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یکی از روزهای خاطره انگیز و شیرین دوران انقالب 
اسالمی، 26دی ماه 1357، روز فرار ننگین »محمدرضا 

خیابان ها  به  مردم  که  روزی  است؛  ایران  از  پهلوی« 
 ریختند، به جشن و شادمانی پرداختند، چراغ ماشین ها 
ک کن ها را به رقص درآوردند تا  کردند و برف پا را روشن 

این شادمانی را به دنیا مخابره کنند. 
شاه که سال ها تحت حمایت اربابان آمریکایی خویش 
و با تکیه بر اریکه سلطنت، کشور را تحت سلطه گرفته 
بود  داده  قرار  خود  غارتگری  های  و  ترکتازی  عرصه  و 
سرانجام فرار را بر قرار ترجیح داد و مجبور به ترک ایران 
شد؛ زیرا ادامه حکومت برای او سخت شده بود و مردم 
کرده بودند و این یک  عرصه را بر او و اربابانش تنگ 

گام در پیروزی نهضت اسالمی ملت ایران شد. 
در واقع شکل گیری و گسترش نهضت اسالمی و...
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گفت: مدیری  اتکا نبودن آمار تعداد نجومی بگیران 

که امین تلقی می شود...
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 معاون اول رئیس جمهور:

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

وزیــر دادگســتری گفــت: نظــام اداری مــا هنــوز بــرای 
جهــش اقتصــادی مهیــا نیســت. حقوق هــای نجومــی 
ــود  ــا ب  بخشــی از آســیب های درون سیســتم اداری م
ــاال  ــت و ح ــه اس ــکل گرفت ــص ش ــاختار ناق ــن س و ای
ــتقبال  ــد از آن اس ــا بای ــه م ــه هم ــد ک ــتر زده ش نیش

ــم.  کنی
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام مصطفــی  ب
پورمحمــدی پیــش از ظهــر دیــروز در جلســه مشــترک 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی و شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان کرمــان بــا حضــور محســن 
 هاشــمی  رفســنجانی اظهــار داشــت: آیــت هللا  هاشــمی  
ــدگار  ــرد مان ــاب و م ــرافراز انق ــرد س ــنجانی، م رفس

تاریــخ معاصــر ایــران اســت. 
پورمحمــدی یــادآور شــد: دولــت موضــوع حقوق هــای 
نجومــی را حــل نکرده؛ زیــرا این موضوع بــه راحتی حل 
 نمی شــود؛ دولــت در ایــن زمینــه انقابــی عمــل کــرده 
و قــرار نیســت بــا جوســازی و فضاســازی از گام هایــی 

ــم. ــینی کنی ــته ایم، عقب نش ــه برداش ک

وی بــا بیــان اینکــه در دولــت تصمیمــات قاطــع بــرای 
ــد کــرد:  ــم، تاکی موضــوع حقوق هــای نجومــی گرفته ای
ــرای حقوق هــای نجومــی  ــت می توانســت ب آنچــه دول

تصمیــم گرفــت و بقیــه آن در دســت مــا نیســت. 
ــام  ــا نظ ــام اداری م ــه داد: نظ ــتری ادام ــر دادگس وزی
ــرت  ــت و حض ــامی نیس ــاب اس ــوب انق اداری مطل
امــام خمینــی)ره( فرمــود »کار را دســت مــردم دهیــد 
و از دســت مــردم نگیریــد«؛ امــا در فشــارهای جنــگ 
نتوانســتیم آنچــه امــام از مــا خواســت را انجــام 
دهیم.آیــت هللا  هاشــمی  رفســنجانی در دوره ســازندگی 
اقداماتــی را انجــام داد، امــا دغدغه هایــی ایجــاد شــد 

ــد شــد.  کــه مســیر آن کن
پورمحمــدی افــزود: اقتصــاد مقاومتــی بــه صــورت یک 
ــت  ــور اس ــرفت کش ــه راه پیش ــب و نقش ــان غال  گفتم
ــان  ــگان و کارشناس ــان، نخب ــول متخصص ــورد قب و م
قــرار گرفتــه و آثــار و بــرکات آن را مشــاهده می کنیــم. 
اســتان کرمــان نمونــه خوبــی در تحقــق اقتصــاد 

ــارس ــت. ف ــی اس مقاومت

ــل  ــه قاب ــا اشــاره ب ــی، کارشــناس اقتصــادی، ب احمــد توکل
اتــکا نبــودن آمــار تعــداد نجومی بگیــران گفــت: مدیــری کــه 
ــود  ــع خ ــه نف ــع ب ــع مناب ــود و در توزی ــی می ش ــن تلق امی
برداشــت می کنــد، هــر کار دیگــری نیــز از او ممکــن اســت 
ســر بزنــد. احمــد توکلــی دربــاره دلیــل اهمیــت فیش هــای 
حقوقــی نســبت بــه اختاس هــای میلیــاردی اظهــار داشــت: 
مدیرانــی کــه امیــن تلقــی می شــوند وقتــی خیانــت کننــد 
ــد؛  یعنــی از موقعیــت و جایــگاه خــود سوءاســتفاده کرده ان
ــز از او  ــری نی ــد دیگ ــر زد و بن ــت ه ــن اس ــن ممک بنابرای
ســر بزنــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، وی بــا بیــان 
ــاس  ــتر از اخت ــر بیش ــک مدی ــت ی ــت خیان ــه اهمی  اینک
ــری  ــت:  مدی ــت، گف ــر اس ــی دیگ ــتفاده های مال و سوء اس

ــع خــود اســتفاده و برداشــت  ــه نف ــع، ب ــع مناب ــه در توزی ک
ــد  ــد می کن ــه منعق ــی ک ــد، ممکــن اســت قرارداد های می کن
ــا در نظــر گرفتــن منافــع خــود باشــد؛  ــاال و ب ــا ارقــام ب را ب
بنابرایــن ضــرری کــه از ایــن مدیــر بــه بدنــه دولــت و کشــور 

ــت.  ــاس اس ــتر از اخت ــود، بیش وارد می ش
رئیــس هیئت مدیــره ســازمان مردم نهــاد دیدبــان عدالــت و 
شــفافیت در واکنــش بــه چگونگــی برخــورد بــا نجومی بگیران 
خاطرنشــان کــرد:  بــر اســاس اعــام قــوه قضائیــه تــا هفتــه 
ــا  ــد برخــورد ب ــی بای ــر احضــار شــده اند؛ ول گذشــته 53 نف
ایــن افــراد بــا همــت بیشــتری بررســی و ســایر ارکان نظــام 
و تمــام مدیــران بخــش عمومــی ایــن موضــوع را پیگیــری 
کننــد. توکلــی در واکنــش بــه آمــار متناقــض اعام شــده از 
ســوی نهاد هــای مختلــف بیــان کــرد: تناقضــی کــه در اعــام 
آمــار دریافتی بگیــران  نجومــی وجــود دارد، نشــان می دهــد 
نمی تــوان بــه آن اعتمــاد کــرد؛ بنابرایــن قابــل اتــکا نیســت؛ 
ــفافیت  ــان ش ــاد دیدب ــازمان مردم نه ــل س ــن دلی ــه همی  ب
الیــاس  بــه ریاســت  و عدالــت، کمیتــه حقیقت یابــی 
نــادران بـــرای بررســی جامــع موضــوع اعــم از تعــداد 
سوءاســتفاده کنندگان، میــزان مبالــغ نامشــروع دریافتــی و 
قــوه یــا دســتگاه متخلــف را تشــکیل داده و نتیجــه بررســی 

ــنیم ــرد. تس ــم ک ــام خواهی ــردم اع ــه م را ب

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــارز ب ــت مب ــه روحانی ــر کل جامع دبی
شــورای نگهبــان در انتخابــات آتــی گفــت: مــا بایــد بگردیــم 
و نزدیک تریــن گزینــه بــه رهبــری را از نظــر ثبــات، روحیــات، 
ــتی  ــا و ساده زیس ــه دنی ــی ب ــجاعت، بی اعتنای ــش، ش بین
و عــدل پیــدا کنیــم. آیــت هللا محمدعلــی موحــدی کرمانــی 
طــی ســخنانی در نخســتین نشســت شــورای اســتانی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــای انق ــی نیروه ــه مردم جبه
نقــش شــورای نگهبــان در انتخابــات آتــی گفــت: هــر کــس 
ــه  ــی می شــود ک ــت شــود، وارد فضــای رقابت ــد صاحی تایی
در آن انتخــاب میــان صالــح و اصلــح خواهــد بــود و مــا نیــز 
بایــد بگردیــم و اصلــح را پیــدا کنیــم و بــه او رای دهیم.ایــن 
یــک وظیفــه اســت و گام برداشــتن در ایــن مســیر عبــادت 

ــود. ــوب می ش محس
وی ادامــه داد: شــورای محتــرم نگهبــان حداقــل صاحیت را 
لحــاظ می کنــد؛ امــا مــا بایــد بــه دنبــال حداکثــر صاحیــت 
باشــیم. مــا بایــد بگردیــم و نزدیک تریــن گزینــه بــه رهبــری 
را از نظــر ثبــات، روحیــات، بینــش، شــجاعت، بی اعتنایــی به 
ــی  ــدا کنیم.موحــدی کرمان ــا و ساده زیســتی و عــدل پی دنی

ــند  ــی باش ــای خوب ــرادی، آدم ه ــت اف ــن اس ــزود: ممک  اف
ــد  ــس بای ــد؛ پ ــت نداشــته باشــند و رای نیاورن ــا مقبولی ام
ــر  ــح در نظ ــه اصل ــه گزین ــرای رســیدن ب ــه شــرایط را ب هم
گرفــت. دبیــر کل جامعــه روحانیــت مبــارز در پایــان تاکیــد 
کــرد: نمی خواهیــم  کســی رئیس جمهــور شــود کــه نســبت 
بــه پول هــای غارت شــده بیت المــال بی تفــاوت باشــد؛ 
ــه  ــم کســی انتخــاب شــود کــه پول هــا را ب بلکــه می خواهی
بیت المــال برگردانــد و جلــوی سوءاســتفاده ها و رانت خواری هــا 

را بگیــرد.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: اداره 
ــرایط  ــام در ش ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــات مجم جلس
فعلــی و بــا توجــه بــه درگذشــت آیــت هللا  هاشــمی بــر عهــده 
مصباحــی   غامرضــا  حجت االســام  قواســت.  روســای 
ــاره  ــام، درب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــدم، عض مق
نحــوه اداره جلســات مجمــع تشــخیص بــه دلیــل درگذشــت 
 آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی 
و بــا توجــه بــه درگذشــت رئیــس مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، روســای قــوا طبــق قانــون می تواننــد 
ــوه  ــس ق ــزود: رئی ــد. وی اف ــع را اداره کنن ــات مجم جلس
 قضائیــه، رئیس جمهــور و رئیــس مجلــس در غیــاب رئیــس 
ــت  ــد مدیری ــام، می توانن ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم

ــد. ــر عهــده بگیرن برگــزاری جلســات مجمــع تشــخیص را ب
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره اینکــه آیا تا 
زمــان تعییــن رئیــس جدیــد مجمــع بــر جلســات ایــن نهــاد 
برگــزار نخواهــد شــد، گفــت: تعییــن رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام بــر عهــده رهبــری و جــزو اختیــارات ایشــان 
اســت و اگــر مقــام معظــم رهبــری بخواهنــد رئیــس جدیــد 
مجمــع تشــخیص را تعییــن کننــد، قاعدتــا بایــد صبــر کنیــم 
تــا رئیــس جدیــد تعیین شــود، ســپس جلســات را تشــکیل 
دهیــم. مصباحــی  مقــدم تاکیــد کــرد: امــا اگــر مقــام معظــم 
رهبــری بنــا را بــر ایــن بگذارنــد کــه تــا انتخــاب دور بعــدی 
ــد  ــر کنن ــود، صب ــد ب ــفندماه خواه ــه اس ــع ک ــای مجم اعض
ــده  ــد، علی القاع ــن کنن ــد را تعیی ــس جدی ــع رئی و آن موق
اگــر جلســه ای باشــد، بــا اداره یکــی از روســای قــوا برگــزار 
می شــود. وی دربــاره اینکــه آیــا اعضــای مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام تعییــن می کننــد کــه کــدام یــک از روســای 
ــا  ــرد: طبیعت ــح ک ــد، تصری ــع را اداره کنن ــه مجم ــوا جلس ق
قضیــه ایــن اســت کــه در غیــاب رئیــس مجمــع تشــیخص 
مصلحــت نظــام اگــر رئیس جمهــور در جلســه حضــور 
ــت؛ در  ــده وی اس ــر عه ــه ب ــت جلس ــد، مدیری ــته باش داش
غیــر ایــن صــورت رئیــس مجلــس یــا رئیــس قــوه  قضائیــه 

ــزان ــد. می ــه را اداره می کن جلس

پورمحمدی: 

دولت، موضوع حقوق های نجومی را حل نکرده است

توکلی: 

خطر نجومی بگیران بیشتر از اختالس گران است

موحدی کرمانی: 

برای انتخابات باید نزدیک ترین گزینه به رهبری را انتخاب کنیم

مصباحی  مقدم: 

رؤسای قوا می توانند مجمع تشخیص را اداره کنند

حتما بخوانید!
یکشنبه  26  دی ماه   21395 خیال همه راحت باشد، رهبری ...

ـــمـــاره  344  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

26 دی ماه

طلوع فجر سعادت و پیروزی                                        

ادامه از صفحه یک: 
ــی  ــام خمین ــری ام ــه رهب ــی ب ــای مردم ــی قیام ه هماهنگ
ــف  ــهرهای مختل ــهدا در ش ــم  ش ــم چهل ــزاری مراس برگ
ــی  ــان شــرکت مل کشــتار 17 شــهریور و اعتصــاب کارکن
نفــت، کنتــرل امنیــت کشــور را از دســت نیروهــای رژیــم 
و حتــی حکومــت نظامــی خــارج کــرد و موجــب شــد کــه 
ــاله  ــم 2500 س ــدار رژی ــای اقت ــی، پایه ه ــان کوتاه در زم

ــد.  شاهنشــاهی سســت شــود و شــاه فــرار کن
شــاه پــس از ناکامــی دولت نظامــی ازهــاری در برقراری 
 نظــم و آرامــش و رفــع اعتصاب هــا کــه اقتصــاد کشــور 

را فلج کرده بود، به رهبران جبهه ملی روی آورد. 
پــس از ناکامــی جمشــید آمــوزگار، جعفــر شــریف 
امامــی و ازهــاری در مهــار کــردن امــواج خشــم و نفــرت 
عمومــی مــردم در جریــان نهضــت اســامی، شــاه 
آخریــن تیــر خــود را رهــا و ســعی کــرد بــا انتخــاب یکــی 
از اعضــای جبهــه ملــی کــه بــه ظاهــر از مخالفــان شــاه 
ــت  ــن جه ــه همی ــردم را فرونشــاند. ب باشــد، خشــم م
 شــاپور بختیــار بــه شــرط گرفتــن اختیــارات کامــل 
و خــروج شــاه از کشــور بعــد از رای اعتمــاد مجلســین 
ســرانجام  پذیرفــت.  را  نخســت وزیری  دولــت،  بــه 
در روز 26 دی 1357، شــاه پــس از ســال ها ظلــم 
ــراه  ــه هم ــران ب ــلمان ای ــردم مس ــق م ــت در ح و جنای
ــرد؛ در  ــرک ک ــر ت ــمت مص ــه س ــران را ب ــرش، ای همس
حالــی کــه حتــی نزدیک تریــن حامیــان و اربابانــش هــم 
از پذیرفتــن او امتنــاع کردنــد. پــس از فــرار شــاه، ملــت 
ــش  ــادمانی و پخ ــار ش ــا و اظه ــه خیابان ه ــدن ب ــا آم ب
گل و شــیرینی، ایــن پیــروزی بــزرگ را جشــن گرفتنــد 
و ایــن زمانــی بــود کــه رژیــم پهلــوی پــس از 50 ســال 
 حکومــت اســتبدادی، روزهــای پایانــی عمــر خــود 
را ســپری می کــرد؛ چنانکــه در کمتــر از یــک مــاه پــس 
ــاهی  ــاله شاهنش ــر 2500 س ــار عم ــاه، طوم ــرار ش از ف

ــران در هــم پیچیــده شــد.  ای
حضــرت امــام خمینــی)ره( پــس از فــرار شــاه پیامــی 

