره ۷۳۸۳۹  به شرح دادخواست به کالسه 5۳۸۹/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی رئیسی 

الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۹5/4/۳    بشناسنامه ۱۹  در 

مرحوم منحصر است به 5پسر و 5 دختر و یک همسر ۱- احمد رئیسی - ش ش ۲ فرزند  ۲- قاسم 

رئیسی - ش ش ۳۲۹۹ فرزند ۳- حسن رئیسی - ش ش ۸۷۱  فرزند 4- مسعود رئیسی - ش 

ش 55۷۸  فرزند  5- سجاد رئیسی - ش ش ۱۱۷۳  فرزند  ۶- شهین رئیسی - ش ش 54 

فرزند  ۷- فرحناز رئیسی - ش ش ۷۳۸۳۹  فرزند   ۸- فرزانه رئیسی - ش ش ۸۸۹۹  فرزند ۹- 

سکینه رئیسی - ش ش ۷۲۸  فرزند  ۱۰- فاطمه رئیسی - ش ش ۱۲۷۰۳۹5۱۶5  فرزند ۱۱- طوبی 

رحیمی آلوقره - ش ش ۲۰۸۳۱  همسر      اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

 شد. 

شماره : ۳۱۷۶4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    ۱۰۳4۷ شماره  شناسنامه  دارای  خیادانی  حاجی  عباس  آقای 

داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از   5۳۹۸/۹5

زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     ۹۳/۱۰/۱۱ تاریخ  در    ۱۰ بشناسنامه  رضا حاجی خیادانی 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر و ۶ فرزند دختر و یک همسر ۱- عباس 

حاجی خیادانی - ش ش ۱۰۳4۷  فرزند پسر ۲- رسول حاجی خیادانی - ش ش ۱۰۳4۸  فرزند 

پسر ۳- حسین حاجی خیادانی - ش ش ۷۹۳  فرزند پسر 4- مهدی حاجی خیادانی - ش ش 

فرزند دختر ۶- نصرت حاجی  فرزند پسر  5- عفت حاجی خیادانی - ش ش ۱۰۳4۹     ۱۹۸5

خیادانی - ش ش ۱۷۷۳5  فرزند دختر  ۷- رضوان حاجی خیادانی - ش ش ۲۶  فرزند دختر 

۸- فاطمه قاضی خیادانی - ش ش ۱4  فرزند دختر ۹- سکینه قاضی خیادانی - ش ش 5۲۶  

فرزند دختر  ۱۰- اشرف قاضی خیادانی - ش ش ۹  فرزند دختر ۱۱- صدیقه قاضی خیادانی - 

ش ش ۱5  همسر متوفی و الغیر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شد. 

شماره : ۳۱۷۶5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 54۲4/۹5  دادخواست  به شرح    ۳5۲۲ دارای شناسنامه شماره  رحیمی  رسول  آقای 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله رحیمی 

الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     ۸5/۸/۱۰ تاریخ  در  بشناسنامه ۱۸۹۹  

آن مرحوم منحصر است به۹ فرزند پسر و ۳ فرزند دختر ۱- احمد رحیمی- ش ش ۲۳۱۱- فرزند 

فرزند  رحیمی- ش ش ۳۰۹5-  جواد  پسر ۳-  فرزند   -۲۳۱۲ رحیمی- ش ش  اصغر   -۲ پسر  

پسر 4- اکبر رحیمی- ش ش ۳۰۹۷- فرزند پسر 5- علی رحیمی- ش ش ۳5۱۸- فرزند پسر 

۶- مهدی رحیمی- ش ش ۳5۱۹- فرزند پسر ۷- علیرضا رحیمی- ش ش ۳5۲۱- فرزند پسر 

۸- رسول رحیمی- ش ش ۳5۲۲- فرزند پسر ۹- محمود رحیمی- ش ش ۳۰۹۶- فرزند پسر 

۱۰- عزت رحیمی- ش ش ۳5۲۰- فرزند دختر ۱۱- عفت رحیمی- ش ش ۳۰۹4- فرزند دختر 

۱۲- نصرت رحیمی- ش ش ۲۳۱۰- فرزند دختر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۱۷۶۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
شورای   ۳۲ رسیدگی:شعبه  مرجع  مورخ:۹5/۲/۸  دادنامه:۱۸۷  شماره  پرونده:۱۹۷۱/۹4  کالسه 

خیابان  اصفهان-  نشانی:  سورانی  مرضیه  وکالت  با  محکم کار  خواهان:مجید  اصفهان  اختالف  حل 

نیکبخت-ضلع شمالی- ساختمان دادگستری- مجتمع نیکبخت- ط۶-واحد۲ خوانده:مهدی سجاد 

نشانی:مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:))رای 

قاضی شورا((در خصوص دعوای مجید محکم کار با وکالت مرضیه سورانی به طرفیت مهدی سجاد 

به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸/۱۷5/۰۰۰ ریال طبق رسیدهای عادی مورخه ۹4/۸/۱۷ و ۹4/۸/۲۳ به 

انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 

در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و 

ثابت تشخیص داده و همچنین با توجه به اظهارات گواه لذا با استناد به مواد ۱۹۸ و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ ۱۲/545/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲5۲/۶۲۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 

ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد و لیکن در خصوص مازاد خواسته با توجه به عدم ارائه دلیل معتبر مبنی بر دین 

خوانده نسبت به مازاد خواسته دعوی خواهان در خصوص مازاد خواسته مقرون به صحت تشخیص 

داده نشده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم 

می گردد. و نیز در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

دارای ارکانی است، از جمله تغییر فاحش شاخص ساالنه بانک مرکزی که با توجه به تاریخ فاکتورها 

چنین رکنی احراز نمی گردد فلذا دعوی خواهان در این بخش مقرون به صحت تشخیص داده نشده 

مستندا به مواد 5۲۲ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می 

اصفهان عمومی حقوقی  در محاکم  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  و ظرف   گردد.رای صادره حضوری 

 می باشد.

شماره:۳۲۲۰۰/ م الف قاضی شعبه ۳۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شورای   ۳۲ رسیدگی:شعبه  مرجع  مورخ:۹5/۲/۸  دادنامه:۱۸4  شماره  پرونده:۱۹۷۲/۹4  کالسه 

خیابان  اصفهان-  نشانی:  سورانی  مرضیه  وکالت  با  دیانی  خواهان:حسن  اصفهان  اختالف  حل 

نیکبخت-ضلع شمالی- ساختمان دادگستری- مجتمع نیکبخت- ط۶-واحد۲ خوانده:مهدی سجاد 

نشانی:مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:))رای 

قاضی شورا((در خصوص دعوای حسن دیانی با وکالت مرضیه سورانی به طرفیت مهدی سجاد به 

خواسته مطالبه مبلغ ۳۲/۹۸۶/۰۰۰ ریال طبق رسیدهای عادی مورخه ۹4/۹/۹-۹4/۹/۱۸-۹4/۹/۱۶-

۹4/۹/۱5-۹4/۹/۷-۹4/۹/۱4-۹4/۸/۲۲-۹4/۹/۲۲-۹4/۹/۳۰  به انضمام مطلق خسارات قانونی 

و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون  اظهارات خواهان  پرونده،  به محتویات  عنایت  با 

ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و لذا 

شورا با استناد به مواد ۱۹۸ و 5۱5 و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۲/۹۸۶/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

4۹۹/۷۹۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد  لیکن در خصوص مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه این دعوی دارای ارکانی است که طبق ماده 5۲۲ قانون آئین 

دادرسی مدنی یکی از آنها تغییر فاحش شاخص ساالنه بانک مرکزی می باشد که با توجه به تاریخ 

فاکتورهای ارائه شده این رکن احراز نمی گردد فلذا دعوی خواهان در این بخش مقرون به صحت 

تشخیص داده نشده است و در خصوص مازاد خواسته که عبارت است از ثمن یک عدد کتری و قوری 

مجیک که معادل ۱۷5/۰۰۰ تومان می باشد با توجه به عدم وجود رسید در این خصوص مستندا به 

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد. آرا صادره در 

 این بخش حضوری و ظرف مهلت بیست روز  قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

شماره:۳۲۲۰۱/ م الف قاضی شعبه ۳۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۱۰۳۹۳/۳4۸۷واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام علی رضا مردانی تودشکی فرزند دیدار قلی   در جریان ثبت است و رای شماره 

4۷44 و مورخ۱۳۹5/۰4/۱۹از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

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

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/۲4 روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱۰/۲5 شماره :۳۲۶۲۱/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره ۱۹/۹۳۲  واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷۰۰۳۸۸۱-۱۳۹5/۸/۱۰ در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای حسن دهقان کلیشادی  فرزند احمد  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹5/۱۱/۱۷ 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  به عمل خواهد  و  در محل شروع  ۹ صبح  ساعت 

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

 مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد 

شد.