خظــاب بــه ملــت شــریف ایــران صــادر فرمودنــد: 
»بسم هللا الرحمن الرحیم

خدمــت عمــوم ملــت شــریف و شــجاع ایــران اعلــی هللا 
ــوی  ــا پهل ــرار محمدرض ــی: ف ــم هللا تعال ــم و فقه کلمته
 را کــه طلیعــه پیــروزی ملــت و ســرلوحه ســعادت 
و دســت یافتــن بــه آزادی و اســتقال اســت، بــه شــما 
ــت  ــما مل ــم. ش ــرض می کن ــک ع ــداکار تبری ــت ف مل
شــجاع و ثابت قــدم بــه ملت هــای جهــان ثابــت کردیــد 
ــر مشــکات  ــوان ب ــا فــداکاری و اســتقامت، می ت کــه ب
هــر چــه باشــد، غلبــه کــرد و بــه مقصــد هــر چــه دشــوار 

باشــد، رســید. 
گرچــه ایــن ســتمگر بــا دســت آغشــته بــه خــون 
جوانــان مــا و جیــب انباشــته از ذخایــر ملــت از دســت 
مــا گریخــت، ولــی بــه خواســت خداونــد متعــال 
ــام  ــد شــد و انتق ــه کشــیده خواه ــه محاکم ــه زودی ب ب
ــع  ــن قط ــد؛ ولک ــد ش ــه خواه ــتضعفین از او گرفت مس
دســت ســتمکار از ادامــه ظلــم بــه دســت ســتمدیدگان 
فــوری اســت. او رفــت و بــه هم پیمــان خــود اســرائیل 
پیوســت  مســلمین،  و  اســام  سرســخت   دشــمن 
و جرایــم و آشــفتگی هایی را بــر جــا گذاشــت کــه 
ترمیــم آن جــز بــه تائیــد خداونــد متعــال و همــت همــه 
ــنفکر  ــار کاردان و روش ــداکاری اقش ــت و ف ــات مل طبق
میســر نخواهــد شــد. اکنــون در ایــن طلــوع فجــر 
ســعادت و پیــروزی، توجــه عمــوم را بــه مطالبــی جلــب 

می کنــم: 
1- بــر جوانــان غیــور در سراســر کشــور الزم اســت 
بــرای حفــظ نظــم بــا آن دســته از قــوای انتظامــی کــه 
اکنــون بــه آغــوش ملــت بــاز گشــته اند، بــا تمــام نیــرو 
ــد  ــت نگذارن ــدرت و جدی ــا کمــال ق ــد و ب همــکاری کنن
ــاد  ــی ایج ــوب و ناامن ــن آش ــان و منحرفی ــه بدخواه ک

ــد.  نماین
2- بــه تظاهــرات و شــعارهای پرشــور علیــه رژیــم 
اگــر  و  دهنــد  ادامــه  غاصــب  دولــت  و  ســلطنتی 
ــه  ــی ب ــد اخال ــام بخواهن ــن اس ــن و مخالفی منحرفی
ــدا  ــان ج ــد، از آن ــم زنن ــه ه ــم را ب ــد و نظ ــود آورن وج
ــی  ــر انحراف ــه ه ــد ک ــت بدان ــد مل ــد. بای ــری کنن  جلوگی
ــه  ــت ب ــت اس ــیر مل ــف مس ــه مخال ــعاری ک ــر ش و ه
ــق  ــب تحق ــال اجان ــور و عم ــاه منف ــال ش ــت عم دس
انحــراف  کــه  اشــخاص  جمیــع  از  مــن  می یابــد. 
مکتب هــای  بعضــی  بــه  گرایــش  یــا  داشــته اند 
ــام  ــوش اس ــه آغ ــا دارم ب ــته اند، تقاض ــی داش انحراف
 کــه ضامــن ســعادت آنــان اســت، برگردنــد کــه مــا آنــان 
ــه  ــاس ک ــع حس ــن موق ــم. در ای ــه می پذیری را برادران
ــاد  ــه اتح ــی ب ــر زمان ــش از ه ــا بی ــگ زده م ــور جن کش
ــر  ــه از ه ــود ک ــعی ش ــد س ــاج دارد، بای ــاق احتی و اتف

ــود.  ــراز ش ــی احت اختال
ــات  ــات انتخاب ــه مقدم ــرای تهی ــت ب ــت موق 3- دول
ــه  ــود و ب ــی می ش ــه زودی معرف ــان ب ــس موسس مجل
ــه  ــد ک ــا موظفن ــد. وزارتخانه ه ــد ش ــغول خواه کار مش
ــه همــکاری کننــد.  ــان صمیمان ــا آن ــان را پذیرفتــه و ب آن
ــه  ــم ک ــی می دان ــاح وزرای غیرقانون ــه ص ــب ب اینجان
برکنــاری خــود را اعــام کننــد و خــود را در مســیر ملــت 

ــد.  ــرار دهن ق
ــی  ــی و هوای ــع نیروهــای انتظامــی و زمین ــه جمی 4- ب
ــه داران  ــران و درج ــان و افس ــی و صاحب منصب و دریای
ــه  ــم ک ــه می کن ــان توصی ــری و غیرآن ــش و ژاندارم ارت
دســت از حمایــت محمدرضــا پهلــوی کــه مخلــوع اســت 
ــرت  ــا نف ــز ب ــارج نی ــردد و در خ ــور برنمی گ ــه کش و ب
مــردم مواجــه اســت، بردارنــد و بــه ملــت بپیوندنــد کــه 

ــان در آن اســت.  ــن آن ــا و دی صــاح دنی
ــات،  خصوصــا حضــرات علمــای  ــب از همــه طبق اینجان
می کنــم  تشــکر  حســاس  موقــع  ایــن  در   اعــام، 
و ســامت و ســعادت همــگان را از خداونــد متعــال 
ــا  ــا ت ــه خصوص ــه را همیش ــدت کلم ــتارم و وح خواس
برانداختــن رژیــم شاهنشــاهی و اســتقرار حکومــت 

جمهــوری اســامی امیــدوارم. 
والسام علیکم و رحمت هللا و برکاته. 

روح هللا الموسوی الخمینی«

فروپاشی خانواده )5(                      
از عواملــى کــه فروپاشــى خانــواده را بــه دنبــال دارد، تحقیــر 
زن توســط مــرد یــا برعکــس، بی احترامــی و رعایــت نکــردن 
بســیار  بى مباالتــى،  و  ســرد  برخــورد  طرفیــن،  کرامــت 
ــار  ــه رفت ــت ک ــى اس ــت. طبیع ــردکننده اس ــکننده و دلس ش
ــک انســان فرودســت  ــد ی ــه مانن ــا زن و برعکــس ب ــرد ب م
و خــادم، حتمــا بیــن آن هــا تفرقــه و نفــرت ایجــاد مى کنــد 
و ســبب گسســتگى رابطــه خانــواده مى شــود. ایــن موضــوع 
ــگاه و در  ــا در ن ــد ی ــاق بیفت ــخن اتف ــد در کام و س می توان

ــران. ــور دیگ ــژه در حض ــردار؛ به وی ــار و ک رفت
 اگــر زن یــا مــرد در حضــور ســایر اعضــای خانــواده یکدیگــر 
ــد باعــث کدورت هــای فکــری  ــر کنن ــه هــر شــکلی تحقی را ب
ــاند و آن  ــردی می کش ــه س ــط را ب ــود، رواب ــی می ش و ذهن
می شــود کــه نباید.فرهنــگ اســامی بــه مــا می آمــوزد 
 تحقیــر ضــد ارزش اســت و کســی نبایــد انســان دیگــر 
را تحقیــر کنــد؛ حــال چــه رســد بــه اینکــه زوجــی بــه تحقیــر 
یکدیگــر بپردازنــد. بــه ایــن روایــت توجــه کنیــم: قــال رســول 
ــَرنَّ أَحــدًا ِمــَن اْلُمْســِلِمیَن  هللا صلــی هللا علیــه و آلــه: ال ُتَحقِّ
َفــِإنَّ َصِغیَرُهــْم ِعْنــَد هللِا کَِبیــٌر. )تنبیه الخواطــر، ج 1، ص 31( 
پیامبــر اکــرم صلــی هللا علیــه و آلــه فرمــود: هیچ مســلمانی را 
خــوار و حقیــر مشــمار؛ زیــرا کوچــک آنــان هــم نــزد خداونــد 

بــزرگ اســت.
 : ــلَّ َوَج ــاَل هللُا َعزَّ ــد: َق ــادق)ع( فرمودن ــام ص ــن ام همچنی
لَِیــْأَذْن ِبَحــْرٍب ِمنِّــی َمــْن َأَذلَّ َعْبــِدَی اْلُمؤِمــَن. )ثــواب 
ــر آن  ــد: ه ــل می فرمای ــز وج ــدای ع ــال، ص 284( خ األعم
کــه بنــده مؤمــن مــرا خــوار و ســبک شــمارد، بــا مــن اعــان 

جنــگ می کنــد. 
ــلمانان  ــر)ص(، مس ــه پیامب ــت ک ــم اس ــدر مه ــوع آنق موض
فرزندشــان  و  می فرماینــد  نهــی  یکدیگــر  تحقیــر  از  را 
ــی  ــا خــدا معرف ــگ ب ــان جن ــر را اع ــام صــادق)ع( تحقی ام
ــران  ــردن دیگ ــف ک ــوار و خفی ــی خ ــن یعن ــد؛ ای می فرماین
ــه  ــت ک ــی اس ــری کاری طاغوت ــه تعبی ــت و ب ــاک اس خطرن
فرعــون بــه آن می پرداخــت. یکــی از شــیوه های تحقیــر ایــن 
اســت کــه برخــی همســران، زندگــی دیگــران را به رخ همســر 
خــود می کشــند و بــه ایــن وســیله او را تحقیــر می کننــد. زن 
 و شــوهر موظفنــد بــرای حفــظ روابــط صمیمانــه و مهرآمیــز

ــر  ــه های ویرانگ ــت از مقایس ــه دس ــرای همیش ــار و ب ــک ب ی
ــر  ــا تحقی ــی ی ــات آزردگ ــیله، موجب ــن وس ــه ای ــد و ب بردارن
ــه ها  ــوع مقایس ــن ن ــد. گاه ای ــم نیاورن ــل را فراه ــرف مقاب ط
ــز کشــیده می شــود و هــر  ــه خانواده هــای زن و شــوهر نی ب
ــا بســتگان  ــواده و بســتگان خــود را ب ــک از دو طــرف، خان ی
طــرف مقابــل مقایســه می کنــد و امکانــات و امتیــازات آن هــا 
ــه  ــا ب ــر و بحث ه ــوع ج ــن ن ــد. ای ــر می کش ــه رخ همس را ب

ــد.  ــری می انجام ــمکش و درگی کش
ــخصیتی دو  ــای ش ــا از ضعف ه ــه رفتاره ــت این گون در حقیق
ــل  ــن قبی ــه ای ــد ک ــد و نشــان می ده ــت می کن ــرف حکای ط
 افــراد هنــوز بــه رشــد و بلــوغ فکــری و روحــی الزم نرســیده 

و راه و رسم زندگی مشترک را نیاموخته اند. 
انتقــاد زن و مــرد از یکدیگــر در زندگــی مشــترک بایــد طــوری 
ــود  ــال نش ــل پایم ــرف مقاب ــخصیت ط ــه ش ــرد ک ــام گی  انج
و ایــن امــر وقتــی عملــی می شــود کــه شــخص انتقادکننــده 
 در درجــه اول، کمــاالت و فضایــل انتقادشــونده را مــورد تاییــد 
ــام  ــه انج ــی ک ــس از آن از عمل ــد و پ ــرار بده ــرش ق و پذی

ــد.  ــوال کن داده، س
ــش  ــظ شــخصیت خوی ــد حف ــد انســان ها نیازمن ــدون تردی ب
هســتند و همــه افــراد دوســت دارنــد رفتــار و کردارشــان مــورد 
ــرد؛ چــرا کــه تاییــد شــدن از ســوی  ــد دیگــران قــرار گی تایی
ــه  ــا نکت ــد. ام ــازه ای می بخش ــان ت ــی ج ــه آدم ــران ب دیگ
ــن  ــم ای ــت داری ــه از آن غفل ــی ک ــف و حساس ــیار ظری بس
اســت کــه تمامیــت وجــودی هــر فــرد وابســته بــه شــخصیت 
اوســت؛ یعنــی اگــر فــردی شــخصیتش لطمــه ببینــد، همــه 
هســتی خــود را از دســت می دهــد و اگرچــه از نظــر ظاهــری 
ــد،  ــخن می گوی ــی رود و س ــده راه م ــراد زن ــر اف ــد دیگ همانن
ولــی پویایــی تحــرک و ابــداع در او مشــاهده نخواهــد شــد؛ 
زیــرا چنیــن انســانی موجودیت خــود را از دســت داده اســت. 
ــا  ــا و تاش ه ــترش فعالیت ه ــعه و گس ــرای توس ــن ب بنابرای
نخســت بایــد شــخصیت انســان ها را محفــوظ داشــت؛ 
مهــم، ضایعــات  نکتــه  ایــن  بــه  بی توجهــی  چــرا کــه 
همچنیــن  می کنــد؛  وارد  اجتمــاع  بــه  جبران ناپذیــری 
ــد دو طــرف شــخصیت  ــه بای اســت در زندگــی خانوادگــی ک
همدیگــر را بــزرگ شــمارند و اکــرام و احتــرام کننــد تــا 
ــی  ــائل زیربنای ــی از مس ــش نیاید.یک ــواده پی ــت خان  گسس
و بســیار حســاس کــه رعایــت آن در زندگــی خانوادگــی الزم 
ــرد  ــظ شــخصیت زن و م ــه نظــر می رســد، حف و ضــروری ب
توســط یکدیگــر اســت. زن و مرد بــه خاطر اســتحکام خانواده 
ــز  ــد و هرگ ــظ کنن ــر را حف ــت یکدیگ ــتند حرم ــف هس موظ
رودروی یکدیگــر قــرار نگیرنــد؛ زیــرا دشــواری های خانوادگــی 
وقتــی آغــاز می شــود کــه زن و مــرد در برابــر یکدیگر بایســتند 
ــی  ــود. بدیه ــته ش ــر داش ــان ب ــان آن ــت از می ــرده حرم و پ
 اســت کــه ایــن کار بســیار ظریــف و دقیــق اســت و هنرمنــدی 

و هوشمندی الزم دارد.

خبر سیاسی 

کدخدایی عنوان کرد:

ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری 

بالمانع است
ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره نحــوه ثبت نــام 
زنــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری توضیحاتــی ارائــه 

کــرد.
  عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان
ــماعیلی ــن اس ــدر محس ــم پ ــم ترحی ــیه مراس  در حاش

ــس  ــو مجل ــان و عض ــورای نگهب ــدان ش ــو حقوق عض
خبــرگان رهبــری، در جمــع خبرنــگاران دربــاره برگــزاری 
ــک  ــات الکترونی ــت: انتخاب ــک گف ــات الکترونی انتخاب
ــن  ــه ای ــد نتیج ــد دی ــال کارشناســی اســت و بای در ح

کارشناســی ها چــه می شــود.
وی افــزود: احتمــاال تــا 10 روز دیگــر در ایــن بــاره اعــام 

نظــر می شــود.
ــا  ــام خانم ه ــاره ثبت ن ــان درب ــورای نگهب ــخنگوی ش س
در انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت: ثبت نــام بامانــع 
ــی  ــم؛ ول ــا گفت ــه قب ــت ک ــان اس ــرم هم ــت و نظ اس

ــزان ــد بررســی و اعــام نظــر شــود. می موضــوع بای

معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: سیاســت زدگی 
ــت  ــل واقعی ــزوا و تبدی ــرای ان ــانه ب ــل رس و تبدی
ــی  ــوق اساس ــع حق ــری، تضیی ــه و افراطی گ جامع

ملــت اســت.
ــری  ــای وطــن، اســحاق جهانگی ــزارش کیمی ــه گ ب
ــواده و رســانه کــه  در نخســتین جشــنواره زن، خان
ــد  ــزار ش ــی برگ ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس در س
ــش روی  ــائل پی ــئله ای از مس ــچ مس ــزود: هی اف
نقش آفرینــی  بــدون  و کشــور  نظــام  جامعــه، 

ــت. ــل نیس ــل ح ــانه ها قاب ــت رس مثب
وی ادامــه داد: در حوزه هــای سیاســی، اجتماعــی 
و اقتصــادی، هنگامــی مســائل قابــل حــل و فصــل 

ــن باشــند. ــه رســانه ها نقش آفری اســت ک
ــا  ــا ب ــی نگاه ه ــه گاه ــان اینک ــا بی ــری ب جهانگی
ــه همیــن دلیــل نگــرش  ــه دارد و ب واقعیــت فاصل
ــای  ــش از واقعیت ه ــی بی ــی، اهمیت ــکار عموم اف
بــه  نمی شــود  می کنــد، گفــت:  پیــدا  جامعــه 
ــت  ــاوت از واقعی ــای متف ــش تصویره ــار پخ اعتب
ــر  ــید تصاوی ــد کوش ــود. بای ــن ب ــانه ها بدبی ــه رس ب
واقعیت هــای جامعــه  بــه  از جامعــه  رســانه ها 

ــوند. ــک ش نزدی
وی ادامــه داد: ایــن نزدیکــی وقتــی میســر اســت 
ــش  ــو و چرخ ــر گفت وگ ــانه ب ــاس کار رس ــه اس ک

آزاد اطاعــات باشــد. 

ــو  ــازی گفت وگ ــانه، زمینه س ــالت رس ــن رس مهم تری
در جامعــه اســت؛ نــه اینکــه رســانه بــه وســیله ای 
ــل و از  ــال زور تبدی ــت و اعم ــان حقیق ــرای کتم ب

قــدرت دسترســی بــه حقیقــت منــع شــود.
کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
ــرای  ــانه ب ــل رس ــت زدگی و تبدی ــفانه سیاس متاس
ــری ــه و افراطی گ ــت جامع ــل واقعی ــزوا و تبدی  ان
تضییــع حقــوق اساســی ملــت اســت و ملــت حــق 
ــر  ــت آزاد ب ــات و فعالی ــه اطاع ــی آزاد ب دسترس
ــانه ها  ــی رس ــی بعض ــود را دارد؛ ول ــت خ سرنوش
 در ســال های اخیــر بــه گونــه ای دیگــر عمــل 

کردند.

ــد  ــی بای ــتگاه دیپلماس ــت: دس ــینی گف ــوی حس نق
ــور  ــی حض ــه بین الملل ــر در عرص ــر و فعال ت انقابی ت
یابــد و بــا ایــن فتنه انگیــزی و توطئــه مقابلــه جــدی 

داشــته باشــد. 
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی درخصــوص 
ســخنان مقــام معظــم رهبــری در جمــع مــردم قــم 
ــروز  ــا ام ــرا ت ــه چ ــس و اینک ــت انگلی ــاره خباث درب
برابــر ســخنان  در  قاطعــی  واکنــش  وزارتخارجــه 
ــت:  ــته، گف ــر نداش ــتعمار پی ــن اس ــه ای زیاده خواهان
توطئــه و فتنه انگیــزی آمریکایی هــا و هم پیمانــان 
علیــه  فرانســه  و  انگلیــس  مثــل  آن هــا  غربــی 
ــا اشــاره  ــد. وی ب ــوری اســامی خاتمــه نمی یاب جمه

بــه دیــدار اخیــر مقــام معظــم رهبــری بــا مــردم قــم 
تصریــح کــرد: معظم لــه در ایــن دیــدار اعــام کردنــد 
کــه انگلیســی ها در حــال نقشــه کشــیدن علیــه 
ــن فتنه انگیزی هــا  ــن ای ــران هســتند؛ بنابرای ــت ای مل

هیــچ گاه تمام شــدنی نیســت.
 ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس نمونــه بــارز ایــن فتنه هــا را نقــض 
 عهدهــای آشــکاری دانســت کــه توســط آمریــکا 
ــورت  ــام ص ــرای برج ــان اج ــش در جری و هم پیمانان

ــود. ــی ب ــق بین الملل ــک تواف ــت و برخــاف ی گرف

 نقــوی حســینی بــا خطــاب قــرار دادن دســتگاه 
دیپلماســی کشــورمان اظهــار داشــت: از ایــن رو الزم 
اســت دســتگاه دیپلماســی انقابی تــر و فعال تــر 
ایــن  بــا  و  یابــد  حضــور  بین المللــی  عرصــه  در 
فتنه انگیــزی و توطئــه مقابلــه جــدی داشــته باشــد؛ 
ــی در  ــه انقاب ــرک و روحی ــن تح ــفانه ای ــا متاس ام
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر ب ــی کمت ــتگاه دیپلماس دس
وی انتظـــار ملـــت ایـــران درخصـــوص مســائل و 
ــی  ــی دیپلماس ــی را نقش آفرین ــای بین الملل چالش ه
در تــراز انقــاب اســامی دانســت و یــادآور شــد: ملــت 

ــه  ــرای مقابل ــران انتظــار دارد دســتگاه دیپلماســی ب ای
 بــا اســتکبار موضع گیــری سرســختانه تری داشــته 

باشد. خبرگزاری دانشجو

رئیس جمهــوری آمریــکا کــه کمتــر از یــک هفتــه بــه 
پایــان دوره ریاســت جمهوری اش باقــی مانــده اســت 
ــه  ــران را ب ــاره ای ــی درب ــت اضطــرار مل ــان وضعی فرم

مــدت یکســال دیگــر تمدیــد کــرد.
 »بــاراک اوبامــا«، رئیس جمهــوری آمریــکا، »فرمــان 
ــاره  ــی درب ــت اضطــراری مل ــراری وضعی ــی برق اجرای

ایــران« را بــه مــدت یــک ســال دیگــر تمدیــد کــرد.
اوبامــا در نامــه ای بــه کنگــره آمریــکا خواســتار تــداوم 
ــی  ــا، لیب ــران، کوب ــاره ای ــی درب ــرار مل ــت اضط وضعی
ــن و تروریســت های مخــل  ــا، اوکرای ــاوه، ونزوئ زیمب

فرآینــد صلــح شــده اســت. 
رئیس جمهــور آمریــکا خاطرنشــان کــرده کــه وضعیــت 

ــنگتن روز 15  ــه واش ــران ک ــاره ای ــی درب ــرار مل اضط
مــارس 1995 اعــام کــرده، بایــد در بــازه زمانــی بعــد 

از 17 مــارس ســال 2017 ادامــه پیــدا کنــد. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه حصــول توافــق هســته ای 
ــه  ــرده ک ــان ک ــروه 1+5 خاطرنش ــران و گ ــان ای می
واشــنگتن تحریم هــای مرتبــط بــا مســائل هســته ای 

را وفــق ایــن توافــق رفــع کــرده اســت. 
ــت:  ــته اس ــن نوش ــکا همچنی ــت آمری ــس دول رئی
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــام، آژان ــرای برج »از روز اج
ــل  ــش ذی ــه تعهدات ــران ب ــدی ای ــا پایبن ــی باره اتم

برجــام را راســتی آزمایی کــرده و وزیــر خارجــه آمریــکا 
ــرده اســت.« ــد ک هــم آن را تأیی

ــن  ــا وجــود ای ــن نوشــته اســت: »ب ــم ای وی علی رغ
ــران  بعضــی از اقدامــات و سیاســت های حکومــت ای
ــوده  ــه ب ــده در منطق ــت متح ــع ایال ــا مناف ــر ب  مغای
ــت  ــه امنی ــاده علی ــادی و فوق الع ــای غیرع و تهدیده
ملــی، سیاســت خارجــی و اقتصــاد ایــاالت متحــده 

ــد.  ــود می آورن ــه وج ب
ــی  ــرار مل ــت اضط ــت وضعی ــل الزم اس ــن دلی ــه ای ب
اعــام شــده دربــاره ایــران تــداوم یابــد و تحریم هــای 
جامــع علیــه ایــران جهــت پاســخ دهی بــه ایــن 

ــارس ــوند.« ف ــظ ش ــد حف تهدی

بــر  تاکیــد  بــا  رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
اینکــه خیــال همــه راحــت باشــد کــه مقــام معظــم 
نشــاط  بــا  و  هســتند  کامــل  ســامت  در   رهبــری 
و شــادابی وظیفــه رهبــری خــود را بــا همــه ســنگینی 

ــی  ــده گاه ــت: بن ــار داش ــد، اظه ــام می دهن ــئولیت انج مس
ــد و  ــم می آورن ــت ک ــور وق ــرای اداره ام ــری ب ــه ام رهب گفت

کاش 2۴ ســاعت بیشــتر می شــد. 
حجت االســام محمــدی گلپایگانــی در آئین تودیــع و معارفه 

مدیــر جامعةالزهــرا )ســام هللا علیهــا( بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  مقــام معظــم رهبــری فرماندهــی نیروهــای مســلح را ب
طــور مســتقیم و شــخصا انجــام می دهنــد، گفــت: از زمانــی 
کــه ایشــان بــه طــور مســتقیم ایــن کار را انجــام می دهنــد، 
ــد  ــاوت کرده ان ــا آســمان تف ــن ت ــا زمی  نیروهــای مســلح م

و قابل مقایسه نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تا کید کرد:

انتظار ملت، مواضع سرسختانه در مقابل استکبار

فرمان اوباما در راستای پایبندی آمریکایی به برجام!

تمدید یکسال وضعیت اضطرار ملی درباره ایران 

گلپایگانی:

 خیال همه راحت باشد، رهبری در سالمت کامل هستند 

جهانگیری:

سیاست زدگی، تضییع حقوق اساسی ملت است



کوتاه از اقتصاد

اخبار کوتاه

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

 دکتــر بهــرام ســبحانی بــا حضــور در برنامــه زنــده رود شــبکه 
ــیس  ــالروز تأس ــن س ــت و چهارمی ــان، بیس ــون اصفه تلویزی
 مجتمــع فــوالد مبارکــه را بــه همــه مــردم و به ویــژه کارکنــان 
ــروژه  ــت. وی پ ــک گف ــور تبری ــوالد کش ــت ف ــاالن صنع و فع
ــامی  ــام اس ــرای نظ ــاری ب ــان را افتخ ــه اصفه ــوالد مبارک ف
عنــوان کــرد و گفــت: فــوالد مبارکــه اصفهــان هم اکنــون با ســه 
 برابــر ظرفیــت ابتــدای راه انــدازی خــود مشــغول بــه کار اســت 
و بــا دارابــودن 3 واحــد فوالدســازی در کشــور شــامل فــوالد 
مبارکــه، فــوالد ســبا در لنجــان و کارخانــه فــوالد هرمــزگان در 
بندرعبــاس و پروژه هــای متعــدد دیگــر در خراســان، کاشــان 
و چهارمحــال و بختیــاری در حــال حاضــر بزرگ تریــن واحــد 
ــاب  ــه حس ــا ب ــمال آفریق ــه و ش ــوالد در خاورمیان ــد ف تولی

می آیــد.
    راه اندازی ورزشگاه نقش جهان

ــرکت در  ــن ش ــای ای ــایر فعالیت ه ــه س ــبحانی ب ــر س دکت
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــی و اجتماع ــی، ورزش ــای فرهنگ عرصه ه

گفــت: مدیریــت باشــگاه ورزشــی و فرهنگــی در رشــته های 
مختلــف، راه انــدازی ورزشــگاه نقــش جهــان و مســاعدت در 
احــداث پروژه هــای ملــی همچــون طــرح مصــای اصفهــان 
مــوزه دفــاع مقــدس و راه انــدازی پروژه هــای متعــدد در 
شهرســتان مبارکــه، از جملــه اقدامــات ایــن مجتمــع در ایــن 
ــش  ــگاه نق ــه ورزش ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــوده اس ــا ب عرصه ه
ــود کــه در  ــرداری نرســیده ب ــه بهره ب ــان طــی ۲۲ ســال ب جه
ــن  ــه، ای ــوالد مبارک ــت ف ــرمایه گذاری و مدیری ــا س ــت ب نهای
ــگاه  ــن ورزش ــوان زیباتری ــه عن ــاه ب ــر از ۱۸ م ــروژه در کمت پ

ــد. ــاح ش ــی افتت ــتاندارهای بین الملل ــا اس ــور ب کش
    تولید فوالد

وی در ادامــه صبحت هــای خــود بــه طرح هــای توســعه ایــن 
شــرکت اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر فــوالد مبارکــه 
ــد  ــور تولی ــوالد در کش ــن ف ــون ت ــاالنه ۷.۵ میلی ــان س اصفه
ــد کــه ایــن رقــم حــدود ۵۰ درصــد فــوالد تولیــدی در  می کن
کشــور اســت. بــا اجــرای طرح هــای توســعه، ظرفیــت تولیــد 

ــد.  ــن افزایــش می یاب ــون ت ــه ۱۰.3 میلی ــده ب در ســال آین
ــوالد کشــور، حجــم  ــر اســاس ســند توســعه ف ــزود ب وی اف

تولیــد فــوالد در کشــور بایــد بــه رقــم ۵۵ میلیــون تن در ســال 
برســد کــه ۵۰ درصــد از ایــن تولیــد بــر عهــده مجتمــع فــوالد 

مبارکــه گذاشــته شــده اســت.
    میزان مصرف آب فوالد مبارکه

ــه ســؤال  ــن برنامــه در پاســخ ب ــر ســبحانی در ادامــه ای دکت
مجــری برنامــه درخصــوص میــزان مصــرف آب در ایــن 
ــول  ــان در ط ــه اصفه ــوالد مبارک ــت: ف ــوالدی گف ــع ف مجتم
ســال نزدیــک بــه ۲۷ میلیــون متــر مکعــب آب از منابــع آبــی 
ــه  برداشــت می کنــد کــه ایــن برداشــت آب، انــدک اســت؛ ب
گونــه ای کــه تاثیــری در جریــان رودخانــه زاینــده رود در زمانــی 
کــه آب جــاری اســت، ایجــاد نمی کنــد؛ ایــن در حالــی اســت 
ــه ۹۲ درصــد از  ــر اســاس آمــار وزارت نیــرو، نزدیــک ب کــه ب
منابــع آبــی کشــور، فقــط در بخــش کشــاورزی مصــرف شــده 

و ۶ درصــد آن در بخــش شــرب و مابقــی در بخــش صنعــت 
ــزی  ــم، مصــرف بســیار ناچی ــن رق ــه ای اســتفاده می شــود ک
بــوده و بــا توجــه بــه ضریــب اشــتغالی کــه ایــن صنعــت بــه 
ــی  ــد بســیار منطق ــاد می کن ــت کشــاورزی ایج نســبت صنع
ــای  ــه در برنامه ه ــت ک ــت. بجاس ــه اس ــه صرف ــرون ب و مق
ــت  ــرای حمای ــزی بیشــتری ب ــع آب، برنامه ری ــت مناب مدیری

از صنعــت صــورت گیــرد. 
وی تمامــی اقدامــات انجام شــده در فــوالد مبارکــه را مرهــون 
زحمــات و حاصــل دســترنج مدیــران و کارکنــان ایــن مجتمــع 
ــازمانی در  ــد س ــق و تعه ــبختانه تعل ــت: خوش ــت و گف دانس
کارکنــان مجتمــع فــوالد مبارکــه بی نظیــر اســت و ایــن 
شــرکت نیــز تــاش می کنــد بــه روش هــای مختلــف قــدردان 

زحمــات پرســنل خــود باشــد.