 تاریخ انتشار ۱۳۹5/۱۰/۲5 شماره : ۸4۶/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره   ۹۱۰۹۹۸۳۷۳۳۰۰۱۱4۷: پرونده  شماره   ۹5۱۰۱۱۳۶55۷۰۱44۹: نامه  شماره   

متهم  ف  ب۲   ۹4۰۳55 پرونده کالسه  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:۱۳۹5/۰۹/۳۰  شعبه:۹4۰۳55تاریخ 

حسین حسینی نفری  فرزند.....  به اتهام کالهبرداری  موضوع شکایت جعفر اقایی فرزند نورزعلی  

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

ابالغ می گردد ظرف  نامبرده گان  به  بدینوسیله  االنتشار درج و آگهی و  از روزنامه های  کثیر  یکی 

یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی 

و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 

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

 شد. 

شماره:۷۷۷/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  

»جباروف« و »آندو« در لیست آسیایی استقالل
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دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

روزگاری هــر فــردی را کــه توانایــی خوانــدن و نوشــتن 
داشــت باســواد می نامیدنــد و هــر کســی را کــه از 
ایــن توانایــی بی بهــره بــود، در شــمار بی ســوادان 
بــه حســاب می آوردنــد؛ امــا سال هاســت تعریــف 
باســوادی و بی ســوادی در جهــان تغییــر کــرده اســت. 

اســت  بســیار گســترده  حــاال ســواد مجموعــه ای 
ــی از آن  ــش کوچک ــا بخ ــتن تنه ــدن و نوش ــه خوان  ک
را شــامل می شــود. در عصــر حاضــر، ســواد یعنــی 
داشــتن مهارت هــای اجتماعــی گوناگــون، دانســتن 
چنــد زبــان بین المللــی، مســلط بــودن بــه علــوم 

ــر.  ــارت دیگ ــا مه ــه ای و ده ه رایان
ــن  ــام ای ــد تم ــدرن نیازمن ــای م ســواد داشــتن در دنی

توانایی هاســت و چــاره ای هــم جــز ایــن نیســت؛ 
ــود  ــال خ ــه دنب ــر را ب ــدرن، بش ــی م ــر زندگ ــن جب ای
ــل آن  ــد در مقاب ــعی کنن ــه س ــانی ک ــاند و کس می کش
ایســتادگی کننــد، متاســفانه از قافلــه پیشــرفت عقــب 

می ماننــد. 
نیازهــای  بــا  متناســب  پیشــرفته  کشــورهای  در 
عصــر جدیــد محتــوای آموزشــی بــه کلــی تغییــر 
از  خبــری  دیگــر  ایــن کشــورها  در  اســت.  کــرده 
کــردن  حفــظ  یــا  ریاضــی  پیچیــده  فرمول هــای 
نیســت  جهــان  بــزرگان  فــوت  و  تولــد   تاریــخ 
و بــه جــای انبــوه اطالعــات بی مــورد بــر تقویــت 
ــر  ــرار دادن ه ــوزان و ق ــردی دانش آم ــای ف توانایی ه
ــد،  ــتعداد دارن ــه اس ــی ک ــا در زمینه های ــدام از آن ه ک

می شــود.  تاکیــد 
نقــش  در  مــدارس  آموزشــی  مــدل  ایــن  در 
دانش آمــوزان  و  می کننــد  عمــل  اســتعدادیاب ها 
می آموزنــد کــه چگونــه از توانایی هــای خــود بهــره 
ببرنــد. اســتعدادهای ورزشــی از همــان آغــاز در اختیــار 
مربیــان حرفــه ای قــرار می گیرنــد و بــرای ورزش 
ــی  ــتعدادهای علم ــد و اس ــوزش می بینن ــه ای آم حرف
ــی  ــان دوران کودک ــود از هم ــته های خ ــور رش ــه فراخ ب

را فرامی گیرنــد. نخبــه شــدن 
    نظام آموزش در ایران

متاســفانه سال هاســت کــه نظــام آموزشــی مــا مــورد 
انتقــاد طیف هــای گســترده جامعــه و کارشناســان 
قــرار دارد. نظــام آموزشــی مــا بــا روش هــای منســوخ 
مغــز  بی ثمــر  و  بی مــورد  اطالعــات  از  انبوهــی  و 

ــی وار  ــردن طوط ــظ ک ــرای حف ــا ب ــوزان را تنه دانش آم
ایــن سیســتم  آمــاده می کنــد و دانش آمــوزی در 

ــد.  ــظ کن ــد حف ــر بتوان ــه بهت ــت ک ــر اس موفق ت
 در ایــن سیســتم، مــا بیــش از اینکــه نخبــه تولیــد کنیم 
کــه  هســتیم  ســخنگو  طوطــی  تولیــد  حــال  در 
ــرار  ــه، تک ــه آموخت ــزی را ک ــا چی ــری تنه ــچ تفک بی هی
ــن سیســتم تمــام اســتعداد  ــد. متاســفانه در ای می کن
ــه آن  ــی رود و نتیج ــن م ــوزان از بی ــارت دانش آم و مه
خروجــی ســاالنه حــدود یــک میلیــون دانش آموختــه 
دانشــگاهی فاقــد مهــارت کاری اســت. کنکــور در کشــور 
ــت  ــی اس ــط آموزش ــتم غل ــارزی از سیس ــال ب ــا مث م
کــه همان طــور کــه بســیاری از خــود مــا تجربــه 
آن را داریــم، تنهــا قیفــی وارونــه اســت کــه ورود 
ــت.  ــاده اس ــیار س ــروج از آن بس ــوار و خ ــه آن دش ب
رشــته ها بیشــتر  در  مــا  دانشــگاهی   کتاب هــای 

ــش  ــال پی ــت کم 50 س ــه دس ــوط ب ــی مرب کتاب های
ــود  ــه خ ــس ب ــچ ک ــون هی ــان تاکن ــت و از آن زم اس
ایــن زحمــت را نــداده کــه کتــاب جدیــدی را وارد 
چرخــه تدریــس کنــدو حاصــل هــم ایــن می شــود کــه 

می بینیــم.
    آینده و ما

ــن  ــود ای ــا وج ــم ب ــگاه کنی ــه ن ــم منصفان ــر بخواهی اگ
سیســتم آموزشــی، مــا در ســال های آینــده بــه شــدت 
از دنیــا عقــب خواهیــم افتــاد و ســواد  بــه معنــی مدرن 
آن رفته رفتــه در کشــور مــا رنــگ خواهــد باخــت؛ زیــرا 
ــواد،  ــی س ــای جهان ــر معیاره ــم از نظ ــاال ه ــن ح همی

فاصلــه معنــاداری بــا کشــورهای دیگــر داریــم.

بررسی نظام آموزشی ایران در کیمیای وطن

سواد بی سواد!

 اختصاص اعتبار برای درمان 

معتادان بی بضاعت
معــاون کاهــش تقاضــا و توســعه 
ســتاد  مردمــی  مشــارکت های 
از  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه 
اختصــاص 87 میلیــارد تومــان 
خدمــات  ارائــه  بــرای  اعتبــار 
درمانــی بــه معتــادان بی بضاعــت 
ــر  ــال 96 خب ــت در س و کم بضاع
ــر اســاس بررســی های انجام شــده  ــز افشــار گفــت: ب داد. پروی
بــه ســایر  اعتیــاد در محیط هــای صنعتــی نســبت  نــرخ 
ــودن اســتان  ــا توجــه بــه صنعتــی ب محیط هــا بیشــتر اســت. ب
مرکــزی، موضــوع اعتیــاد در ایــن مناطــق بایــد مــورد توجــه ویژه 
ــز  ــگاهی نی ــای دانش ــرد: در محیط ه ــوان ک ــرد. وی عن ــرار گی ق
ــا  ــرای ایجــاد تشــکل ها ب ــوان از دانشــجویان و اســتادان ب می ت
هــدف کنتــرل و کاهــش اعتیــاد و آگاهی بخشــی بــه ایــن 
بخــش از جامعــه اســتفاده کــرد. افشــار بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
ــاد  ــش اعتی ــرل و کاه ــای کنت ــهرداری ها در برنامه ه ــش ش نق
ــت های  ــرای نشس ــی را ب ــد مکان های ــهرداری بای ــه داد: ش ادام
پیشــگیری و ترغیــب شــهروندان جهــت شــرکت در ایــن 
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــزود: ب ــرد. وی اف ــر بگی نشســت ها در نظ
اشــتغال بهبودیافتــگان بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده و نیــز 
حمایــت از بانــوان سرپرســت خانــوار نیــاز اســت کــه شــهرداری 
ــن  ــار ای ــه در اختی ــوان بازارچ ــه عن ــا ب ــی را در پارک ه مکان های
افــراد قــرار دهــد. وی گفــت: ســند جامــع پیشــگیری، نقشــه راه 
ماســت و بایــد بــر اســاس ایــن ســند محلــه، مدرســه، فضــای 
کاری، دانشــگاهی و فضــای مجــازی تحــت پوشــش برنامه هــای 

کنترل و کاهــش اعتیاد قرار گیرند.