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 مصرف آب در فوالد مبارکه 
منطقی است

ــش  ــا افزای ــپرده گذاری در بانک ه ــزان س ــه می گرچ
یافتــه، امــا از ســرعت آن به ویــژه در ســپرده های 
مــدت دار کاســته شــده اســت؛ رونــدی کــه نمی توانــد 
ــودهای  ــت س ــرای پرداخ ــا ب ــه بانک ه ــر روی در تغیی
بیشــتر و ایجــاد شــرایط خــاص موجــود و همچنیــن 

مخــرب  رقابت هــای  بــرای  آغــازی 
ــد.  ــر باش ــپرده بی تأثی ــذب س ج

ــهیات  ــم از تس ــی اع ــود بانک ــرخ س  ن
و ســپرده پــس از اینکــه دو بــار در ســال 
گذشــته کاهــش یافــت و بــرای ســپرده 
تــا ۱۸ درصــد و تســهیات تــا ۲۲ درصــد 
رســید، در تیــر مــاه ســال جــاری نیــز بار 

دیگــر بــا کاهــش 3 درصــدی در ســپرده و رســیدن آن 
تــا ۱۵ درصــد و همچنیــن ریــزش 4 درصــدی ســود 

تســهیات و تعییــن ۱۸ درصــد همــراه شــد. 
هــر چنــد در ظاهــر امــر توافقــی بیــن بانک هــا 
شــکل گرفتــه بــود و بانــک مرکــزی هــم آن را تأییــد 

ــش  ــی پی ــه صورت ــرایط ب ــرور ش ــه م ــا ب ــرد، ام ک
ــا تعییــن موقعیت هــا   رفــت کــه بانک هــا هــر کــدام ب
و طرح هــای متفــاوت از توافــق اولیــه گذشــتند و 
ســود ۱۵ درصــد عمدتــا بــرای ارقــام خــرد و مشــتریان 
ــعب  ــه ش ــی ب ــد. سرکش ــی مان ــا باق ــادی بانک ه ع
ــد  ــدن رون ــد ش ــی از کن ــا حاک بانک ه
تســهیات دهی و ســخت شــدن شــرایط 
بــه گونــه ای کــه  دارد؛  وام  پرداخــت 
بعضــی بانک هــا از ارائــه تســهیات ســر 

ــد. ــاز می زنن ب
در ســویی دیگــر مشــاهده می شــود 
پرداخــت  بــرای  ویــژه  شــرایط  کــه 
ــرای  ــرخ مصــوب ۱۵ درصــد ب ســودهای بیشــتر از ن
ــه و در  ــش یافت ــدت دار افزای ــرمایه گذاری های م س
ــرمایه گذاری  ــای س ــد صندوق ه ــی مانن ــار راه های کن
ــود  ــت س ــکان پرداخ ــه در آن ام ــژه ک ــای وی طرح ه
بیشــتر وجــود دارد، بــه مشــتریان ارائــه می شــود.مهر

 از ۱۲۰ هــزار دســتگاه تلفــن همگانــی در ســطح کشــور
حــدود ۷۹ هــزار دســتگاه بــا میانگیــن کارکــرد ماهانــه 3۷ 
هــزار تومــان بــوده و 4۱ هــزار دســتگاه تلفــن همگانــی )34 

درصــد( فاقــد کارکــرد هســتند. 
ــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: طبــق  محمدرضــا بیدخــام ب

صورت گرفتــه  تحقیقــات  آمــاری  نتایــج 
ــی در  ــای همگان ــداد تلفن ه ــا آذر ۹۵، تع ت
ســال ۸۸ معــادل ۱۷۶ هــزار دســتگاه بــود و 
بنابرایــن بــه صــورت میانگیــن، درآمــد ایــن 
ــد  ــش رون ــال پی ــه ۷ س ــبت ب ــش نس بخ

کاهشــی داشــته اســت. 
ــی  ــزود: بیشــترین تلفن هــای همگان وی اف

اســتان  در  آن  و کمتریــن  البــرز  و  تهــران  اســتان  در 
ــه 34 درصــد از  ــی اســت ک ــن در حال ــرار دارد. ای ــام ق ای
تلفن هــای همگانــی کشــور، فاقــد درآمــد رهــا شــده 
ــوند.  ــع آوری ش ــی جم ــن همگان ــبکه تلف ــد از ش و می بای
ــای  ــوع کارت ه ــرد: از مجم ــه ک ــرات اضاف ســخنگوی مخاب

ــران ــتان ته ــور، اس ــه( در کل کش ــی )ماهان ــن مصرف  تلف
آذربایجــان شــرقی و فــارس در رتبه هــای اول تــا ســوم قرار 
دارنــد. وی یــادآور شــد: تــا دهــه ۸۰ توســعه شــبکه تلفــن 
همگانــی از مهم تریــن برنامه هــای شــرکت مخابــرات بــود؛ 
 ITU امــا بعدهــا بــا توجــه بــه توصیــه اتحادیــه بین المللــی
ــن  ــوذ تلف ــب نف ــش ضری ــن افزای و همچنی
ثابــت و تلفــن همــراه و ارائــه ســرویس های 
ارزش افــزوده در ســطح وســیع، شــاهد 
ــال  ــور از س ــی در کش ــن همگان ــش تلف کاه
۸۹ هســتیم. سرپرســت روابــط عمومــی و امور 
بین الملــل شــرکت مخابــرات ایــران، میــزان 
ــی را در  ــن همگان ــی کارت تلف ــرف جهان مص
ــون  ــادل ۲۲۰ میلی ــال ۱3۹۰( مع ــادی )س ــال ۲۰۱۱ می س
ــده  ــی های انجام ش ــا بررس ــزود: ب ــرد و اف ــام ک کارت اع
میــزان مصــرف ســاالنه کارت تلفــن همگانــی در ۱۰ بــازار اول 
جهــان، کشــورهای مکزیــک ایــران و ترکیــه در جایــگاه اول 

تــا ســوم قــرار دارد. ایســنا

مدیــر عامــل ایران ایــر از آغــاز پروازهــای خارجــی ایربــاس A3۲۱ از دو 
ــر اســاس برنامــه پــروازی  ــر داد. فرهــاد پــرورش افــزود: ب مــاه آینــده خب
ــا  ایران ایــر قــرار اســت هواپیمــای ایربــاس »A3۲۱« تــازه خریداری شــده ت
مدتــی در مســیرهای داخلــی پــرواز کنــد و بعــد نســبت بــه مقاصــد پــروازی 
ــاعت  ــی ۶ س ــا، توانای ــن هواپیم ــه داد: ای ــود. وی ادام ــری ش آن تصمیم گی
پــرواز را بــر فــراز آســمان دارد؛ بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر مســیرهای داخلی 
می توانــد بــه مســیرهای خــارج از کشــور و تــا اروپــا هــم پــرواز کنــد. مدیــر 
عامــل ایران ایــر اضافــه کــرد: ظرفیــت هواپیمــای ایربــاس »ای 3۲۱«، ۱۹4 
مســافر اســت و شــرکت همــا در نظــر دارد طــی یکــی دو مــاه آینــده از ایــن 
هواپیمــا بــرای پــرواز بــه مقاصــد داخلــی اســتفاده کنــد و ســپس مقاصــد 

منطقــه ای و خارجــی را در برنامــه پــروازی ایــن هواپیمــا قــرار دهــد.
 بــه گفتــه پــرورش همــه هواپیماهــای ایران ایــر می تواننــد پروازهــای 
ــه نیســت کــه  ــد و اینگون ــار یکدیگــر انجــام دهن ــی و خارجــی را در کن داخل

ــند.  ــته باش ــی را داش ــا خارج ــی ی ــرواز داخل ــه پ ــی و برنام ــط توانای فق
مدیــر عامــل ایران ایــر بیــان کــرد: نخســتین پــرواز هواپیمــای ایربــاس »ای 
3۲۱« بــه مشــهد مقــدس اســت و مســافران آن هــم خانواده هــای معظــم 
شــهدا هســتند. دوم دی مــاه ســال  جــاری، قــرارداد نهایــی خریــد ۱۰۰ فرونــد 
ــس از  ــید و پ ــا رس ــه امض ــاس ب ــرکت ایرب ــر و ش ــان ایران ای ــا می هواپیم
ــر  ــار ایران ای ــد آن در اختی ــن فرون ــاه(، اولی ــه )۲3 دی م گذشــت ســه هفت

قــرار گرفــت.  ایرنــا

دولــت چنــد ماهــی مانــده بــه پایــان فعالیتــش، تسویه حســاب بــا 
طلبکارانــش را آغــاز کــرده و می خواهــد پرونــده کاری اش را بــا کمترین بدهی 
ببنــدد؛ حــال هــم کار را بــا طلبــکاران خــرد آغــاز کــرده و بــه آن ها اســنادخزانه 
می دهــد. صــدای طلبــکاران دولــت، مدت هاســت درآمــده؛ آن هــا در حالــی 
طلبــکار دولــت هســتند کــه خودشــان بدهــکار بانکــی هــم بــه شــمار می روند 
 و هــر روز بــا برخــورد شــدید بانک هــا بــرای وصــول بدهی هایشــان دســت 
 و پنجــه نــرم می کننــد. البتــه اینکــه دولــت چقــدر از میــزان بدهی هــای خود 
و شــاید هم مطالباتش از افراد آگاهی داشــته باشــد، خود نکته ای اســت که 
 در صحــت و ســقم آن، تردیدهایــی وجــود دارد؛ به ویــژه اینکــه علــی طیب نیــا

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، هــم چنــدی پیــش اعــام کــرده بود کــه رقم 
دقیقــی از بدهی هــای دولــت در دســت نیســت و دولــت یازدهم تــاش کرده 
 کــه ایــن مــوارد دارایــی و بدهی هــای دولــت را مــدون کنــد. بر همین اســاس

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور بــا ارســال نامــه ای بــه علــی 
ــا و محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور،  طیب نی
خواســته تــا مطالبــات طلبــکاران خــرد را تســویه کننــد. در دســتورکاری کــه 
جهانگیــری بــه ایــن دو عضــو کابینــه ارســال کــرده، آمــده اســت که دســتگاه 
ــات آن هــا از  ــا اخــذ وکالت نامــه از اشــخاص ذی نفــع کــه مطالب ــی ب اجرای
ــا  ــد تمــام ی دولــت کمتــر از حــد نصــاب معامــات کوچــک اســت، می توان
ــمی  ــت اس ــزان قیم ــه می ــره را ب ــامی منتش ــه اس ــناد خزان ــی از اس بخش

اســناد مذکــور تســویه کنــد. اقتصادآنایــن

شــرایط اقتصــادی کشــور حکایــت از آن دارد کــه ۵ عامــل از ۶ محــرک بــازار 
مســکن در شــرایط انجمــاد قــرار دارنــد. تجربــه نشــان داده نوســانات ۶ عامــل 
فــروش نفــت، نــرخ ارز، ســود بانکــی، تــورم، رکــود اقتصــادی و پروژه هــای 
عمرانــی بــر رونــق یــا رکــود بــازار مســکن تأثیرگــذار اســت؛ در حــال حاضــر 
ــوده ــازار مســکن تاثیرگــذار ب ــات ب ــورم کــه کنتــرل آن در ثب ــه جــز عامــل ت  ب
ــدارد. در  ــرار ن ــکن ق ــازار مس ــق ب ــت رون ــر در جه ــل دیگ ــای ۵ عام مکان نم
ســالهای اخیــر رکــود صنعــت و مســکن از یکدیگــر تأثیــر گرفته انــد؛ چــرا کــه 
ــع پاییــن دســتی  ــا بســیاری از صنای ــوان پیشــران ب ــه عن بخــش مســکن ب
ــا  ــتغال کارخانه ه ــت و اش ــش ظرفی ــث کاه ــود آن باع ــت و رک ــط اس مرتب
ــد از  ــدود ۱۵ درص ــد ح ــان می گوین ــاس کارشناس ــن اس ــر همی ــود. ب می ش
ــده  ــق بخــش مســکن مان GDP و 3۰ درصــد از اشــتغال کشــور معطــل رون
ــد: دولــت  اســت. محمدمهــدی مافــی، کارشــناس اقتصــاد مســکن، می گوی
بایــد قبــل از اینکــه نقدینگــی حاصــل از رشــد اقتصــادی وارد بــازار ارز 
ــی  ــد. ط ــاد کن ــی و بخــش مســکن ایج ــای عمران ــی در پروژه ه شــود، رونق
ــی  ــم؛ اول ــه بودی ــاد مواج ــش اقتص ــاق در بخ ــه اتف ــا س ــر ب ــای اخی هفته ه
عبــور نقدینگــی از ۱۱3۷ تریلیــون، اتفــاق دیگــر افزایــش نــرخ ارز بــه بیــش از 
4۰۰۰ تومــان و ســومین مســئله رشــد اقتصــادی ۷.4 درصــد بــود کــه نشــان 
می دهــد در اقتصــاد کشــور اتفاق هــای خوبــی رخ داده؛ امــا اگــر حجــم 
نقدینگــی بــه ســمت بازارهــای مولــد از جملــه مســکن هدایــت نشــود، قطعــا 

ــال مــی آورد. ــه دنب ــی ب ــه پیامدهــای منف ــازار ارز ســر در خواهــد آورد ک از ب

آغاز پروازهای خارجی ایرباس A321 از 2 ماه دیگر

حضور دوباره خودروهای سواری ولوو در بازار ایران
در حالــی کــه مجــوز فعالیــت نمایندگــی رســمی ولــوو در ایــران لغــو شــده بــود، رئیــس هیئــت عالــی نظــارت از صــدور دوبــاره مجــوز 

بــرای ایــن نمایندگــی خبــر داد.

در قاب تصویر

انجماد 5 عامل محرک در بازار مسکنتسویه حساب دولت با طلبکاران خرد

حتما بخوانید!
3سرعت سپرده گذاری در بانک ها کم شد یکشنبه   26  دی ماه  1395

ـــمـــاره 344 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت گوشی موبایل در بازار )تومان(

 Huawei Honor 
6x

 Motorola Moto X
  Force

1,990,000

 HTC
 Lifestyle 10

1,990,000

 HTC Desire
Pro 10

1,530,000

 Samsung Galaxy
    Pro C9

1,970,000

 Samsung Galaxy J2
  Prime

500,000

 Google Pixel XL  3,550,000

 1,000,000

اسامی شرکت های مجاز برای واردات گوشی
بــر اســاس لیســت اعام شــده از 
ســوی ســازمان حمایــت مصــرف 
تولیدکننــدگان،  و  کننــدگان 
اســامی شــرکت های مجــوزدار 
ــل  ــراه اپ ــن هم ــرای واردات تلف ب
شــامل »ماناتــل پــارس«، »مدیــا 
قائــم  »ایرانیــان  پــردازش«، 
امرتــات«،  »داتیــس  صبــا«،  تجــارت  »اکســیر  همــراه«، 
»المــاس سیســتم«، »ســیب طایــی هوشــمند«، »گــروه 
ــل«، »ارکان  ــرق«، »دی ت ــردازش ش ــراه پ ــا هم ــد«، »دلت آرون
ــعه  ــان«، »توس ــاس جه ــارت ی ــی تج ــات«، »بین الملل ارتباط
ارتباطــات بــا همــا«، »تک تیــم فــن«، »فــوژان ارتبــاط قشــم«، 
»ویســتا پخــش رایانــه«، »پیشــرو الکترونیــک فراســو«، 
»ســریر ســرویس«، »تحلیلگــران هوشــمند امیــد«، »اپــل 
تکنولــوژی« و »آســمان رایانــه ســخت افزار« بــوده کــه شــرکت 
ــل مجــوز  ــر محصــوالت اپ ــاوه ب ــز ع ــک گســتر« نی »انفورماتی

واردات و گارانتی گوشی های تلفن BLU را نیز دارد.