الزام آموزشگاه های زبان به دریافت مجوز
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی بــا اشــاره به تعییــن تکلیف 
وضعیــت مراکــز غیردولتــی وابســته بــه آمــوزش و پــرورش در 
قانــون دائمــی شــدن تأســیس مــدارس غیردولتــی گفــت: البتــه 
امــور مراکــز غیردولتــی قبــال در قالــب کمیتــه ای پیگیــری می شــد؛ امــا 
مقــداری رهــا شــده بــود. تاکید ایــن قانون بــر این اســت که در ســنین 
دانش آمــوزی هــر ارگان و دســتگاهی که مایل اســت دوره آموزشــی 
زبــان ایجــاد کنــد بایــد حتمــا از آمــوزش و پــرورش مجــوز بگیرد. 
مرضیــه گــرد بــا اشــاره بــه تعییــن تکلیــف وضعیــت آموزشــگاه ها 
و مراکــز غیردولتــی وابســته بــه آمــوزش و پــرورش در قانــون دائمــی 
شــدن تأســیس مــدارس و مراکــز غیردولتــی کــه هفتــه گذشــته 
ــار کــرد: در ایــن  ــالغ شــد، اظه ــه وزارت آمــوزش و پــرروش اب ب
ــم  ــز اع ــف ســایر مراک ــی تکلی ــدارس غیردولت ــارغ از م ــون ف قان
ــی  ــی غیردولت ــای پرورش ــی، اردوگاه ه ــه آموزش ــز متفرق  از مراک
و مراکــز آمــوزش از راه دور صراحتــا مشــخص شــده و ایــن امر در 

شــوراهای نظــارت انجــام خواهد شــد.

اخبار کوتاه

 تعویض ۴۰ هزار خودروی فرسوده 

در ناوگان عمومی شهرها
ــون ۴0  ــت: تاکن ــور گف ــر کش وزی
در  فرســوده  خــودروی  هــزار 
نــاوگان عمومــی شــهرها تعویــض 
شــده و تــا 90 هــزار تعویــض 
خــودرو ظرفیــت داریــم. عبدالرضا 
رحمانــی  فضلــی افزود: گســترش 
و بهبــود حمــل و نقــل عمومی در 

کاهش ترافیک و آلودگی هوا بسیار اثرگذار است. 
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امســال در شــورای اقتصــاد ســاخت 
بیــش از ۲500 واگــن تصویــب شــد کــه رقــم زیــادی اســت و 
ــد.  ــا می رس ــه امض ــت ب ــا وزارت صنع ــه ب ــه زودی تفاهم نام ب
ــت:  ــهرداری ها گف ــدار ش ــد پای ــه درآم ــه الیح ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرداری ها وابســته بــه درآمــد ســاخت و ســاز هســتند؛ 
ــت  ــای زیس ــازی و فض ــول شهرس ــی اص ــه گاه ــدی ک ــه ح ب
ــن  ــرد. در ای ــرار می گی ــوع ق ــن موض ــر ای ــت تأثی ــهری تح ش
ــج  ــری رای ــی ام ــت تراکم فروش ــوان گف ــا می ت ــرایط تقریب ش
ــن  ــه ای ــد ب ــا از ســویی بای ــول نیســت؛ ام ــورد قب ــه م شــده ک
نکتــه توجــه کــرد کــه شــهرداری ها درآمــدی ندارنــد. رحمانــی 
ــدار  ــد پای ــه درآم ــوع در الیح ــن موض ــرد: ای ــه ک ــی اضاف فضل
شــهرداری ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــر ایــن اســاس بایــد 
ــی  ــی از تراکم فروش ــای ناش ــاله، درآمده ــی ۱0 س ــازه زمان  در ب
ــه  ــب و ب ــه تصوی ــن برنام ــانیم. ای ــد برس ــا ۱0 درص ــه 5 ت را ب
ــس  ــه مجل ــل و ب ــه تبدی ــه الیح ــا ب ــود ت ــه می ش ــت ارائ دول

ــود. ــاع داده ش ــالمی ارج ــورای اس ش

نظر پلیس راهور درباره آژانس های موبایلی
انتظامــی  نیــروی  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  ردیــس 
توضیحاتــی را دربــاره فعالیــت آژانس هــای موبایلــی ارائــه کــرد. 
ــی  ــای موبایل ــت آژانس ه ــاره فعالی ــری درب ــی مه ــردار تق س
اظهــار کــرد: ایــن آژانس هــا مجــوز نگرفته انــد و بایــد در 
ــورت  ــور ص ــهرداری ها و وزارت کش ــط ش ــه توس ــاماندهی ک س
ــا  ــار ی ــل ب ــل و نق ــرکت های حم ــوان ش ــت عن ــرد، تح می گی
ــد مجــوزی  ــا بای ــه آی ــاره اینک ــد. وی درب مســافر مجــوز بگیرن
هــم از ســوی پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــرای فعالیــت ایــن 
شــرکت ها صــادر شــود یــا خیــر گفت: نیــازی بــه دریافــت مجوز 
ــدارد. ســردار مهــری  فعالیــت از ســوی پلیــس راهــور وجــود ن
ــش  ــی در کاه ــای موبایل ــت آژانس ه ــا فعالی ــه آی ــاره اینک درب
ــز  ــر نی ــا خی ــت ی ــر اس ــوا مؤث ــی ه ــک و آلودگ ــم ترافی حج
ــه نیــز  ــد در ایــن زمین ــن آژانس هــا می توان گفــت: فعالیــت ای
مؤثــر باشــد؛ امــا همان طــور کــه گفتــم حتمــا بایــد مجوزهــای 
ــه دو  ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی ــد. بی ــذ کنن ــه را اخ مربوط
ــی«  ــنپ« و »تپس ــوان »اس ــت عن ــراه تح ــن هم ــزار تلف نرم اف
ــد. ــت می کنن ــرای حمــل و نقــل مســافر درون شــهری فعالی ب

اخبار کوتاه

معــاون نیــروی انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح کشــور 
ــم فــرار از خدمــت  ــه کاهــش ۲۱ درصــدی جرائ ــا اشــاره ب ب
ــربازان  ــدی س ــد از توانمن ــان بای ــت: فرمانده ــربازی گف س
در راســتای اهــداف ســازمانی اســتفاده کننــد. ســردار 
ــای  ــه ســازمان نیروه ــان اینک ــا بی ــد ب محمدجــواد زاده کمن

ــم در  ــگیری از جرائ ــتای پیش ــلح در راس مس
ــزم  ــدی دارد، از ع ــام ج ــان اهتم ــن کارکن  بی
و اراده متولیــان ایــن حــوزه در اســتان قدردانی 
کــرد. وی بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــلح ک ــای مس ــان نیروه ــع فرمانده در جم
دوران  در  ســربازان  بکنیــد  فرمودنــد کاری 
خدمــت احســاس تضعیــف نکننــد و دو ســال 

خدمــت ســربازی بهتریــن دوران توانمندســازی ایــن افــراد 
بــرای آینــده جامعــه اســت، اشــاره و تصریــح کــرد: بــا ایــن 
نگــرش، کرامــت و منزلــت ســربازان و احســاس مســئولیت 
ــا بیــان اینکــه  فرماندهــان بــه آنــان بیشــتر می شــود. وی ب
 توجــه و نــگاه مثبــت فرماندهــان بــه ســربازان در نــوع رفتــار 

و میــزان تکلیف مــداری آنــان در طــول خدمــت تأثیــر 
بســزایی دارد، گفــت: بــا اصــالح بینــش نســبت بــه ســربازان 
ــد  ــر مفی ــه عناص ــد، ب ــش می یاب ــان افزای ــس آن ــزت نف ع
تبدیــل می شــوند و خــود را مطیــع ضوابــط و مقــررات 
می داننــد. ســردار زاده کمنــد، مشــکل معیشــتی و اقتصــادی، 
ــی  ــار، فشــارهای غیرمنطق ــی در رفت بی عدالت
ــررات  ــط و مق ــی از ضواب ــا، ناآگاه در یگان ه
و پاییــن بــودن هزینــه جــرم بــرای ســربازان 
فــراری را از عوامــل وقــوع جــرم در دوران 
ــزود: ایجــاد  خدمــت ســربازی برشــمرد و اف
مراکــز مشــاوره، جلســه اخــوت بــا فرماندهان 
و تغییــر در ضوابــط و مقــررات بعضــی قوانین 
از عوامــل کاهــش جرائــم فــرار از خدمــت ســربازی اســت. 
ــات  ــارت، ثب ــعه نظ ــته، توس ــات شایس ــتمرار اقدام  وی اس
ســربازان  منزلت افزایــی  مقــررات،  و  قوانیــن  بهبــود   و 
ــای  ــر راه ه ــی را از دیگ ــای دین ــان از باوره ــردن آن و آگاه  ک

ــی ــت. خبرفارس ــربازی دانس ــم دوران س ــش جرائ کاه

ــه  ــا اشــاره ب ــواده ب ــان و خان مشــاور وزیــر کشــور در امــور زن
ــا طــرح  ــان در ورزشــگاه ها گفــت: مــن ب موضــوع حضــور زن
مســئله حضــور زنــان در ورزشــگاه ها مخالــف نیســتم و بایــد 
ــم  ــان فراه ــی آن ــن و منطق ــور ایم ــرای حض ــرایط الزم ب ش
شــود؛ امــا حــل مســئله فقــر حرکتــی دختــران دانش آمــوز 

ــه  ــم. فهیم ــتری می دان ــت بیش را دارای اولوی
فرهمندپــور افــزود: مســئله فقــر حرکتــی 
دختــران دانش آمــوز در بیــن بیــش از 95 
درصــد از آنــان دیــده می شــود؛ امــا ممانعــت 
ــده  ــه ع ــان در ورزشــگاه ها مطالب از حضــور زن
تأمیــن شــرایط  زنــان اســت.  از  کمتــری 
دسترســی عمــوم زنــان بــه فضاهــا، امکانــات 

ــژه  ــور به وی ــطح کش ــوان در س ــعه ورزش بان ــی و توس ورزش
مناطــق کمتــر برخــوردار، اولویــت مهم تــری نســبت بــه 
حضــور گروهــی از بانــوان در ورزشگاه هاســت و مــن بــه 
ــا  ــت. وی ب ــه اولویت هاس ــم متوج ــر، ذهن ــک مدی ــوان ی عن
اشــاره بــه پســت های مدیریتــی زنــان گفــت: تمــام مســئله 

زنــان مــا، تصــدی پســت های مدیریتــی نیســت. در بهتریــن 
آنــان می تواننــد در پســت های  از  شــرایط درصــد کمــی 
ــد حــل مشــکالت  ــا بای ــی حضــور داشــته باشــند؛ م مدیریت
عمومــی زنــان را مــورد توجــه قــرار دهیــم؛ بــه عنــوان نمونــه 
الزم اســت بــه امنیــت و آرامــش زنــان در خانــواده بپردازیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه همــه دغدغه هــا و موضوعــات 
ــد  ــرار داد، تاکی ــه ق ــورد توج ــد م ــان را بای زن
ــر  ــت ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت ب ــرد: الزم اس ک
ــا  ــه آن هــا پرداخــت و ب کــدام از موضوعــات ب
ــه آن  ــی را ب ــکار عموم ــدی، توجــه اف اولویت بن
ــل  ــک عام ــت: ی ــور گف ــرد. فرهمندپ ــب ک جل
تعییــن اولویــت، کمیــت مبتالیــان و ذی  نفعــان 
ــات  ــه موضوع ــن ب ــر در پرداخت ــل مؤث ــر از عوام ــی دیگ و یک
زنــان، اهمیــت ذاتــی موضــوع اســت؛ بــه عنــوان نمونــه زنــان 
ــوند، از  ــامل ش ــی را ش ــداد کم ــر تع ــی اگ ــیب دیده حت آس
اهمیــت زیــادی برخــوردار هســتند؛ چــون درجامعــه مــا حتــی 

ــد باشــد. ایســنا ــراری هــم نبای ــر ف یــک دخت

فقر حرکتی در دختران دانش آموزکاهش 21 درصدی جرائم فرار از سربازی

حتما بخوانید!
کاهش 21 درصدی جرائم فرار از سربازی

آگهی مفقودی 
یک برگ سبز و سند کمپانی به شماره شهربانی ۲3-۲۱7 ص 58 پژو۴05 جی ال ایکس رنگ خاکستری 

مدل 77- به شماره شاسی 763۱0۱33 موتور ۲۲5۲76۱00۴5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی احضار متهم
بایگانی  :9۴09986۱6650۱035شماره  پرونده  شماره   95۱0۱۱365570۱۴0۲: نامه  شماره   

شعبه:95099۱تاریخ تنظیم:۱395/09/۲۴ نظر به اینکه در پرونده کالسه 95099۱ ب۲ ف متهم محمد 

معتمدی ادرمنا بادی فرزندحسن  به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع   موضوع شکایت محمد 

جعفر پور  مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

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

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

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

وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. شماره:767/م 

الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان  

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره  پرونده:9۴099836۲0۲0۱۲77  شماره  ابالغنامه:95۱0۱036۲0۲09863  شماره 

شعبه:9۴۱30۲ خواهان منصور حاجی قدیر زاده بیدگلی دادخواستی به طرفیت خوانده سید محسن 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مطالبه خسارت  و  مبیع  التفاوت  به  ما  ی  مطالبه  خواسته  به  خسروی 

شهرستان آران و بیدگل نموده که در تاریخ ۱395/5/3۱ نظریه کارشناسی به این شعبه واصل شده 

است و به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای سید محسن خسروی و در خواست خواهان مراتب 

از  از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده آقای سید محسن خسروی پس  یک نوبت در یکی 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت مالحظه نظریه 

کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار در این شعبه حاضر شود.

شماره:۱3/۲/95/67۲/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم پیوستی 
نظر به اینکه آقای رسول افشاری با وکالت آقایان محمد رهنما – محمد اله دادیان دادخواست تجدید 

نظر خواهی به طرفیت از رسول هاشم زاده – اشرف کسنه - مهدی شاهی – طاهره عابد پور تقدیم 

که به شعبه دوم شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 378/9۴ و به شماره ثبت 57 مورخ 

95/7/۱۱ ثبت گردید و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده و خوانده محترم به مدت ۱0 روز پس از 

ابالغ فرصت پاسخ به تجدید نظر خواهی را دارد که مراتب به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به 

استفاده ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود/شماره:8۴۱/م 

الف شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه ۱۴ حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 8809۱6 ج ۱۴ له بانک ملت اصفهان و 

علیه یک ۱- شرکت پگاه نقش جهان به مدیریت محمد عزیزی به نشانی اصفهان – خ سپهساالر – بعد 

از مسجد صاحب الزمان – ساختمان پگاه نقش جهان به مدیریت محمد عزیزی به نشانی اصفهان 

– خ سپهساالر – بعد از مسجد صاحب الزمان – ساختمان پگاه رزم آوران – طبقه سوم -۲- شرکت 

فوالد سابان به مدیریت حسین جنتی به آدرس اصفهان – سی و سه پل – مجتمع تجاری کوثر – 

طبقه چهارم – واحد 603 -3- شرکت ریسندگی آذر اصفهان با وکالت احمد رضا اسفرجانی به نشانی 

اصفهان – خ رباط اول – ابتدای خ باهنر بعد از موسسه مالی اعتباری مهر – ساختمان اسپادانا – طبقه 

۴ واحد ۱6 به خواسته مالی به مبلغ 5/38۴/655/۱00 ریال بابت محکوم به و مبلغ ۲70/7۲5/۲55 

ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز پنجشنبه مورخ 95/۱۱/7 ساعت ۱0/30-۱0 در 

محل اجرای احکام شعبه ۱۴ حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت -۲00 متر بعد از ساختمان 

مرکزی ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال 

مورد مزایده عبارت است از مقدار 5/5۴ حبه مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 5000/۴۴۲7 بخش 5 ثبت 

آپادانا اول )شهید قدوسی ( جنب  به نشانی اصفهان – خ  اصفهان ملکی شرکت پگاه نقش جهان 

بیمه پاسارگاد – کد پستی 8۱656۴735۱ که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک فوق یک قطعه 

زمین که به موجب نامه 6/9۲/7۲9۲ مورخ 9۲/۴/5 شهرداری منطقه 6 کاربری پالک ورزشی و طبق 

نامه ۲03/5/5933 مورخ 87/۴/۱۲ از اداره تربیت بدنی با اولویت باالی 5 سال می باشد و جنوبا در 

خیابان آپادانا طبق نظریه  نقشه بردار اصالحی ندارد. حدود پالک فوق شماال در دو قسمت ابتدایی به 

طول ۱۲ متر به پالک فرعی 5000/۴۴۲۱ دوم پی است به طول ۱۲/5 متر به پالک 5000/۴۴۲۲ شرقا 

پی است به طول ۴9/60 متر به باقیمانده ۱83 فرعی جنوبا دیواریست به طول ۱8 متر به خیابان آپادانا 

– غربا پی به طول ۴7/5 متر به پالک 5000/۴۴۲6 می باشد. ملک فوق در حال حاضر فاقد ساخت 

و ساز می باشد، لذا با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ پالک قوق 

مبلغ 73/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که با توجه به مبلغ مورد مطالبه خواهان و حق االجرا 

دولتی که جمعا مبلغ 5/655/380/355 ریال می باشد ، معادل مقدار 5/5۴ حبه مشاع از 6 دانگ از 

پالک فوق می باشد ، طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از پالک فوق واقع در آدرس 

اعالمی بازدید نمایند، کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل ۱0 در صد مبلغ مزایده را 

به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه بدهد.