بدهی مخابرات پرداخت شد
مســئوالن شــرکت مخابــرات ایــران از پرداخــت بدهی هــای ایــن 
ــر  ــد. مدی ــر می دهن ــازی خب ــازمان خصوصی س ــه س ــرکت ب ش
روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات ایــران از پرداخــت بدهی هــای 
مخابــرات در روز چهارشــنبه ۲۲ دی مــاه خبــر داد. حــال بــا ایــن 
تفاصیــل انتظــار مــی رود بحــث فســخ قــرارداد ایــن شــرکت کــه 
پیش تــر از ســوی ســازمان خصوصی ســازی مطــرح شــده 
بــود منتفــی شــود. پیــش از ایــن، ســازمان خصوصی ســازی از 
فســخ قــرارداد مخابــرات بــه دلیــل عــدم اجــرای تعهــدات ایــن 
شــرکت خبــر داده و اینگونــه عنــوان کــرده بــود کــه در چارچــوب 
مفــاد قــرارداد منعقــده بــا خریــدار بلوکــی ســهام شــرکت 
ــراردادی  ــدات ق ــای تعه ــدم ایف ــه ع ــر ب ــران و نظ ــرات ای مخاب
مذبــور از جانــب خریــدار ایــن ســهام و نقــض مکــرر تعهــدات از 
حــق فســخ منــدرج در قــرارداد اســتفاده کــرده و قــرارداد معاملــه 

ــد. ــام می کن ــده اع ــرات را فسخ ش ــی مخاب تاریخ

ایجاد انحصار در بازار خودرو
 بــا تغییــرات اخیــر صورت گرفتــه در شــرایط واردات خــودرو

امــرهللا امینــی، کارشــناس، بــه انحصــاری شــدن واردات خــودرو 
ــرهللا  ــدار داد. ام ــدگان هش ــر مصرف کنن ــی آن ب ــرات منف و تاثی
ــدن و  ــت، مع ــر وزارت صنع ــم اخی ــرد:  تصمی ــار ک ــی اظه امین
نمایندگی هــای  و  متفرقــه  شــرکت های  حــذف  در  تجــارت 
ــودرو  ــد واردات خ ــی از فرآین ــازان خارج ــتقیم خودروس غیرمس
ــا  ــت دارد. وی ب ــد مثب ــک پیام ــط ی ــی و فق ــد منف ــد پیام چن
ــدام، انحصــاری  ــن اق ــی ای ــد منف ــن پیام ــه مهم تری ــان اینک بی
ــازار خودروهــای وارداتــی اســت، خاطرنشــان  شــدن واردات و ب
ــه نمایندگی هــای رســمی و  ــا ب کــرد: وقتــی واردات خــودرو تنه
مســتقیم خودروســازان خارجــی محــدود می شــود، خواه ناخــواه 
ــد.  ــاص در می آی ــرکت خ ــد ش ــار چن ــه انحص ــودرو ب واردات خ
ــه داد:  ــی ادام ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
 در ایــن شــرایط واردکننــدگان متفرقــه ای کــه گاه خودروهــا 
ــذف  ــازار ح ــن ب ــد، از ای ــه می کردن ــری عرض ــت کمت ــا قیم را ب
می شــوند و مصرف کننــدگان مجبــور بــه خریــد از چنــد شــرکت 
خــاص هســتند. وی افــزود: منحصــر شــدن عرضــه خودروهــای 
ــرای ســودجویی  ــه را ب ــد شــرکت خــاص، زمین ــه چن ــی ب واردات
ــرکت ها  ــن ش ــوی ای ــوالت از س ــن محص ــت ای ــش قیم و افزای
ــان داده  ــز نش ــته نی ــای گذش ــه تجربه ه ــد و البت ــم می کن فراه
کــه شــرکت های اصلــی و بــزرگ واردکننــده خــودرو الزامــی بــه 

ــد. ــدگان ندارن ــوق مصرف کنن ــت حق رعای

 نهادها و بنیادها کمتر از قبل 

مالیات می دهند
بــر اســاس اطاعــات بانــک مرکــزی، نهادهــا و بنیادهــای 
انقــاب اســامی در ۸ ماهــه ســال جــاری، مالیاتــی معــادل ۱۰ 
ــه حــدود ۵۰ درصــد نســبت  ــرده ک ــان پرداخــت ک ــارد توم میلی
ــن در  ــه اســت. ای ــل کاهــش یافت ــه مــدت مشــابه ســال قب ب
حالــی اســت کــه مالیــات مصــوب آن هــا بــرای ۸ ماهــه ســال 
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــان ب ــارد توم ــادل ۷۰ میلی ــاری مع ج
اطاعــات بانــک مرکــزی ایــران نشــان می دهــد کــه در ۸ مــاه 
ــزار  ــا ۱۹ ه ــر ب ــی براب ــخاص حقوق ــات اش ــاری، مالی ــال ج  س
و ۸۰۰ میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل ۲۱ درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال ســازمان 
امــور مالیاتــی نتوانســته ۱3 درصــد از مالیــات مصــوب اشــخاص 
حقوقــی بــرای ۸ ماهــه را محقــق کنــد. در زیــر گــروه مالیــات 
اشــخاص حقوقــی، مالیــات علی الحســاب اشــخاص حقوقــی 
دولتــی معــادل 3 هــزار و ۶۰۰ میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۱۲ درصــد رشــد داشــته اســت. 
همچنیــن در ۸ مــاه ســال جــاری ۶۲۶۰ میلیــارد تومــان مالیــات 
بــر واردات پرداخــت شــده کــه 4۵ درصــد از میــزان مصــوب خــود 
ــه مــدت  ــا رشــد 3۷ درصــدی نســبت ب ــه ب ــده و البت عقــب مان

مشــابه ســال قبــل روبــرو شــده اســت.

تغییر اساسی شرکت زیرساخت
ــرد  ــوب ک ــود مص ــات خ ــامی در جلس ــورای اس ــس ش مجل
کــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت پــس از تغییــر نــام بــه ســه 
بخــش مجــزا تقســیم شــود. بــا تصویــب مجلــس و بــه دنبــال 
پیشــنهاد رمضانعلــی ســبحانی فر بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات اجــازه داده شــده بــرای تغییــر نــام شــرکت ارتباطــات 
ــد. در  ــران اقــدام کن ــی ارتباطــات ای ــه شــرکت مل زیرســاخت ب
ــه، وزارت ارتباطــات مجــاز  ــن مصوب ــر اســاس ای ــن حــال ب عی
ــه  ــه س ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــک ش ــرای تفکی ــده ب ش
شــرکت تابعــه آن، شــامل شــرکت انتقــال ارتباطــات بین الملــل 
بــا مأموریــت حضــور مؤثــر در بازارهــای منطقــه ای و بین المللــی، 
ــا مأموریــت  شــرکت فنــی و مهندســی شــبکه های مخابراتــی ب
تأمیــن نیازهــای فناورانــه، زیرســاخت مــادر مخابراتــی و صــدور 
خدمــات فنــی و مهندســی و شــرکت توســعه زیرســاخت ارتباطی 
ــر زیرســاخت های  ــارت ب ــت و نظ ــت توســعه، مدیری ــا مأموری ب
ــک  ــود و تفکی ــات موج ــوب امکان ــی در چارچ ــی حاکمیت ارتباط
موجــود  ســازمانی  پســت های  ســقف  در  و  مأموریت هــا 
اقــدام کنــد. طبــق ایــن مصوبــه وزارت ارتباطــات موظــف شــده 
ــر ظــرف مــدت شــش  اســاس نامه شــرکت های فــوق را حداکث

مــاه بــه تصویــب هیئــت وزیــران برســاند.

 سرمایه گذاری چینی ها 

در تولید گل های زینتی اصفهان

کیمیای وطن

رئیــس  حضــور  بــا 
ایــران  دوســتی  انجمــن 
معــاون  و  چیــن  و 
شــاندونگ  هــزه  شــهردار 
بازرگانــی  اتــاق  در  چیــن 
تولیــد  در  مشــترک  همــکاری  راه هــای   اصفهــان، 
بررســی  اصفهــان  در  زینتــی  گل هــای  تجــارت  و 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
هیئت رئیســه  عضــو  جبــاری  قاســمعلی  اصفهــان، 
گفــت:  دیــدار  ایــن  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق 
 اســتان اصفهــان در بخش هــای صنعتــی، کشــاورزی 
و خدماتــی، یکــی از اســتان های پیشــرو و اثرگــذار 
ــا اســتان  ــی ب ــط نزدیک ــد رواب ــه می توان ــران اســت ک ای
ــراری  ــتار برق ــد. وی خواس ــرار کن ــن برق ــاندونگ چی ش
اســتان شــاندونگ چیــن و  بیــن  پــرواز مســتقیم 
اصفهــان شــد و گفــت: دسترســی آســان بیــن دو اســتان 
ــای  ــه همکاری ه ــد زمین ــران، می توان ــن و ای ــم چی مه
ــازد. ژو  ــم س ــف را فراه ــای مختل ــادی در زمینه ه اقتص
جیــن تانــگ، رئیــس انجمــن دوســتی چیــن و ایــران در 
 ایــن دیــدار خواســتار برقــراری روابــط نزدیــک اقتصــادی 
و فرهنگــی بیــن اصفهــان و شــاندونگ چین شــد و گفت: 
 هر دو اســتان در کشــورهای خــود جایگاه ویــژه اقتصادی 
معــاون  تانــگ،  جیــن  ژو  دارنــد.  فرهنگــی  و 
در  چیــن،  شــاندونگ  اســتان  هــزه  شــهر  شــهردار 
ایــن دیــدار گفــت: هــزه ۱۲ هــزار کیلومتــر مربــع 
داشــته  جمعیــت  نفــر   ۸٬۲۸۷٬۸۰۰ و   مســاحت 
و جــدای از کشــاورزی در بخش هــای صنعتــی و معدنــی 
نیــز فعالیت هــای جالب توجهــی دارد. وی افــزود: منطقه 
 مــادن کــه در جنــوب غربی اســتان شــاندونگ قــرار گرفته 
ــه منطقــه پــرورش گل صــد تومانــی مشــهور و مــزارع  ب
کاشــت ایــن گل جاذبــه گردشــگری ایجــاد کــرده اســت. 
ــاه  ــد گل و گی ــش تولی ــا بخ ــکاری ب ــتار هم وی خواس
ــت:  ــد و گف ــترک گل ش ــد مش ــان در تولی ــتان اصفه اس
هــزه آمــاده ســرمایه گذاری در تولیــد و تجــارت گل و 

ــان اســت. ــاه اســتان اصفه گی

 رونمایی از نخستین 

نرم افزار هواشناسی کشاورزی
نخســتین نرم افــزار و اســناد هواشناســی کشــاورزی 
کشــور در پانزدهمیــن نمایشــگاه تکنولــوژی و تجهیــزات 
کشــاورزی و باغبانــی اصفهــان رونمایــی شــد. آشــنایی 
بــا بهتریــن زمــان کاشــت و برداشــت محصــول، کاهــش 
ــرد  ــش عملک ــرمازدگی و افزای ــی از س ــای ناش هزینه ه
کشــاورزان از مزایــای تهیــه ایــن نرم افــزار جامــع اســت. 
جامــع  نرم افــزار  ایــن  دریافــت  بــرای  کشــاورزان 
 www.eseahanmet.ir ــی ــه آدرس اینترنت ــد ب می توانن

ــد. ــه کنن مراجع

3۴ درصد تلفن های همگانی باید جمع آوری شوندسرعت سپرده گذاری در بانک ها کم شد

تابلوهــای تبلیغاتــی ســر چهارراه هــا خطرنــاک هســتند؛ 
ــران  ــی عاب ــا و حت ــی راننده ه ــث حواس پرت ــرا باع زی
پیــاده می شــود. چــرا راهنمایــی و رانندگــی اجــازه 
می دهــد هــم دیــد راننده هــا کــم شــود و هــم 
ــتر  ــد بیش ــر می رس ــه نظ ــود؟ ب ــاد ش ــی ایج حواس پرت

ــد. ــت باش ــن عل ــه همی ــا ب ــات چهارراه ه تصادف

آیــا وقــت آن نرســیده کــه مســئوالن بــه جــای حــرف عمل 
ــه 50 درصــد گــران  ــد مــاه نزدیــک ب ــج در چن کننــد؟! برن

شــده اســت؛ شــعار تــورم یــک رقمــی از کجــا می آیــد؟

ــر  ــرای عاب ــا ب ــت؟ لطف ــاف اس ــخیر اصن ــا در تس پیاده روه
ــد.  ــازی کنی ــاده ، پیاده روس پی

ــکارم  ــت هللا م ــول آی ــه ق ــز، ب ــای عزی ــام کیمی ــا س ب
حقوق هــای نجومــی، وجــدان جامعــه را جریحــه دار کــرده 

ــت. اس
ــا حقــوق 350 هــزار تومــان  ــد بازنشســتگان ب  یکــی بگوی

ــی ...؟ ــد، وجدان ــه زندگــی کنن چگون

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....489

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم
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0913....1657

0913....7455
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حتما بخوانید!
مداخالت درمانی در آرایشگاه ها ...

ــای  ــتوران و تاالره ــی، رس ــف چلوکباب ــه صن ــس اتحادی رئی
اصفهــان بــا اشــاره بــه حــذف حــق ســرویس در رســتوران ها 
ــازه  ــت فودی ها، اج ــاپ ها و فس ــتوران ها، کافی ش ــت: رس گف
دریافــت حــق ســرویس از مشــتریان ندارنــد و رســتوران ها 
ــد.  ــر ارزش افــزوده دریافــت کنن ــات ب ــد مالی ــا می توانن تنه
ــون پیــش از ایــن  ــا بیــان اینکــه ایــن قان حســین ملــت ب
ــا پیــش  ــرد: ت ــار ک ــال می شــده، اظه وجــود داشــته و اعم
از اجرایــی شــدن ایــن موضــوع در اصفهــان، رســتوران های 
ســه ســتاره 5 درصــد و رســتوران های چهــار ســتاره 10 

ــد.  ــت می کردن درصــد حــق ســرویس دریاف
ــر ــذای بیرون ب ــز غ ــام رســتوران ها، مراک ــه داد: تم  وی ادام

ــون  ــن قان ــاغ ای ــل از اب ــت فودها قب ــاپ ها و فس کافی ش
ــز اجــازه دریافــت حــق ســرویس نداشــتند و اگــر حــق  نی
ــف  ــد، تخل ــت می کردن ســرویس از مشــتریان خــود دریاف

ــت. ــده اس ــوب می ش محس
    مالیات بر ارزش افزوده

ــای  ــتوران و تاالره ــی، رس ــف چلوکباب ــه صن ــس اتحادی رئی
ــه رســتوران های داخــل ســازمان ها  ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ــن  ــه از ای ــه کســب پروان ــز موظــف ب شــرکت ها و ادارات نی
ــه  ــه از اتحادی ــزی ک ــام مراک ــزود: تم ــتند، اف ــه هس اتحادی
پروانــه دریافــت می کننــد، ملــزم بــه رعایــت قوانیــن هســتند 

و بــا هــر گونــه تخلــف آن هــا برخــورد خواهــد شــد.
 ملــت درخصــوص دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــا  ــت: تنه ــه گف ــن اتحادی ــی ای ــای صنف ــوی واحده از س
ــر ارزش افــزوده  ــات ب ــه دریافــت مالی رســتوران ها مجــاز ب
اجــازه  فســت فودی ها  و  کافی شــاپ ها  و  هســتند 

دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده ندارنــد. 
وی درخصــوص بازرســی و پیگیــری تخلفــات توســط 
اتحادیــه اظهــار کــرد: مشــتریان می تواننــد از طریــق ارســال 
ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــی اصن ــاق بازرس ــر ات ــه دفت ــه ب نام

ــد. ــزارش دهن ــی را گ ــای صنف ــات واحده تخلف
    حذف حق سرویس

ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــاق اصن ــارت ات ــی و نظ ــر بازرس مدی
ــق  ــذف ح ــون ح ــدن قان ــی ش ــری اجرای ــوص پیگی درخص
ســرویس در رســتوران ها گفــت: اکیپ هــای بازرســی در 
ســطح شــهر در حــال پیگیــری اجرایــی شــدن ایــن قانــون 
ــا  ــف حتم ــه تخل ــر گون ــاهده ه ــورت مش ــتند و در ص هس
ــی  ــود و حت ــام می ش ــای الزم انج ــان برخورده ــا متخلف ب
گــزارش تخلفــات بــه اداره تعزیــرات حکومتــی ارســال 
خواهــد شــد. تاکنــون نیــز بــرای چندیــن رســتوران در ایــن 

ــده تشــکیل شــده اســت.  ــه پرون زمین
ــتوران های  ــه رس ــان اینک ــا بی ــارکی ب ــدی فش ــواد محم ج

داخلــی ســازمان ها و ادارات در صورتــی کــه فقــط بــه 
ــد  ــان زیرمجموعــه خــود غــذا عرضــه کنن ــدان و کارکن کارمن
ــتوران های  ــر رس ــرد: اگ ــار ک ــد، اظه ــی دارن ــرایط متفاوت ش
داخلــی ســازمان ها بــه گروه هــای مختلــف غیــر از کارکنــان 
ــب  ــرای کس ــد ب ــد، بای ــه می دهن ــات ارائ ــز خدم ــود نی خ

ــد.  ــدام کنن ــه اق ــه مربوط ــه از اتحادی پروان
وی بــا بیــان اینکــه در شــش مــاه اخیــر، 55 واحــد صنفــی 
ــدند  ــه ش ــرویس جریم ــق س ــن ح ــت گرفت ــتوران باب رس
ــرات  ــده اداره تعزی ــر عه ــه ب ــغ جریم ــن مبل ــت: تعیی گف
حکومتــی اســت کــه پــس از بررســی های الزم، ایــن مبلــغ 

ــود.  ــام می ش ــم انج ــدور حک ــن و ص تعیی
مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان بــا 
ــا 5 تمــاس  ــه 4 ت ــه صــورت میانگیــن روزان ــان اینکــه ب بی

ــای  ــزود: واحده ــم، اف ــام شــکایت داری ــرای اع ــی ب مردم
ــوند  ــب می ش ــاه پلم ــا 6 م ــن 10 روز ت ــف بی ــی متخل صنف
ــد  ــف کن ــار تخل ــک ســال واحــدی ســه ب ــر در طــی ی و اگ
ــه کســب آن واحــد صنفــی ابطــال خواهــد شــد؛ امــا  پروان
ــه هیــچ رســتورانی در اصفهــان باطــل نشــده  تاکنــون پروان
ــر  ــا ه ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــارکی ب ــدی فش ــت. محم اس
گونــه تخلــف در زمینــه اعمــال نکــردن قانــون حــذف حــق 
ســرویس در رســتوران ها برخــورد شــدید می شــود، گفــت: 
مشــتریان در صــورت مشــاهده تخلــف می تواننــد بــا شــماره 
ــف  ــد و تخل ــاس بگیرن ــماره 124 تم ــا ش  13-323512 ی
ــت  ــه مدیری ــوری ب ــه حض ــا مراجع ــا ب ــد ی ــزارش دهن را گ
بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان شــکایت 

ــد. خــود را ثبــت کنن

 رئیس اتحادیه صنف چلوکبابی و رستوران اصفهان عنوان کرد:

حق سرویس ممنوع!