 شماره :30856/م الف اجرای احکام شعبه ۱۴ حقوقی اصفهان   

آگهی مزایده
9۴00۱۱ خ 5  پرونده کالسه  دارد در خصوص  نظر  در  اصفهان  دادگاه خانواده  احکام شعبه 5  اجرای 

اجرایی 5 له خانم فاطمه صغری افراز اسفندارانی با وکالت آقای ابراهیم آقاجانی علیه وراث مرحوم 

امام قلی سلیمی به اسامی ۱- رضا ۲- لیال 3- مهدی ۴- شکوفه 5- رضوان 6- شایسته 7- راحله 

همگی سلیمی به خواسته تعداد 89 عدد سکه تمام بهار آزادی )با توجه به استعالم اخذ شده در مورخ 

95/۱0/۴ از کافی نت ارزش روز 89 عدد سکه معادل ۱/063/550/000 ریال می باشد( و 50 مثقال 

طالی ساخته )که با توجه به استعالم اخذ شده در مورخ 95/۱0/7 از کافی نت ارزش روز 50 مثقال طال 

۲۴9/900/000ریال می باشد( و مبلغ 3/000/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 380000 ریال هزینه نشر 

آگهی )مجموع طلب محکوم له ۱/3۱6/830/000 ریال می باشد ( در حق محکوم لها و مبلغ ۲/550/000 

ریال حق االجرا دولتی جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:تمامت ۲0حبه مشاع از 

7۲ حبه شش دانگ یک باب منزل مسکونی ک طبق ماده ۱0۱ توقیف گردیده است واقع اصفهان 

خ جی )کرد آباد ( محله پشت گوش ک سجاد ک سعدی کد پستی 8۱599۴8366 حسب نظریه 

کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است ملک مذکور یک باب 

منزل مسکونی دو طبقه بوده طبقه زیر زمین با کد ۱/50 متر و طبقه همکف با کد ۱/50 + متر فاقد سند 

مالکیت دارای یک برگ قولنامه عادی دارای حدود 3۱0 متر مربع عرصه و حدود ۴۲0 متر مربع اعیانی 

با مشخصات :دیوار های آجری و ستون فلزی میانی – سقف تیرچه بلوک نمای داخلی ساختمان و 

حیاز آجر دیوارها داخل اندود گچ و رنگ آمیزی و...)طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده ( دارای 

اشتراکات آب و برق و گاز یک واحد پارکینگ مسقف و با توجه به موارد موصوف مساحت و موقعیت 

محل و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر، ارزش ششدانگ ملک ۴/800/000/000 ریال ارزیابی گردیده 

است که ارزش ۲0 حبه از 7۲ حبه شش دانگ معادل ۱/3۱6/830/000 ریال می باشد.متقاضیان خرید 

می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و 

خرید در تاریخ 95/۱۱/9 روز شنبه ساعت 9 صبح در دفتر این اجراواقع در خیابان نیکبخت ، مجتمع 

اجرای احکام حقوقی ، طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 

خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل ۱0 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری )۲۱7۱۲90۲۱0008 بانک ملی( واریز نماید./ شماره:30857/م الف اجرای 

احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان – فائزی 

دادنامه
بایگانی شعبه:9۴0597 شماره  تنظیم:95/6/۱3 شماره  تاریخ  دادنامه:950997365۴00۱357  شماره 

پرونده ها :930998365۴80۲۱07 شاکی : آقای مرتضی فالحتی پور فرزند تیمور به نشانی اصفهان 

خ امام ک زرین پ ۴68 متهم : آقای سید علی موسوی به نشانی مجهول المکان اتهام : خیانت در 

امانت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سید علی موسوی دائر بر خیانت در امانت در خصوص 

انتظامی ۱3-۱86-۴9  موضوع شکایت آقای مرتضی فالحتی  یک دستگاه خودرو سمند به شماره 

پور فرزند تیمور با توجه به شکایت شاکی ، تحقیقات صورت گرفته ، شهادت شاهد و اینکه متهم در 

هیچکدام از جلسات تحقیقات مقدماتی رسیدگی نهایی حاضر نگردیده است و دفاعی ننموده است 

بزه منتسب به وی محرز است دادگاه با استناد به ماده 67۴ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 

متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رای صادره شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظردر دادگاه 

تجدید نظر  استان اصفهان می باشد. 

شماره :77۴/م الف رئیس شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان – غالمحسین ابراهیمی

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای ابوالفضل پور عالی فرزند محمد علی ابالغ می گردد نظر به اینکه به موجب پرونده 

اجرایی کالسه 3-9۴/۱ اداره ثبت اسناد و امالک کاشان ؛ مبلغ ۱۱0000000 ریال بابت صدور چک بالمحل 

به شماره 5۲۲۱50 مورخ 93/۱۱/۲7 به پست بانک کاشان و همچنین حقوق دولتی به اجرای ثبت 

کاشان بدهکار می باشید و برابر گزارش مامور ابالغ شناسایی نگردیده اید لذا از تاریخ انتشار این آگهی 

ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید در غیر اینصورت عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت.ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. شماره 

:5/۲۲/95/58۲/م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

گواهی  حصروراثت
خانم صدیقه کرمی حاجی آبادی بشناسنامه شماره 957 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/۱۴06تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان نادر قلی رحمانی الرگیچی  بشناسنامه شماره 3در تاریخ شنبه ۱5 آبان ۱395در گذشته و ورثه 

وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- صدیقه کرمی حاجی آبادی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 

نادر قلی شماره شناسنامه :۱5۱8  اعظم رحمانی الرگیچی فرزند  : زوجه ۲-  با متوفی  :957 نسبت 

نسبت با متوفی : فرزند   3- اکرم رحمانی الرگیچی فرزند نادر قلی شماره شناسنامه :۴0 نسبت با 

متوفی : فرزند  ۴- معصومه رحمانی الرگیچی فرزند نادر قلی شماره شناسنامه :۲6 نسبت با متوفی 

: فرزند   5- ربابه  رحمانی الرگیچی فرزند نادر قلی شماره شناسنامه :۱۲ نسبت با متوفی : فرزند   

بلقیس    فرزند  7-   : با متوفی  :۱0 نسبت  نادر قلی شماره شناسنامه  فرزند  6- فردوس   رحمانی 

با متوفی : فرزند  8-   مهدی  قلی  رحمانی الرگیچی فرزند نادر قلی شماره شناسنامه :3 نسبت 

رحمانی الرگیچی فرزند نادر قلی شماره شناسنامه :899 نسبت با متوفی : فرزند  9- عبدالرضا  رحمانی 

الرگیچی فرزند نادر قلی شماره شناسنامه :۴۴ نسبت با متوفی : فرزند  پس از تشریفات قانونی در 

خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

دادنامه 
کالسه پرونده : 95-567 شماره دادنامه 795 مورخ 95/۱0/۱۲ مرجع رسیدگی شعبه : 53 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان : محسن سعادت نیا نشانی :  اصفهان، هشت بهشت شرقی ، کوی بهارستان 

، فرعی سوم  پالک 3۴ خوانده : ۱- فرزاد ارژندی نشانی اصفهان، خ الله شمالی، کوچه 88 ، انتهای 

کوچه جنب کابینت سازی سبحان ، درب کرم رنگ ۲- مجید بشیری گورتی نشانی: مجهول المکان  

3- ظاهر امری نشانی :مجهول المکان خواسته : الزام به سند اتومبیل گردشکار : با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریة مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. )رأی قاضی شورا( در خصوص دادخواست آقای محسن 

سعادت نیا به طرفیت آقایان ۱- فرزاد ارژندی ۲- مجید بشیری گورتی 3- ظاهر امری خواسته الزام 

به تنظیم سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک سفید رنگ مدل ۱37۴ به 

شماره موتور 8۴7735 به شماره شاسی ۱۴۴۲۲7۴۱۱۲۲68 به شماره انتظامی 377 ط ۱۴3 ایران 

مقوم به 35/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و مالحظه 

مبایعه نامة مورخه 90/۱0/۱۲ سند قطعی منقول به شماره ۱6۴6۱۲ و استعالم های صورت گرفته از اداره 

راهور و ثبت اسناد به شماره 568-567 که همگی دال بر این مطلب است که خواهان ماشین فوق را از 

خوانده ردیف اول خریداری نموده و پالک به نام خوانده ردیف دوم و سند رسمی به نام خوانده ردیف 

سوم است و همچنین با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی و نشر 

آگهی و مصون ماندن خواسته از هرگونه دفاع و تعرض ، لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 

و به استناد مواد ۱0 و ۲۲0 و ۲۲۱ قانون مدنی و مادة ۱98 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

خواندة ردیف سوم به حضور در یک از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی و پرداخت مبلغ 970/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲0/000 ریال بابت نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص خواندگان ردیف اول و سوم به استناد بند 

۴ مادة 8۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد رد دعوای  صادر و اعالم می گردد. قرار صادره ظرف ۲0 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض و محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره 3۱669/ م الف – شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده  95-۱۱7۴  شماره دادنامه ۱588 مورخ 95/9/7 مرجع رسیدگی : شعبه ۴5 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : مهدی عباسی نشانی : اصفهان، آتشگاه ، بعد از سه راه نبوی منش 