پیشرفت 65 درصدی احیای بازار مسعودیه

شــهرداری   3 منطقــه  مدیــر 
ــازار  ــای ب ــت: احی ــان گف اصفه
مســعودیه در خیابــان عبدالرزاق 
تاکنــون 65 درصــد پیشــرفت 
ــر  ــین کارگ ــت. حس ــته اس داش
اظهــار کــرد: در گذشــته بــه دلیل 
ــعودیه در  ــازار مس ــایش ب فرس
ــب شــده  ــازار تخری ــام ســقف های ب ــرزاق، تم ــان عبدال خیاب
بــود؛ در همیــن راســتا احیــای بــازار در دســتور کار قــرار 

گرفت.
ــمالی جنوبی  ــته ش ــازار در راس ــقف ب ــای س ــزود: احی  وی اف
ــازار  ــرقی غربی ب ــته ش ــع و راس ــر مرب ــاحت 180 مت ــه مس ب
ــدی  ــی و آرماتوربن ــا پی کن ــع ب ــر مرب ــاحت 400 مت ــه مس ب
ــزی  ــتون فل ــا س ــه ب ــت ک ــال اجراس ــیون آن در ح  فونداس

و نمای طاق و چشمه آجری انجام می شود. 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــهرداری اصفه ــه 3 ش ــر منطق مدی
احیــای بــازار مســعودیه تاکنــون 65 درصــد پیشــرفت داشــته 
ــارد  ــار 5 میلی ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ــرد:  ای اســت، خاطرنشــان ک
ــازار  ــای ب ــه احی ــان اینک ــا بی ــر ب ــود. کارگ ــرا می ش ــال اج ری
ــه همــت ســازمان نوســازی و بهســازی انجــام  مســعودیه ب
می شــود، بیــان کــرد: پــس از احیــای ســقف بــازار، عملیــات 
حفــر کانــال تاسیســات و ســنگفرش بــازار انجــام می شــود.

الیحه بودجه 3 هزار میلیارد تومانی سال 96 

شهرداری اصفهان، تقدیم شورای شهر شد
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، الیحــه بودجــه  کیمیای وطن
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــغ 3 ه ــه مبل ــان ب ــهرداری اصفه 96 ش
صبــح دیــروز، شــنبه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه شــد تــا 

مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. 
80 درصــد از بودجــه شــهرداری در ســال آینــده بــه فعالیت هــای 
عمرانــی و 20 درصــد آن بــه فعالیت هــای جــاری اختصــاص 

ــت.  یافته اس
محمــود محمــدی، معــاون برنامه ریــزی، پژوهــش و فنــاوری 
اطاعــات شــهرداری اصفهــان در ایــن بــاره اظهــار کــرد: 
ــان از  ــهرداری اصفه ــال 96 ش ــه س ــن بودج ــات تدوی مقدم
ــوی  ــه از س ــنامه بودج ــاغ بخش ــا اب ــال ب ــهریورماه امس ش

ــد.  ــاز ش ــان آغ ــهردار اصفه ش
و  اجرایــی  سیاســت های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اولویت بنــدی طرح هــا و پروژه هــا تعریــف شــده، ادامــه 
داد: در ایــن راســتا جلســات متعــددی بــا معاونت هــای 
مختلــف شــهرداری اصفهــان و مدیــران مناطــق 15گانــه 
ــام و  ــق اع ــای مناط ــزار، اولویت ه ــان برگ ــهرداری اصفه ش

ــد. ــن ش ــی تدوی ــوب کل چارچ

اخبار کوتاه

نامگذاری بلوار آیت هللا هاشمی رفسنجانی 

در کرمان
ــا حضــور  صبــح روز گذشــته و ب
اســتاندار  هاشــمی،  محســن 
ــئوالن  ــی از مس ــهردار و جمع ش
بلــوار آیــت هللا هاشــمی شــهر 
ــی  ــد. عل ــذاری ش ــان نامگ کرم
بابایــی، شــهردار کرمــان، در ایــن 
ــت  ــلیت درگذش ــا تس ــم ب مراس
آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی، ســتون انقــاب و یــاور رهبــری 
ــن  ــتیم در ای ــه می توانس ــن کاری ک ــرد: کوچک تری ــار ک اظه
ــان ــتاندار کرم ــنهاد اس ــه پیش ــم ب ــام دهی ــاه انج ــدت کوت  م
ــام  ــه ن نامگــذاری یکــی از مســیرهای ورودی شــهر کرمــان ب
ــن  ــا همراهــی شــورای شــهر ای ــه ب ــود ک ــت هللا هاشــمی ب آی
ــیر  ــتا مس ــن راس ــزود: در ای ــت. وی اف ــورت گرف ــدام ص اق
ــام  ــه ن ــر ب ــه طــول 25 کیلومت ــان ب ــی ورودی شــهر کرم اصل
آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی نامگــذاری شــد. بابایــی تصریح 
ــد و راه  ــده باش ــزرگ پاین ــرد ب ــن م ــم راه ای ــرد: امیدواری ک

ایشان را ادامه دهیم.

مخالن امنیت در شاهین شهر دستگیر شدند
شهرســـتان  انتظامــــی  فرمانـــــده   

شاهین شهر
وحید وطنخواهان

ــان  ــت: مخ ــه گف ــهر و میم شاهین ش
نظــم و امنیــت در خیابــان رازی شاهین شــهر در مــدت کمتــر از 

24 ساعت دستگیر شدند. 
ــل  ــری عوام ــوص درگی ــاری درخص ــی مخت ــرهنگ رجبعل س
شــرارت در شاهین شــهر اظهــار کــرد: عوامــل درگیــری اخیــر در 
شاهین شــهر 5 نفــر بــا یــک خــودروی 206 و دو موتورســیکلت 
ــا  ــوند. وی ب ــر می ش ــم درگی ــا ه ــی ب ــه دالیل ــه ب ــد ک بوده ان
بیــان اینکــه حادثــه درگیــری مربــوط به اواســط شــب یکشــنبه 
بــوده، افــزود: ایــن افــراد بــا قــداره بــا هــدف قدرت نمایــی بــه 
ــهر  ــتان شاهین ش ــان رازی شهرس ــم در خیاب ــا ه ــری ب درگی
ــردم آن  ــای م ــه خودروه ــا قداره هــای خــود ب ــد و ب می پردازن
منطقــه خســارت وارد می کننــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــات  ــه تلف ــن حادث ــه ای ــان اینک ــا بی ــه ب ــهر و میم شاهین ش
ــل  ــن عوام ــن ای ــم خش ــرد: جرائ ــح ک ــته، تصری ــی نداش جان
شــرارت باعــث بــه وجــود آمــدن رعــب و وحشــت در دل 
ــی  ــروی انتظام ــا نی ــود؛ ام ــهری می ش ــهروندان شاهین ش ش
بــا شــگردهای خــاص پلیســی مختلــف، ایــن افــراد را در کمتر 
ــع  ــل مراج ــپس تحوی ــد و س ــتگیر می کن ــاعت دس از 24 س
قضایــی می دهــد. وی در پایــان تأکیــد کــرد: شــهروندانی 
کــه ایــن افــراد شــرور بــه خودروهایشــان خســارت وارد کــرده 
ــای  ــه پرونده ه ــد ک ــام کردن ــود را اع ــکایت های خ ــد، ش بودن
ــی  ــع قضای ــه مراج ــت و ب ــری اس ــال پیگی ــراد در ح ــن اف ای

ــده اند. ــال ش ارس

اخبار کوتاه

ــی  ــروش در مــکان واحدهــای صنف ــی و ف مداخــات درمان
ممنــوع اســت و در صــورت مشــاهده بــا آنــان برخــورد 
دهکــردی  فتحی کوهــی  ثریــا  شــد.  خواهــد  قانونــی 
ــه در  ــواردی ک ــق م ــا مطاب ــه تنه ــگاه های زنان ــت: آرایش گف

ــی  ــازمان فن ــده و س ــد ش ــا قی ــواز آن ه ج
و حرفــه ای بــه آن هــا مــدارک می دهــد 
مداخــات  و  فعالیــت کننــد  می تواننــد 
ــی و فــروش محصــوالت آرایشــی در  درمان
ــت.  ــوع اس ــی ممن ــای صنف ــکان واحده م
آرایشــگاه ها تعرفــه  درخصــوص   وی 

ــط  ــگاه ها توس ــه آرایش ــرد: تعرف ــح ک تصری
اتحادیــه تعییــن می شــود و بســته بــه مــکان و درجــه 
ــاوت اســت.  ــه می شــود، متف ــه ارائ ــی ک آرایشــگاه و خدمات
ــه در  ــت 700 آرایشــگاه زنان فتحی کوهــی دهکــردی از فعالی
شهرســتان شــهرکرد خبــر داد و گفــت: تمــام ایــن واحدهــای 

صنفــی دارای مجــوز هســتند. 

نــوع  هفــت  آرایشــگاه ها  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
کــه  می دهنــد  ارائــه  مشــتریان  بــه  عمــده  خدمــات 
شــنیون، کوتاهــی مــو، پیرایــش صــورت و مــکاپ بخشــی 
زنانــه  آرایشــگا ه های  اتحادیــه  رئیــس  آن هاســت.  از 
ــوزش  ــه آم ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــتان ش شهرس
 آرایشــگری غیرمجــاز در بعضــی از آرایشــگاه ها
تصریــح کــرد: افــرادی کــه از ایــن اتحادیــه 
پروانــه کســب دریافــت می کننــد، طبــق قانــون 
بایــد فقــط در امــور خدمــات آرایشــی فعالیــت 
کننــد و بــه هیــچ عنــوان اجــازه آمــوزش 
آرایشــگری را ندارنــد. وی در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: تاتــوی ابــرو و میکروپیگمنتیشــن بایــد در محیط هــای 
ــج  ــل پن ــب و حداق ــواز کس ــراد دارای ج ــط اف ــه توس ایزول
ســال ســابقه و پــس از تأییدیــه اتحادیــه و مرکــز بهداشــت 
صــورت پذیــرد و هــر آرایشــگری مجــاز بــه انجــام تاتــو بــه 

صــورت خودســرانه نیســت. ایســنا

رئیس اتحادیه آرایشگاه های زنانه شهرکرد:

مداخالت درمانی در آرایشگاه ها، ممنوع است
مدیــر کل راه آهــن اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
بــاالی راه آهــن یــزد از جملــه اختصــاص 37 درصــد حمــل 
بــار ریلــی کشــور و تــردد روزانــه 13 هــزار مســافر از طریــق 
شــبکه ریلــی اســتان، از افزایــش دو برابــری ایــن ظرفیــت 

ــردن  ــه ک ــرح دو خط ــرداری از ط ــا بهره ب ب
خطــوط ریلــی اســتان تــا ســال آینــده 

ــر داد.  خب
ســیدمصطفی داوودی بــه نقــش مهــم 
آرامــش  ایجــاد  در  رســانه ها  و  دولــت 
کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  جامعــه  روانــی 
مدیــران و دســت اندرکاران بــا همراهــی 

ــای  ــری را در حوزه ه ــات موثرت ــد خدم ــانه ها می توانن رس
ــد. ــه کنن ــه ارائ ــار جامع ــه اقش ــف ب مختل

 وی در ادامــه کمــک بــه توســعه کشــور را از جملــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی راه آهــن دانســت و ب اولویت هــای اجرای
در حــال حاضــر 30 درصــد عملیــات حمــل و نقــل کشــور 

از ســوی بخــش راه آهــن انجــام می شــود، گفــت: راه آهــن 
از جملــه مجموعه هــای دولتــی اســت کــه علی رغــم ضــرر 
ــعه  ــتای توس ــانی در راس ــود، خدمت رس ــای موج و زیان ه
بیــش از پیــش اســتان و کشــور را در دســتور کار خــود قــرار 

ــت.  داده اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــن اس ــر کل راه آه مدی
مرکــز  بــا  کشــور  راه آهــن  ثقــل  نقطــه 
ــت، از  ــده اس ــق ش ــران منطب ــی ای جغرافیای
راه آهــن یــزد بــه عنــوان حســاس ترین نقطــه 
ــه در  ــه نحــوی ک ــرد؛ ب ــاد ک راه آهــن کشــور ی
ــری  ــن بارگی ــزار ت ــه 50 ه حــال حاضــر روزان
در ایــن بخــش انجــام می شــود. وی ادامــه داد: در بخــش 
مســافر نیــز راه آهــن یــزد باالتریــن میــزان رام قطــار را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت؛ بــه طــوری کــه هــر شــبانه روز 
ــه  ــردد دارد ک ــزد ت ــار در راه آهــن ی ــا 120 رام قط ــن 100 ت بی

ــا ــتند. ایرن ــافربری هس ــش از 30 رام آن مس بی

در شهر

آگهی حصر وراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   34 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  زمان  نریمانی  سمیه  خانم 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   732/95

اقامتگاه   1395/10/05 تاریخ  در   1022 بشناسنامه  آبادی  زمان  نریمانی  اکبر  شادروان  که  داده 

نریمانی  به:1-بتول  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

محسن   )3(  34 ش.ش  سمیه  متوفی()2(  )همسر   955 ش.ش  رضا  فرزند  آبادی  زمان 

 6600052351 ش.ش  حسین   )5(  1270189115 ش.ش  حسن  محمد   )4(  133 ش.ش 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  اکبر  فرزند  آبادی  زمان  نریمانی  همگی 

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

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/958/م الف به تاریخ 95/10/23

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
شاکی: آقای حسین اقوام خرازی دادخواستی به طرفیت متهم: آقایان  1- مصطفی حسن زاده نظر 

آبادی ف مجتبی 2- غامرضا ایروانی فرزند محمد به خواسته خیانت در امانت تقدیم دادگاه های 

برخوار  دو شهر  دادگاه کیفری   101 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اباد  دولت  عمومی شهرستان 

)101 جزایی سابق ( واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9409983752301443-

950438 ج/101 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/03 و ساعت 11:15 تعیین شده است. 

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

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

و  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد  اطاع  و  آگهی  نشر  از  خوانده  پس  تا  آگهی می شود  کثیراالنتشار 

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

رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/959/م الف به تاریخ 95/10/23

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خواهان : اله مراد حیدری پور  دادخواستی به طرفیت خوانده محسن زارع چاوشی و فرزانه امیریان 

و بهنام صبا و زهرا خوش دوخت و محمد جلوخانیان و قربانعلی صالحی فرد . طاهره شهبازی و 

اثبات مالکیت )مالی  به خواسته  برخوار  و اماک شهرستان  اسناد  ثبت  اداره  و  زارع چاوشی  ناصر 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  منقول(  غیر 

دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 

9209983751400799  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت  تعیین شده است. به علت مجهول 

دادگاه های  آئین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73  و  بودن  خوانده و درخواست خواهان  المکان 

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

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

نظریه  و در وقت مقرر فوق جهت ماحظه  را دریافت  دادخواست و ضمائم  کامل خود نسخه دوم 

کارشناسی در مهلت مقررحاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/930/م الف به تاریخ 95/10/08

دادنامه
روبروی  آباد خ حافظ  دولت  منطقه صنعتی  نشانی  به  فرزند محمد  آقای سجاد صالحی   : شاکی 

تراشکاری رضایت نوین صنعت متهم: آقای غامرضا نعلچی فر فرزند علی به نشانی خ بزرگمهر خ 

رکن الدوله ک الفت پ 37  اتهام: معامله به قصد فرار از پرداخت دین 

رای دادگاه

درخصوص شکایت آقای سجاد صالحی فرزند محمد علیه آقای غامرضا معلچی فرد فرزند علی دائر 

بر معامله صوری به قصد فرار از دین دادگاه بابررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست 

تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقاب شهرستان برخوار شکایت شاکی و مودای شهادت شهود صرف 

نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد 

به ماده 21 قانون نحو اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 متهم موصوف را به تحمل هشت ماه 

 حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/951/م الف به تاریخ  95/10/18

دادنامه
شاکی : آقای محمد رضا بابائی فرزند هاشم به نشانی خورزوق خیابان ابوذر دویست متری اتوبان 

جنب نان فانتزی امام علی علیه السام متهم: آقای سبز علی حاتمی فرزند اسماعیل به نشانی تهران 

دادگاه  رای  نامشروع  از طریق  مال  اتهام: تحصیل   26 اول ک شهید شفیعی پ  ده متری  جوادیه 

درخصوص شکایت آقای محمد رضا بابائی فرزند هاشم علیه آقای سبز علی حاتمی فرزند اسماعیل 

دائر بر تحصیل مبلغ چهار میلیون ریال وجه نقد از طریق نامشروع دادگاه با بررسی مجموع محتویات 

انقاب شهرستان برخوار شکایت  و  تنظیمی توسط دادسرای عمومی  از جمله کیفر خواست  پرونده 

شاکی با این توضیح که شاکی راننده تاکسی تلفنی می باشد و در تاریخ 1391/11/10 مشتکی عنه با 

تماس تلفنی به آژانس شاکی در خواست تاکسی می نماید و شاکی جهت انجام سرویس به محل 

آدرس وی مراجعه و بین راه به وسیله شماره تلفن 09109487183 با شاکی تماس و شماره کارت 

عابر بانک صادرات وی را گرفته و شاکی را جهت انجام امور بانکی به پای عابر بانک کشانده و نهایتا 

مبلغ مذکور ) چهارمیلیون ریال( را از حساب شاکی برداشت می نماید و مدارک ابرازی از ناحیه ایشان 

و نتیجه استعام انجام شده و واریز پوا به حساب متهم صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه 

با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات  نامبرده را محرز و مسلم دانسته و  دفاع موثر بزهکاری 

مرتکبین ارتشاء . اختاس و کاهبرداری متهم موصوف را عاوه بر رد اصل مال مبلغ چهار میلیون ریال 

به شاکی به تحمل پنج ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/951/م الف به تاریخ  95/10/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
نظر به اینکه تجدید نظر خواه عباس داوری فرزند حسن به وکالت آقای عباس داوری به تجدید نظر 

خواندهی 1- علی اصغر داوری فرزند رجبعلی  2- غامحسین لباف فرزند محمد حسن 3- محمد 

تقی لباف فرزند محمد حسن در مورخه 1395/10/14 نسبت به دادنامه شماره 9509973751400930- 

نظر  تجدید  به  لذا  اعتراض کرده  برخوار  عمومی حقوقی  دادگاه  دوم  از شعبه  1395/09/28 صادره 

خواندگان اباغ میشود ظرف مهلت ده روز از تاریخ آگهی پاسخ خود را کتبا به این شعبه اعام نماید. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/954/م الف به تاریخ 95/10/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
طرفیت  ب  طاق  خواست  در  خواسته  به  دادخواسای  نظر  حاجی  فرزند  زاده  عرب  نورجان  خانم 

آقای امان اله عرب زاده فرزند رزاق به این دادگاه تسلیم که به کاسه 951031 ح 1 ثبت و برای روز 

1395/12/08 ساعت 12 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد 

لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت بعمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم 

حضور دادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا نیازی 

به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و ندت آن ده روز است. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/930/م الف به تاریخ 95/10/14

دادنامه
نشانی  به  فرزند محمد  داوری  پرویز  آقای  وکالت  با  رمضانعلی  فرزند  عنایتی  اکبر  آقای   : خواهان 

اصفهان خیابان نیکبخت نبش بن بست وحدت مجتمع وکا طبقه اول واحد 4 خوانده : آقای محمد 

رضا باقرلو فرزند حسن به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص 

دادخواست خواهان آقای اکبر عنایتی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت خوانده آقای محمدرضا 

باقرلو فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ 99000000 ریال وجه دوفقزه چک بانک ملت به شماره و 

تاریخ 28/121160-90/07/05 و 14/1211160-90/08/05 به انضمام خسارات قانونی دادگاه با عنایت 

به محتویات پرونده و وجود اصل چکها در ید خواهان و گواهینامه عدم پرداخت بانک مربوطه و عدم 

حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه یا مدرکی که دال بر رد ادعای خواهان باشد خواسته خواهان 

ایشان را وارد تشخیص با استناد به مواد 1 و 2 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاحی صدور چک و 

مواد 310 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 

مذکور به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید  این رای غیابی و بیست روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی است.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/957/م الف به تاریخ 95/10/23

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای  پرونده کاسه 950152  دارد در خصوص  نظر  در  برخوار  دادگستری شهرستان  احکام  اجرای 

احکام به نفع خانم صغرا جعفری  و علیه اکبر طوطی به خواسته مطالبه جلسه  مزایده ای در تاریخ 

95/11/20 ساعت 09:00 صبح به منظور فروش و مزایده اماک توقیفی متعلق به محکوم علیه اکبر 

طوطی به آدرس کمشچه خیابان مسلم ابن عقیل بن بست 6 متری به شرح ذیل: 1- واحد تجاری 

به مساحت 34/4 متر مربع دارای پروانه ساخت مورخ 86/02/05 کارشناسی شده به مبلغ پانزده 

میلیون تومان 2- زمین به مساحت حدود 115 متر مربع کارشناسی شده به مبلغ دوازده میلیون و  

ششصد و پنجاه هزار تومان 3- سی درصد ساخت ساختمان زمین فوق کارشناسی شده به میزان 

نه میلیون و ششصد هزار تومان  است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید 

از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر این اجرا 

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

شد . الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب 

دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/955/م الف به تاریخ 95/10/22

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه محمد حسین خاشعی فرزند علی اکبر به پرداخت 

مبلغ 112404000 ریال بابت حق االجرا در حق االجرا در حق صندوق دولت و همچنین به پرداخت مبلغ 

394932816 ریال در حق آقای سعید صارمی محکوم گردیده است و یک دستگاه بسته بندی قند و 

یک دستگاه کوره و یک دستگاه خردکن و غیره بشرح نظر کارشناس که به پیوست تقدیم می گردد 

را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 285000000 ریال ارزیابی 

تاریخ 1395/11/12  در  اجناس فوق جلسه مزایده  لذا جهت فروش  توقیف میباشد  کرده است که 

ساعت 12 در دفتر شعبه دوم اجرای احکامدادگستری برخوار برگزار میشود و طالبین میتوانند 5 روز 

قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در 

روز مقرر در دفتر این اجرا از مبلغ ارزیابی شده شروع و اموال به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید فروخته خواهد شد . الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی 

المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/183/م الف به تاریخ 95/10/13

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهره محسنی با قیومیت از طرف غزل محمد هاشمی حبیب آبادی وکیل صغرا منصوری حبیب 

دوبرگ شهادت شهود  تسلیم  با  آبادی  هاشمی حبیب  عباسعلی محمد  مرحوم  ورثه  از  احد  آبادی 

ثبت  از 72 حبه ششدانگ مورد  پنج جلد سند مالکیت میزان 18 حبه مشاع  مدعی سوخته شده 

صفحه 340 دفتر 361 به شماره ثبت 78261 ذبه شماره چاپی سند 004139 و میزان 9 حبه مشاع 

از 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 346 دفتر 361 به شماره ثبت 78265 به شماره چاپی سند 

004141 و میزان 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 98 دفتر 5 بخ شماره ثببت 

256 به شماره چاپی سند 004137 پاک 256 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به 

نام عباسعلی محمد هاشمی حبیب آبادی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته اند که اسناد 

مالکیت مرقوم در اثر سوختگی از بین رفته است و چون درخواست صدور المثنی اسناد مالکیت نموده 

است طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 

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

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

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

مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1395/10/26

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/950/م الف به تاریخ 95/10/18

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  اباغنامه: 9510100354506417 شماره پرونده: 9409980362201519 شماره  شماره 

951360  تاریخ تنظیم: 1395/10/14 شاکی آقای احمد مجلسی فرزند مهدی شکایتی علیه اقای 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  کاهبرداری  بر  دائر  حیدری  جمال 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)119 

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

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کاسه  951360  و  ارجاع  اتاق شماره 222  اصفهان- طبقه 2 

1395/11/26 و ساعت 9 تعیین شده است. نظر به اینکه متهم  مجهول المکان می باشد به استناد 

ماده 174 قانون آیین کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 

می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر فوق حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود..

شماره: 32234/م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان/ نامداری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951130خواهان خانم مریم عباسی باغبادرانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

وجه به طرفیت آقای مجتبی محمدی اراضی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 

95/11/26 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

اصفهان - اول خیابان  ارباب مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 31645/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  بنی هاشمی  پرونده کاسه 798/95   خواهان مجتبی  در خصوص 

 95/11/26 مورخ    ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  فتوحی   بابک  طرفیت  به 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده   17/45 ساعت 

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

راه  چهار  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 

در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  وکا- 

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

شد.

شماره: 32197/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  هاشمی  بنی  مجتبی  سید  خواهان     797/95 کاسه  پرونده  خصوص  در 

مورخ    ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  نصری   اصغر  طرفیت  به  مطالبه  بر: 

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده   17/30 ساعت   95/11/26

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

راه  اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل 

در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  وکا- 

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

 شد.

شماره: 32196/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 799/95   خواهان مهران مراد عباسی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت فرید بابادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/11/26 ساعت 18:00 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 32195/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  رضوی  مهدی  محمد  سید  خواهان  ش11     951113 کاسه  پرونده  خصوص  در 

مورخ    ........... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  رشتیان   آذر  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 

بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . 95/11/26 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 

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

چهار  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  وکا-مجتمع  راه 

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

شد.

شماره: 30837/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

مدیر کل راه آهن استان یزد عنوان کرد:

حمل 37 درصد بار کشور در خطوط ریلی یزد
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حتما بخوانید!
»حرفه ای«های رضا کیانیان ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

اولیــن مــاه زمســتان هــم در حــال تمــام شــدن اســت. 
دی مــاه بــرای بســیاری از خانواده هــا، فصــل امتحانــات 
ــات  ــوال تعطی ــه معم ــاه ک ــن م ــر ای ــا اواخ ــت؛ ام اس
میان تــرم از راه می رســد، فرصــت خوبــی بــرای مطالعــه 
ــزارش  ــن گ ــه در ای ــن بهان ــه همی ــت. ب ــی اس غیردرس
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه تازه هــای کتــاب، آن 
ــه  ــی ترجم ــه به تازگ ــان ک ــات جه ــای ادبی ــم تازه ه ه

شــده اند.
موسیقیبرایآفتابپرستها    

ــتان  ــه داسـ مجموعـ
ــرای  ــیقی بــ »موسـ
فتـاب پرســـت ها«  آ
نوشــته ترومــن کاپوتی 
بــا ترجمــه بهرنــگ 
رجبــی در ۱۶۲ صفحــه 
ــراژ ۱۰۰۰ نســخه  ــا تی ب
هــزار   ۱۳ قیمــت  و 
تومــان منتشــر شــده 

ــت. اس

ــی  ــرد داستان نویس ــتاد بی بروبرگ ــی، اس ــن کاپوت  تروم
بــود کــه پیشــگاماش چخــوف   در همــان ســنتی 
و همینگــوی بودنــد. جایــی از زندگــی فکــر کــرد 
ــر  ــی پ ــود زندگ ــازد؛ خ ــه بس ــدارد قص ــی ن ــر دلیل دیگ
ــد  ــط بای ــه فق ــت ک ــر اس ــذاب و بک ــتان هایی ج از داس
درســت تعریفشــان کنــی تــا بــه جــان خواننده بنشــینند 
ــه  ــن شــد ک ــد. ای ــش بگذارن ــر ذهن ــدگار ب ــری مان و اث
 شــروع کــرد بــه نوشــتن قصــه آدم هــای واقعــی 
و روایــت ماجراهــای شــگفت زندگــی غریبه هایــی کــه 

ــد.  ــه نظــرش یکــه می آمدن ب
چندســالی بعدتــرش حتــی گامــی پیش تــر رفــت و بــه 
ــه  ــر از هم ــر خــودش را بهت ــه اگ ــن نتیجــه رســید ک ای
می شناســد، چــرا اصــا بــاال و پاییــن زندگــی خــودش 

ــد.  ــش را ننویس و دوروبری های
بــه همیــن کار گذشــت  عمــرش  آخــر   ســال های 

و حاصلش شــد داستان های این مجموعه.
ماهمیشهقلعهنشینان    

رمــان »مــا همیشــه قلعه نشــینان« نوشــته شــرلی 
جکســن بــا ترجمــه علیرضــا مهدی پــور در ۱۹۸ صفحــه 
ــان  ــزار توم ــت ۱۵ ه ــخه و قیم ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ب

منتشــر شــده اســت. 

ــشه  ــا همیــ »مــــ
قلعـــه نشــــینان« 
آخریــن رمــان بانــوی 
شــهیر ادبیــات آمریکا 
ــن  ــرلی جکسـ شـــ
ــت.  )۱۹۶۵-۱۹۱۶( اس
بـــه  نویســـنده ای 
ــه گیر  ــدت گوشـ ش
از  بعضــــی  کــه 
ــار بلنـــد  بهتریــن آث
و کوتـــــاه میانـــــه 

اوســت. از آن  آمریــکا  ادبیــات  قــرن بیســتم 
 ایــن رمــان داســتان دو خواهــر اســت در خانــه ای 

عجیــب در روســتایی مرمــوز. 
 رمــان مملــو از اتفاق هایــی اســت پیش بینی نشــده 
ــان  ــان پنه ــی در وجودش ــگار خباثت ــه ان ــی ک و آدم های

ــت. ــده اس ش
آنتهکریستا    

»آنتـه کریســــتا« 
ــته املی نوتومب  نوش
ــه  ــه محبوب ــا ترجم ب
ــدر در ۱۰۲  ــم کام فهی
ــراژ ۱۰۰۰  ــا تی صفحــه ب
نســخه و بــه بهــای ۹ 
ــی  ــان راه ــزار توم ه
ــده  ــاب ش ــازار کت ب

اســت. 
ــی نوتومــب، یکــی از پرخواننده تریــن و جدی تریــن  امل

نویســندگان معاصــر فرانســه زبان اســت. 
ــتن دارد  ــم نوش ــه نظ ــت ک ــنده ای اس ــب نویس  نوتوم

و سالی یک رمان منتشر می کند. 
ــهورترین  ــی از مش ــتا«، یک ــک »آنته کریس ــان کوچ رم

ــه ســال ۲۰۰۳ منتشــر شــد.  ــار اوســت ک آث
ــه  ــر دانشــجوی تنهاســت ک ــک دخت ــان، داســتان ی رم
هیــچ دوســتی نــدارد. او در دانشــکده بــا دختــری پرشــر 
ــه اوســت.  ــا ب ــه نگاه ه ــه هم و شــور آشــنا می شــود ک
دختــری کــه از شــهری دیگــر بــه کالــج می آیــد و 
ناگهــان قهرمــان کتــاب تصمیــم می گیــرد او را بــه 
ــد.  ــی درآی ــد، مگــر کمــی از تنهای خانه شــان دعــوت کن

ــا...  . ام
ــام  ــه ن ــب ب ــی نوتوم ــری از امل ــان دیگ ــن رم همچنی
ــادی  ــه فریس آب ــه بنفش ــا ترجم ــتانی« ب ــفر زمس »س
در ۹۷ صفحــه بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت 
۸۰۰۰ تومــان منتشــر شــده اســت. رمــان، روایــت 
ــد  ــه می خواه ــت ک ــوان اس ــردی ج ــان احوالی م پریش
ــافرانش  ــه مس ــا هم ــافربری را ب ــای مس ــک هواپیم ی
ــه  ــع ک ــن وض ــد. او در ای ــم بزن ــه ای رق ــدزدد و فاجع ب
ــه  ــد، ب ــداد می کن ــران در آن بی ــی و دیگ خشــم از زندگ
ــب  ــقی عجی ــای عش ــد و پ ــک می زن ــته فاش ب گذش
ــث  ــه باع ــد ک ــش می کش ــر را پی ــی عجیب ت و روزهای
شــده اند او بــه ســوی چنیــن تصمیــم وحشــتناکی گام 

ــود. ــم ش ــش مصم ــه اجرای ــردارد و ب ب

- رضــا صادقــی در شــب آغــاز ســی ودومین دوره جشــنواره 
موســیقی فجــر از مــادر کــودک رها شــده مبارکــه ای 
خواســت تــا بــرای تحویــل گرفتــن فرزنــد خــود بازگــردد.