سمت چپ کشاورزی عباسی شعبه ۲ شرکت عالی همتان سبز وکیل ۱- حسین  محمدیان ۲- الهام 

خدارحمی نشانی اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی ،ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم 

واحد ۱8 خوانده : حسین نجات بخش نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ،ضمن اعالم ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:)رای قاضی شورا(در خصوص 

دعوای آقای مهدی عباسی به وکالت )حسین محمدیان و الهام خدارحمی به طرفیت آقای حسین 

نجات بخش به خواسته مطالبه مبلغ ۲5/67۲/500 ریال طبق رسید عادی مورخه 9۲/8/9 به انضمام 

مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده ، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه 

رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورای دعوای مطروحه را وارد و ثابت 

، لذا شورا به استناد مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای  تشخیص داده 

عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲5/67۲/500 ریال بابت 

الوکاله وکیل  بابت هزینه دادرسی و حق  ریال   اصل خواسته یک میلیون و ششصد و شصت هزار 

بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/۱6 لغایت 

تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 

عهده اجرای محترم احکام می باشد ، درحق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 

انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد .../

شماره 3۱676 / م الف - قاضی شعبه ۴5 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   ۱395/۱0/۱۱  : تنظیم  تاریخ   950997036۱70۱۴۴۴  : دادنامه  شماره 

950998036۱700۴70 شماره بایگانی شعبه : 95055۴ خواهان : پست بانک استان اصفهان با مدیریت 

آقای بهزاد امیریان باوکالت آقای امیر جاللی فرزند مهدی به نشانی : اصفهان، میدان فیض ، ابتدای 

پاشیری فرزند محمود  آقای محمد طالیی  اول خواندگان: ۱-  خیابان میر ساختمان گلستان، طبقه 

۲- آقای عباس کثیری دولت آبادی فرزند حسن ۲- آقای محمد جواد بهرامی لنبانی فرزند رجب 

علی همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها : ۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲- مطالبه خسارت 

از  به وکالت  امیر جاللی  آقای  .... )رأی دادگاه( در خصوص دعوی  بابت  دادرسی 3- مطالبه وجه 

پست بانک استان اصفهان به طرفیت آقای محمد جواد بهرامی لنبانی و آقای عباس کثیری دولت 

آبادی و آقای محمد طالیی پاشیری به خواسته مطالبه مبلغ ۱55000000ریال بابت قرارداد تسهیالت 

تصویر  مفاد  به  عنایت  با  دادگاه  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به   9۲36۲65۴۲0۱ شماره 

مصدق قرارداد استنادی و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ و عدم 

به مواد 5۱5 و ۱98  ثابت و وارد تشخیص مستندًا  را  ایشان دعوی خواهان  ناحیه  از  ایراد و دفاعی 

و 5۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره یک اصالحی قانون 

بابت اصل خواسته  ریال   ۱55000000 مبلغ  پرداخت  به  را متضامنًا  ربا خواندگان  بدون  بانکی  عملیات 

خدمات  دفتر  تعرفه   ، آگهی  نشر   ، دادرسی  های  هزینه  عنوان  به  ریال   ۱۱70۱000 مبلغ  همچنین  و 

دادخواست  تقدیم  زمان  از  قراردادی  تادیه  تاخیر  تعرفه و خسارت  الوکاله وکیل طبق  و حق  قضایی 

)95/6/۱( لغایت هنگام پرداخت براساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 

واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  رای صادره غیابی و ظرف مدت  نماید.  اعالم می  و  محکوم 

 در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲0 روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. / ض

شماره 3۱7۴۱ / م الف – رئیس شعبه ۲8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – مهدی حاجیلو

دادنامه 
کالسه پرونده : 950939 شماره دادنامه : ۱658 – 950 مورخ 95/9/30 مرجع رسیدگی شعبه 9 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : نادر رجبی پیروز نشانی خمینی شهر، خ امیرکبیر ، خ 85 خوانده : سهیال 

آرمون نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : )رأی شورای حل اختالف( 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آرمون  سهیال  خانم  طرفیت  به  پیروز  رجبی  نادر  آقای  دعوی  خصوص  در 

و  ریال   ۱8/000/000 مبلغ  به   90/5/30 مورخ   3۱7059 های  شماره  به  چک  وجه  ریال   53/000/000

3۱7058 مورخ 90/۴/30 به مبلغ ۱7/500/000 ریال و 3۱7057 مورخ 90/۲/30 به مبلغ ۱7/500/000 

ریال به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک 

و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

و  نداشته  رسیدگی حضور  در جلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 

هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 3۱0 

به محکومیت  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 5۲۲   5۱9 و  و 5۱5  و ۱98  تجارت  قانون  و 3۱3 

خوانده به پرداخت مبلغ 53/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۱/7۱5/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )فوق( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز   ۲0 ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس   و 

می باشد.

 شماره : 3۱759 / م الف – قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان 
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حوادث

پلیس آگاهی:

 شکایتی از »تاکسی های اینترنتی« 

به ما نرسیده است
ــاره  ــزرگ درب ــران ب ــا و ته ــی ناج ــس آگاه ــای پلی روس
ــر  ــر وقــوع جرائمــی نظی ــی ب شــایعات منتشرشــده مبن
ــی،  ــان و ســرقت در تاکســی های اینترنت ــت و آزار زن اذی

ــد. ــه دادن ــی را ارائ توضیحات
  فعالیــت تاکســی های اینترنتــی، قیمت هــای نــازل 
و اقبــال عمومــی بــه اســتفاده از تاکســی های اینترنتــی 
ــی  ــه خــودرو اینترنت ــت آژانس هــای کرای  موضــوع فعالی
را کــه بــه صــورت اپلیکیشــن های موبایلــی بــا مشــتریان 
ــا  ــر زبان ه ــر س ــتند، ب ــاط هس ــود در ارتب ــدگان خ و رانن
ــن  ــان، شــایعات بســیاری از ناام ــن می ــه و در ای انداخت
بــودن اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن ها مطــرح شــده 
اســت. یکــی از وقــوع اذیــت و آزار زنــان و دختــران 
ــد  ــدگان ایــن تاکســی های اینترنتــی می گوی توســط رانن
ــن  ــه ای ــان ب ــدم اطمین ــوال و ع و دیگــری از ســرقت ام

می گویــد.  تاکســی ها 
ــاره  ــان نظــر دیگــری درب ــا ســردار عباســعلی محمدی ام
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــایعات دارد و در پاس ــن ش ای
ــدگان  ــط رانن ــرم توس ــوع ج ــی از وق ــون گزارش ــا تاکن آی
پلیــس گــزارش شــده بــه  اینترنتــی   تاکســی های 

می گویــد: بــا توجــه بــه جرائــم مرتبــط بــا حــوزه 
 فعالیــت پلیــس آگاهــی کــه قتــل، ســرقت، اذیــت 
ــامل  ــت را ش ــن دس ــی از ای ــرداری و جرائم و آزار، کالهب
می شــود، تاکنــون هیــچ گزارشــی از وقــوع جــرم توســط 
ــی  ــس آگاه ــه پلی ــی ب ــی های اینترنت ــدگان تاکس رانن

ــزرگ ارجــاع نشــده اســت. تهــران ب
رئیــس پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ خاطرنشــان کــرد: 
در حــال حاضــر هیــچ پرونــده ای از اپلیکیشــن های 

ــدارد. ــود ن ــی پایتخــت وج ــس آگاه تاکســی در پلی
ــس ــس پلی ــی، رئی ــن ســردار محمدرضــا مقیم  همچنی

نیــز در پاســخ بــه همیــن پرســش گفــت: تــا ایــن لحظــه 
ــه  ــی ب ــی های اینترنت ــت تاکس ــکایتی از فعالی ــچ ش هی
پلیــس آگاهــی در سراســر کشــور گــزارش نشــده اســت.

ــن ســردار کمــال  ــی اســت کــه پیــش از ای ــن در حال ای
هادیان فــر نیــز بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاماندهی فعالیــت 
ایــن تاکســی های اینترنتــی و اخــذ مجوزهــای الزم 
ــی از  ــون گزارش ــود تاکن ــرده ب ــوان ک ــور عن از وزرات کش
تخلــف فعالیــت ایــن اپلیکیشــن های موبایلــی بــه 

ــاع نشــده اســت. ــا ارج ــس فت پلی

شنبه  25 دی ماه  1395 ـــمـــاره 343 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

گوش خود را به شنیدن خوبى ها عادت بده و به آنچه بر 

صالح و درستی تو نمی افزاید، گوش مسپار؛ زیرا این کار 

موجب زنگار دل ها و سرزنش می شود.

غررالحکم، ح ۶234

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

خواندنی 

بّشرنی السید القائد باالسالم

آقــای جــرج جــرداق مســیحی اهــل لبنــان و صاحــب کتاب 
ــانیة«  ــة االنس ــوت العدال ــه السالم ص ــی علیـ ــام عل »االم
کــه نمی توانســت ســوار هواپیمــا شــود بــرای دیــدن مقــام 
ــران  ــه ای ــا ب ــود ت ــده ب ــرز آم ــه م ــرز ب ــری م ــم رهب معظ
رســیده بــود. معظــم لــه از او خیلــی تجلیــل و تمجیــد کردند 
ــن  ــاره امیرالمؤمنی ــه درب ــی ک ــه کتاب ــع ب ــد: راج و فرمودن
علیه الســالم نوشــتید، مــن بــه عنــوان فرزنــد امیرالمؤمنیــن 
ــن  ــم؛ چــرا کــه شــما ای علیه الســالم از شــما تشــکر می کن
ــه  ــا ک ــتید. از آنج ــا نوش ــوالی م ــدر و م ــاره پ ــاب را درب کت
ــان  ــه ایش ــه ب ــس را ک ــر ک ــالم ه ــر علیه الس ــرت امی حض
خدمتــی بکنــد، بی جــواب نمی گــذارد، یــک پیشــنهاد دارم. 
جــرج جــرداق گفــت: بفرماییــد. ایشــان فرمودنــد: کار شــما 
ــه  ــه صل ــرای اینک ــن اســت ب ــص اســت. پیشــنهادم ای ناق
ــان  ــد )االحس ــما برس ــه ش ــالم ب ــی علیه الس ــرت عل حض
باالتمــام(، کارتــان را تمــام کنیــد و اتمــام کار شــما بــه ایــن 
اســت کــه دربــاره عمــه ســادات حضرت زینــب علیهاالســالم 
کتابــی بنویســید. اگــر ایــن کار را کردیــد، مــن بــه شــما قــول 
می دهــم کــه حضــرت علــی علیه الســالم شــما را بی جــواب 
ــن کار  ــت: ای ــرد و گف ــول ک ــم قب ــت. او ه ــد گذاش  نخواه

را خواهم کرد. سپس بلند شد تا برود. 
ــه مــن گفــت:  ــه ایشــان آمــدم. ایشــان ب ــرای بدرق مــن ب

ــالم.«  ــد باالس ــید القائ ــرنی الس »بّش
»رهبــر انقــالب مــرا بشــارت داد بــه اینکــه مســلمان خواهــم 

 » . شد
 »و ان خدمــة ســیدتنا علیهــا الســالم نتیجتــه هــو االســالم

صلته هو االسالم.« 
»اینکــه آقــا فرمودنــد: بــدون صلــه نخواهــد گذاشــت، ایــن 
 مــژده را ایشــان بــه من دادنــد کــه در آینده مســلمان خواهم 

شد.« 
حجت االســالم و المســلمین موســوی کاشــانی از اعضــای 

بیــت

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

مشــترکان  بــه  پرســرعت  اینترنــت  ارائه دهنــده   ،2020 ســرویس 
اصفهانــی اســت. 

ــا مهندس هــادی عطــارزاده  ــا ایــن خدمــات ب ــرای آشــنایی بیشــتر ب ب
 مســئول مرکــز تمــاس 2020 شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

به گفت وگو نشستیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
افزایــش کیفیــت  بــرای  مخابــرات  اهــداف  و  چشــم انداز       

و بهره وری 2020
مــا بــر اســاس نیــاز مشــترکان و پیشــرفت های روز دنیــای تکنولــوژی 
ــه  ــم ب ــا ه ــم ت ــزار می کنی ــی برگ ــای آموزش ــان دوره ه ــرای کارمندانم ب
لحــاظ فنــی و هــم بــه لحــاظ مدیریــت اتفاقــات، شــاهد خدمت رســانی 
 بهتــر بــه مشــتریان گرامــی شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

باشیم. 
شــرکت مخابــرات بــه دنبــال ارائــه بهتریــن رویکــرد و بهتریــن عملکــرد 
و بهتریــن خدمــات بــه مشــتریان خــود اســت و در ایــن راه تمــام تــوان 

ــه کار می گیــرد. خــود را ب
    اســتقبال از کــدام دوره هــا توســط کارمنــدان 2020 بیشــتر بــوده 

اســت؟
معمــوال دوره هــای تخصصــی کــه باعــث افزایــش ســطح علمــی 
کارمنــدان می شــود، از اســتقبال بیشــتری برخــوردار بــوده اســت. 
بعــد از آن کالس هــای مدیریــت خشــم و بازاریابــی و فــروش در 

اولویــت دوم کارمنــدان مرکــز 2020 قــرار داشــته اســت.
    نظارت بر کار کارمندان

ــطح  ــم. در س ــی داری ــای مختلف ــطح بندی ه ــا س ــاس، م ــز تم در مرک

یــک مــا، کارشناســان مرکــز پاســخگویی قــرار دارنــد. اگــر کارشناســان 
ســطح یــک نتواننــد مشــکل را حــل کننــد، مشــترک بــه ســطح بعــدی 
ــه  ــاس گرفت ــترک تم ــا مش ــورت ب ــه در آن ص ــود ک ــاع داده می ش ارج
و اطالعــات دقیق تــری از مشــترک گرفتــه می شــود و اگــر امــکان 
ــد؛ در  برطــرف شــدن مشــکل وجــود داشــت، مشــکل را حــل می کنن
غیــر ایــن صــورت مشــکل بــه واحــد اعــزام نیــرو ارجــاع داده می شــود 

تــا بــه صــورت اساســی بازرســی شــود. 
ــته  ــود داش ــی وج ــارت و بازرس ــد نظ ــد بای ــن فرآین ــول ای ــام ط در تم
باشــد تــا بهتریــن ســرویس بــه مشــتری ارائــه شــود؛ زیــرا مــا اعتقــاد 
ــه اگــر یــک مشــتری ناراضــی باشــد، ممکــن اســت تعــداد  ــم ک داری
ــی  ــه حــال نارضایت ــا ب ــه ت ــز وجــود داشــته باشــند ک ــر نی بســیار دیگ

ــد. ــراز نکرده ان ــود را اب خ
 مــا عالقــه نداریــم کــه مشــتریان از خدمــات ناراضــی باشــند. 
ــده دارد و تمــام عملکــرد  ــر عه ــه را ب ــن وظیف ــت ای ــود کیفی واحــد بهب

پاســخگویی مــا را بررســی و نظــارت می کنــد.
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انجــام دادن بعضــی از کارهــا شــاید ســاده بــه نظــر برســد؛ 
ــا  ــود ت ــام ش ــرایطی انج ــان و ش ــه زم ــه در چ ــی اینک ول
بهتریــن کیفیــت و بازدهــی را داشــته باشــد، جــای بحــث 
ــه  ــه ب ــا را ک ــی از کاره ــان بعض ــه زم ــن مقال دارد. در ای
صــورت روزمــره بــا آن ســر و کار داریــم، مطــرح می کنیــم.

    ز مان بندی ایده آل
اگــر می خواهیــد کاری انجــام دهیــد، آن را درســت انجــام 
داده یــا دســت کم آن را در زمــان مناســب انجــام دهیــد. 
ــن  ــا بهتری ــد ت ــک کن ــما کم ــه ش ــد ب ــه می توان ــد نکت چن
ســاعت از روز را بــرای انجــام بعضــی کارهــا انتخــاب کنیــد.

    وزن کردن
وزن کــردن یــک بــار در هفتــه، آن هــم روزهــای چهارشــنبه 
بــه شــما بهتریــن اطالعــات را می دهــد. افــراد معمــوال در 

تعطیــالت آخــر هفتــه بیشــتر غــذا و تنقــالت می خورنــد و 
ــه می ســوازنند.  کالری شــان را در طــول هفت

بنابرایــن مطالعــات می گوینــد ارزیابــی وزن در وســط هفتــه 
ــه  – هــر زمــان از روز کــه شــرایط شــما مســاعد اســت – ب
ــه  ــت را ب ــه هس ــی از آنچ ــری واقع ــاد تصوی ــال زی احتم

شــما نشــان خواهــد داد.
    چرت زدن

اگــر واقعــا نیــاز داریــد چــرت بزنیــد، بهتریــن زمــان بــرای 
انجــام ایــن کار بیــن ســاعت 14:00-15:00 اســت. 

ــم  ــه ک ــروع ب ــار ش ــد از ناه ــما بع ــون ش ــد خ ــطح قن س
شــدن می کنــد و ایــن مســئله اولیــن چیــزی اســت 
ــا خــواب شــما تداخــل نــدارد. امــا بیــش از انــدازه  کــه ب

ــت  ــه دس ــدن و ب ــیار ش ــرای هوش ــه ب ــد. 20 دقیق نخوابی
ــت.  ــی اس ــر کاف ــوی بهت ــق و خ آوردن خل

ــه  ــما ب ــذرد، ش ــاعت بگ ــما از نیم س ــرت زدن ش ــر چ اگ
مرحلــه عمیق تــری از خــواب وارد می شــوید و امــواج 

ــد.  ــت می کنن ــر فعالی ــما کمت ــز ش مغ
در ایــن شــرایط وقتــی از خــواب بیــدار شــوید، گیــج 
خواهیــد  نیــز  بدخلــق  احتمــاال  )و  بــود   خواهیــد 

بود(.
    حل مشکالت

ــن  ــت، ای ــم اس ــما ک ــرژی ش ــه ان ــی ک ــت زمان ــر اس بهت
 کار را انجــام دهیــد. زمانــی کــه عصبــی و بیقــرار نیســتید 

و تمرکز دارید. 

ــه  ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ــت ب ــن اس ــئله ممک ــن مس ای
ــش  ــتر آرام ــه بیش ــی ک ــت. زمان ــر اس ــما آزادت ــن ش ذه
ــاز بــودن می توانــد بــرای  داریــد، ذهــن شــما بــه دلیــل ب

ــد. ــداع کن ــد اب ــای جدی ــکالت روش ه ــل مش ح
    یادگیری مهارت

ــالل  ــدون اخت ــی کــه خــواب کامــل شــبانگاهی ب در صورت
اطالعــات  دارد کــه  احتمــال  بیشــتر  باشــید،   داشــته 

و مهارت ها در مغز شــما ماندگار شــوند. 
میــزان و کیفیــت خــواب شــما تاثیــر زیــادی بــر یادگیــری 
ــب  ــام ش ــه تم ــانی ک ــه کس ــن هم ــه دارد؛ بنابرای  و حافظ
شــانس  واقعــا  بســیاری  دالیــل  بــه  می خوابنــد  را 
 یادگیــری بهتــر مطالبــی را کــه پیــش از خــواب آموخته انــد

ندارند.

بهترین زمان برای انجام بعضی از کارها

نهمیــن جشــنواره »نخســتین واژه، آب« بــا حضــور بیــش از 900 دانش آمــوز 
 کالس اولــی از مــدارس صادقــه، داورپناه 21، داورپناه 27، دکتر حســابی یک

ــر و  ایمــان، ابوریحــان یــک، رابعــه، شــهید شــعرباف، هجــرت، شــهید باهن
... برگــزار شــد. 

در ایــن جشــنواره معــاون فرمانــدار خمینی شــهر، اعضای شــورای شــهر درچه 
 مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان خمینی شــهر و معــاون منابــع انســانی 

و بهبــود مدیریت آبفای اســتان اصفهان حضور داشــتند.
مصرف بهینه آب

آمــوزش  دکتــر حســابی،  دبســتان  اول  معلــم کالس  لطفــی،  مهــری 
ــت  ــر دانس ــیار مؤث ــه آب بس ــرف بهین ــی را در مص ــوزان کالس اول دانش آم
 و گفــت: مــن بعــد از اینکــه درس آب را بــه دانش آمــوزان یــاد دادم

بــه آن هــا بعضــی از نــکات مصــرف درســت آب را آمــوزش دادم و از 
 دانش آمــوزان خواســتم کــه نه تنهــا خــود آب را درســت مصــرف کننــد

بلکــه اگــر پــدر و مادر هــم درســت آب را مصرف نکردنــد به آن ها تذکــر دهند. 
 جالــب اینجاســت روزی یکی از والدیــن دانش آموزان به مدرســه مراجعه کرد 
و گفــت: دیدیــم دختــرم در آشــپزخانه کنــار یخچــال خــود را پنهــان کــرد. بعد 
کــه متوجــه شــدم از او پرســیدم چــرا اینجــا ایســتادی؟ گفــت: می خواهــم 
ببینــم شــما چقــدر آب هنــگام ظــرف شســتن مصــرف می کنــی و اگــر زیــاد 

بریــزی بــه شــما تذکــر دهــم.
 بســیاری از دانش آمــوزان کالس اولــی حاضــر در ایــن جشــنواره می گفتنــد 
ــر  ــه اگ ــد، بلک ــرف می کنن ــتی مص ــه درس ــزل ب ــود آب را در من ــا خ نه تنه
ــه  متوجــه شــوند اعضــای خانواده شــان آب را درســت مصــرف نمی کننــد، ب
آن هــا تذکرهــای الزم را می دهنــد کــه ایــن خــود بیانگــر نقــش آمــوزش در 

ــت. ــرف آب اس ــازی مص فرهنگ س
اجرای طرح های خالقیت و جابربن حیان

  در ایــن میــان محمدجــواد قمــی، معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش 
و پــرورش خمینی شــهر گفــت: در 3 ســال اخیــر، آمــوزش و پــرورش 
ــان  ــت و جابربن حی ــای خالقی ــرای طرح ه ــا اج ــهر ب ــتان خمینی ش شهرس

ــوده اســت؛  ــوزان ب ــه دانش آم ــرژی ب ــوزش مصــرف درســت ان درصــدد آم
ــه در  ــده ک ــته ش ــوزان خواس ــا از دانش آم ــن طرح ه ــه در ای ــه ای ک ــه گون ب
ــه روش هــای درســت مصــرف  ــه ب ــب نقاشــی، کاردســتی شــعر و مقال قال
انــرژی بپردازنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مصــرف بهینــه آب هــم یکــی از 
ــوده و پیش بینــی می شــود اجــرای چنیــن طرح هایــی تأثیــر  ایــن مــوارد ب

ــه دارد. ــگ مصــرف بهین بســزایی در فرهن
  همچنیــن محمــود بدیهــی، مدیــر آموزش و پرورش شهرســتان خمینی شــهر

ــر در فرهنگ ســازی  برگــزاری جشــنواره »نخســتین واژه، آب« را بســیار مؤث
ــر از  ــه غی ــر ب ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــت و گف ــت آب دانس ــرف درس مص
ایــن  در  هــم  تحصیلــی  پایه هــای  بقیــه  اولــی  دانش آمــوزان کالس 
ــش  ــب بی ــه مرات ــه ب ــن برنام ــذاری ای ــتند، تأثیرگ ــور داش ــنواره حض  جش
ــگ هــر  ــردن فرهن ــه ک ــن وجــود نهادین ــا ای ــا ب ــن می شــده اســت؛ ام از ای
ــه  ــود ک ــع ش ــر واق ــا مؤث ــرد ت ــورت پذی ــن ص ــنین پایی ــد در س کاری بای
ــرده  ــل ک ــوب عم ــه خ ــن زمین ــالب در ای ــرکت آب و فاض ــبختانه ش خوش

ــت. اس
 مطمئــن باشــید بــا آمــوزش کــودکان مســیر فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه 

ــر می شــود. آب در جامعــه هموارت
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

ــت  ــود مدیری ــانی و بهب ــع انس ــاون مناب ــان، مع ــی قبادب ــن مجتب همچنی
 شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، گفــت: برگــزاری همایش هــا 
و جشــنواره هایی از ایــن قبیــل بســیار مؤثــر در فرهنگ ســازی مصــرف 

ــت.  ــه آب اس بهین
می تــوان بــا همــکاری اداراتــی ماننــد آمــوزش و پــرورش مصــرف آب را بــه 
ــع آبــی ــا وجــود محدودیــت شــدید مناب ــی مدیریــت کــرد؛ چــرا کــه ب  خوب

می طلبــد بــرای دسترســی پایــدار آینــدگان بــه منابــع آبــی مصــرف درســت 
ــا همــکاری آمــوزش و پــرورش  آب در جامعــه نهادینــه شــود؛ ایــن مهــم ب
بهتــر انجــام می شــود و انتظــار مــی رود اجــرای چنیــن برنامه هایــی 

ــرد. ــرار گی ــان در دســتور کار ق همچن
ایست! آب نیست

در ادامــه ایــن جشــنواره جمشــیدیان، مدیــر آبفــای خمینی شــهر، بــا اشــاره 
ــرف  ــازی مص ــتای فرهنگ س ــه در راس ــن منطق ــی ای ــات فرهنگ ــه اقدام ب
ــر  ــال اخی ــد س ــت: در چن ــه گف ــف جامع ــار مختل ــان اقش ــه آب می بهین
ــا اجــرای فعالیت هــای فرهنگــی درصــدد  آبفــای شهرســتان خمینی شــهر ب
ــن  ــه در ای ــوده ک ــردم ب ــام م ــان تم فرهنگ ســازی مصــرف درســت آب می
ــزاری  ــت«، برگ ــت! آب نیس ــش »ایس ــزاری همای ــه برگ ــوان ب ــه می ت زمین
ــیخعلی ــه آب باباش ــل تصفیه خان ــتان در مح ــورای اداری شهرس ــه ش  جلس

ــی  ــالم فرهنگ ــع اق ــه آب، توزی ــرف بهین ــان مص ــپ مروج ــدازی اکی راه ان
مدیریــت مصــرف آب در محــل مصــالی نمــاز جمعــه، برنامه ریــزی جهــت 
ــاره  ــیخعلی اش ــه آب باباش ــتان از تصفیه خان ــم شهرس ــان خان ــد مبلغ بازدی

کــرد.

در جشنواره »نخستین واژه، آب« در خمینی شهر عنوان شد:

دسترسی پایدار آیندگان به منابع آبی در گرو مصرف بهینه آب