ویــژه  نمایش هــای  بخــش  در  »فروشــنده«  فیلــم   -
ــه روی  ــکا ب ــم »ســانتاباربارا« در کشــور آمری جشــنواره فیل
پــرده مــی رود. ســی ودومین جشــنواره فیلــم »ســانتاباربارا« 
ــن( در  ــا ۲۳ بهم ــه )۱۳ ت ــم فوری ــا یازده ــخ اول ت از تاری

کالیفرنیــا برگــزار می شــود.
آماده ســازی  روزهــا در حــال  ایــن  تهرانــی  - جــال 
نمایــش جدیــدی بــا نــام »ســونات پاییــزی« اثــر اینگمــار 
ــم دو  ــا ه ــاره رهنم ــه و به ــه گاب آدین ــت ک ــان اس برگم

ــتند. ــر آن هس بازیگ
- »ویلیــام پیتــر بَلتــی«، نویســنده رمــان »جن گیــر« 
ــاب  ــی دارد، درگذشــت. او کت ــم آن شــهرت فراوان ــه فیل ک
ترســناک »جن گیــر« را در ســال ۱۹۷۱ دربــاره کودکــی کــه 
جــن زده شــده بود، نوشــت و دو ســال پــس از آن فیلمنامه 
ــر«  ــردان »جن گی ــن«، کارگ ــام فردکی ــرای »ویلیـ  آن را ب

به نگارش درآورد.
جشــنواره  ســی وپنجمین  بلیت هــای  پیش فــروش   -
ــود.  ــاز می ش ــاه آغ ــنبه ۲۸ دی م ــر از روز سه ش ــر فج تئات
عاقمنــدان بــرای تهیــه بلیــت نمایش هــای جشــنواره 
می تواننــد از تاریــخ یادشــده بــه ســایت تیــوال بــه نشــانی 

ــد. ــه کنن ــی www.tiwall.com مراجع اینترنت
ــم  ــت: فیل ــینما، گف ــردان س ــت، کارگ - داوود توحیدپرس
ــه ازدواج  ــان را ب ــادر« جوان ــا ن ــر آق ــم، همس ــم خان »مری
تشــویق می کنــد. داســتان ایــن فیلــم، زندگــی یــک 
ــد  جــوان ۲۶ ســاله از فرنــگ برگشــته ای را روایــت می کن
کــه می خواهــد بــا یــک دختــر ۱۶ ســاله ازدواج کنــد؛ امــا 
ایــن دختــر بــه دلیــل شــرایط ســنی و مســائل مختلــف بــا 

ازدواج مخالفــت می کنــد و ... .
- مجــوز ســاخت فیلمنامــه ســینمایی »آســتیگمات« 
 پــس از حــدود ۱۰ مــاه و تشــکیل جلســات متعــدد 
و بحــث دربــاره پروانــه ســاخت آن اوایــل دی مــاه امســال 
بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی مجیدرضــا مصطفــوی صــادر 

شــده اســت.
ســینمایی  فیلــم  محمدهــادی کریمــی، کارگــردان   -
ــینمایی  ــروژه س ــن پ ــرد ای ــان ک ــانی«، بی ــدی انس »کم
ــت. ــگ اس ــح رن ــال تصحی ــی در ح ــامان وفای ــط س توس
- مهــران مهــام، تهیه کننــده تلویزیــون دربــاره  علــت 
ضعــف ســریال های طنــز تلویزیــون، اظهــار کــرد: بالــغ بــر 
ــردد.  ــندگان برمی گ ــه نویس ــا ب ــف کاره ــد از ضع ۸۰ درص
ــش  ــه پی ــرادی ک ــا اف ــم ی ــم داری ــز ک ــنده طن ــا نویس  م
از ایــن داشــته ایم را تنــزل داده ایــم؛ متاســفانه تلویزیــون از 

نیروهایــی کــه داشــت، صیانــت نکرد.
- »زیــر درخــت تــوت« دومیــن رمــان احمــد پــوری 

می شــود. رونمایــی  بــه زودی 

 موزه هنرهای معاصر 

میزبان »گوشه های اصفهان«

کیمیای وطن

ــان  ــر اصفه ــای معاص ــوزه هنره م
ــه های  ــگاه »گوش ــان نمایش میزب
ــر  ــار نقاشــی جهانگی ــان« آث اصفه
متفــاوت  قالبــی  در  شــهدادی 
و شــاعرانه اســت. بــه گــزارش 
 روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان

 نمایشــگاه »گوشــه های اصفهــان« از ۲۰ دی افتتــاح شــده 
و بــه مــدت یــک مــاه در محــل مــوزه هنرهــای معاصر ســازمان 
ــتان  ــان هنردوس ــان، میزب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
خواهــد بــود. جهانگیــر شــهدادی نقــاش و نویســنده مقاله هــای 
متعــدد و کتاب هایــی دربــاره هنــر ایــران و غــرب، بیشــتر 
از چهــل ســال بــه تجربــه عملــی و نظــری در رشــته های 
گوناگــون هنرهــای دیــداری پرداختــه  اســت. شــهدادی در 
ــدان  ــران و هنرمن ــدرن ای ــار م ــی آث ــرای معرف ــز ۱۳۷۶، ب پایی
آن بــه هنردوســتان و هنرمنــدان اصفهانــی، نمایشــگاهی از 
 آثــار نقـــــاشان و مجـــسمه سازان مشـــــهور معاصــر ایرانـــــی 
 را در دو گالــری کاســـــیک و کوثــر اصفهــــان برپــا کــرد و آن 
را »پــل اصفهــان« نامیــد. »گوشــه های اصفهــان«، نمایشــگاهی 
متفــاوت و خــاص اســت کــه مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
را میزبــان شــاعرانه تابلوهــای نقاشــی جهانگیــر شــهدادی کــرده 
ــه  ــاش اســت ک ــن نق ــع شــعر یکــی از روایت هــای ای و در واق
تــاش می کنــد آن را در قــاب تابلوهایــش بــه تصویــر بکشــد. 
جهانگیــر شــهدادی علــت نامگــذاری ایــن نمایشــگاه را بــه نــام 
ــده  ــای شناخته ش ــی از مجموعه ه ــان«، یک ــه های اصفه »گوش
ــی  ــاعر اصفهان ــفیق ش ــت ش ــکار و دوس ــواه، هم ــوان قدرخ کی

عنــوان کــرده اســت.

کنسرت »ساالر عقیلی« در اصفهان
ــر برگــزار  ــاالر کوث ــی ۸ و ۹ بهمن مــاه در ت کنســرت ســاالر عقیل
می شــود. ســاالر عقیلــی کــه بــا همــکاری ارکســتر ملــی اصفهــان 
در فروردین مــاه امســال در اصفهــان و شاهین شــهر بــه اجــرای 
ــه اجــرای کنســرت  ــم ب ــی تصمی ــود، به تازگ ــه ب ــه پرداخت برنام
ــه  ــان گرفت ــری مرتضــی شــفیعی در اصفه ــا رهب ــود ب ــر خ دیگ
اســت. عاقمنــدان بــرای حضــور در ایــن کنســرت می تواننــد بــا 
ــای ۸  ــایت sharghconcert.com در روزه ــت از س ــه  بلی  تهی
و ۹ بهمن مــاه، رأس ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقــه و ۲۱ بــه تــاالر کوثــر 
ــم نظامــی، مجموعــه ورزشــی ۲۲ بهمــن  واقــع در ســه راه حکی
مراجعــه کننــد. ســاالر عقیلــی، خواننــده  ثابــت ارکســتر موســیقی 
 ملــی ایــران اســت. وی در جشــنواره  موســیقی فجــر ســال ۷۵

زمانــی کــه جوانــی ۱۸ ســاله بــود، بــرای نخســتین بــار بــه روی 
صحنــه رفــت و موجــب حیــرت تماشــاچیان شــد.

اخبار کوتاه

ــار  ــود در کن ــی خ ــه کارگردان ــن تجرب ــان در اولی ــا کیانی رض
هدایــت هاشــمی و بهــاره رهنمــا بــه ایفــای نقــش می پــردازد. 
رضــا کیانیــان، بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون نمایــش 
»حرفــه ای« را بــه عنــوان اولیــن تجربــه کارگردانــی خــود بــه 

صحنــه می بــرد. 
دوشــان  نوشــته  نمایــش،  ایــن  متــن 
ــی  ــاره فروپاش ــوع آن درب ــچ و موض کواچوی
ــای  ــرقی و پیامده ــای ش ــم در اروپ کمونیس
ــی دارد.  آن اســت و رویکــردی کمدی اجتماع
کیانیــان ســال ۸۳ در همیــن نمایــش کــه بــا 
ــن«  ــدی غمگی ــک کم ــا، ی ــام »حرفه ای ه ن
ــد ــرا ش ــدی اج ــک محم ــی باب ــه کارگردان  ب

بــازی کــرد. آن اجــرا بــر اســاس نســخه ترجمه شــده 
آلمانــی در فرهنگســرای نیــاوران و تــاالر قشــقایی مجموعــه 
ســاعتچیان  احمــد  و  رفــت  صحنــه  روی  شــهر   تئاتــر 
ــد؛ امــا کیانیــان  و مریــم ســعادت، دیگــر بازیگــران آن بودن
بــرای اجــرای دوبــاره ایــن نمایشــنامه، خوانــش دیگــری از 

ــاوت اســت. او  ــی آن متف ــش آلمان ــا خوان ــه ب ــن دارد ک مت
ایــن نمایشــنامه را بــا ترجمــه ایــرج امامــی و از روی ترجمــه 
ــده، از  ــرا ش ــرادوی اج ــه در آف ب ــه ای ک ــی و ترجم انگلیس
ــد.  ــرا می کن ــز« اج ــالن »پالی ــاه در س ــه دوم بهمن م نیم

رضــا کیانیــان عــاوه بــر بازیگــری در زمینــه هنرهــای 
تجســمی همچــون عکاســی، مجسمه ســازی 
 و چیدمــان نیــز فعــال اســت و پیــش از ایــن
طراحــی صحنــه چندیــن اثــر هنــری را انجــام 
ــر فجــر  داده و ســال ۱۳۷۷ در جشــنواره تئات
جایــزه بهتریــن طراحــی صحنــه را بــرای 
نمایــش »نیلوفــر آبــی« بــه کارگردانــی حمیــد 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــد دریاف امج
او طراحــی صحنــه نخســتین نمایــش خــود را نیــز بــر عهــده 
 دارد. قــرار اســت در کنــار ســه بازیگــر اصلــی ایــن نمایــش

ــز ایفاگــر نقش هــای فرعــی باشــند  ــد بازیگــر جــوان نی چن
کــه بــه زودی اســامی ایــن بازیگــران و تاریــخ دقیــق شــروع 

اجــرای آن اعــام خواهــد شــد. تیــوال

»حرفه ای«های رضا کیانیان مشخص شدند
ــی  ــور نمایش ــز ام ــام مرک ــدی، قائم مق ــی حمی ــید عل س
ــن  ــد ای ــال تولی ــریال های در ح ــه س ــاره ب ــا اش ــیما، ب س
ــت ۵« در  ــریال »پایتخ ــر س ــال حاض ــت: در ح ــز گف مرک
لوکیشــن های  عوامــل،  و  اســت  پیش تولیــد  مرحلــه 

ســریال را بازبینــی می کننــد. 
ســریال  ایــن  لوکیشــن های  دربــاره  وی 
از  ســریال  فیلمنامــه  در  کــرد:  اظهــار 
لوکیشــن های خارجــی )آتــن و قبــرس( 
ــورهای  ــاید کش ــا ش ــت؛ ام ــده اس ــاد ش ی
دیگــری مثــل ســوریه هــم در قصــه باشــد 
کــه ممکــن اســت بازســازی شــود. حمیــدی 
دربــاره فضــای ایــن ســریال کــه قــرار اســت 

مــاه رمضــان ۹۶ از شــبکه یــک ســیما پخــش شــود، 
ــدی دارد و  ــا کم ــی کام ــریال فضای ــن س ــرد: ای ــار ک اظه
ــا  ــم ت ــد می کنی ــازمان اوج آن را تولی ــکاری س ــا هم ــا ب م
ــدگار ســاخته شــود. »پایتخــت ۵« نگاهــی هــم  کاری مان
ــا  بــه مباحــث روز از جملــه جنگ هــای داعــش دارد. وی ب

ــیما  ــی س ــور نمایش ــز ام ــای مرک ــر پروژه ه ــه دیگ ــاره ب اش
ــح کــرد: حــدود ۱۸ قســمت از ســریال »پرســتاران«  تصری
ــه  ــده ک ــاده ش ــم آم ــی ه ــا افخم ــی علیرض ــه کارگردان ب
بــرای بازبینــی رســیده اســت. هم اکنــون هــم شــهرام 
ــده دارد.  ــر عه ــریال را ب ــن س ــی ای ــینی کارگردان شاه حس
ــا  ــیما ب ــی س ــور نمایش ــز ام ــام مرک قائم مق
اشــاره بــه طــرح یــک ســریال جدیــد اظهــار 
ــه مــا  ــام »محکومیــن« ب ــا ن کــرد: طرحــی ب
رســیده کــه هنــوز کارگــردان آن قطعــی نشــده 
و دربــاره مجازات هــای جایگزیــن اســت. 
ایــن ســریال بــه صــورت اپیزودیــک طراحــی 
شــده و فعــا حــدود ۲۶ قســمت از آن قطعی 
ــت  ــه قطعی ــا اشــاره ب ــن ب ــدی همچنی شــده اســت. حمی
ســریال »آرمــان دو« بــرای شــبکه ســه تصریــح کــرد: ســال 
ــه  ــریال هایی ک ــه س ــدی در زمین ــی ج ــته محدودیت گذش
بایــد پخــش می شــد، داشــتیم؛ ولــی اکنــون خــدا را شــکر 

ــر ــاز اســت. مه ــرای پخــش ســریال ب ــا ب دســت م

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۳۶/۹۵   خواهان محمود زارع دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

حشمت صالحی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۳/۳۰ 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

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

در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا-مجتمع شورای حل اختاف اصفهان 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۸۸۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۳۷/۹۵   خواهان محمود زارع دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

۱-یدا... تیموری ۲-مهدی صالحی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ 

ساعت 4 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا-مجتمع شورای حل اختاف 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۸۸4/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۶۷۶/۹۵   خواهان محمود غفارپور دادخواستی مبنی بر: الزام به طرفیت 

۱-شهرام اسکندری ۲-محمد رسول سلیمی بابا شیخ علی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

المکان بودن  باعنایت به  مجهول   . سه شنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده است 

خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر 

مجتمع  آتشگاه-  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۲ شماره 

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

شد.

شماره: ۳۱۶۲4/م الف مدیر دفتر شعبه ۱4 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۶۶۷/۹۵   خواهان ۱-محمد الدریان ۲-فاطمه ترابی دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه به طرفیت مجتبی اکبری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ 

ساعت ۹ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 

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

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۱۶۲۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱4 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۷۷/۹۵   خواهان جوانشیر علی نژاد دادخواستی مبنی بر: انتقال سند 

به طرفیت علی رستمی شاپورآبادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ 

ساعت ۳/۳۰ عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف 

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

رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۲۲۱۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۲۹/۹۵ خواهان عبدالرضا یزدان پناه دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 

۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک به طرفیت محمد کریم شکور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

روز .........  مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۵/۳۰ عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

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

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

صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۱۵ مراجعه و نسخه 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲۸۸۱۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۶۹۹ شماره  اباغنامه: ۹۵۱۰۱۰۶۸۲۵۳۱۱۱۱۲ شماره  شماره 

۹۵۰۸۵۳  تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ خواهان/ شاکی علی زمانی نیا دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم  عبدالرسول فاضلی و سیف اله حیدری  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت ...و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی 

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

اتاق شماره ۱۲۱ ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۶۹۹ ثبت گردیده  استان اصفهان- طبقه اول 

که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

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

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

حاضر گردد.

شماره: ۳۲۲۶۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۶۷۹/۹۵ ش ۵   خواهان محمدعلی نیکبخت دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

به طرفیت حسن حسنی ساطحی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ 

ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا-مجتمع شورای حل 

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

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۸۳۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۸۷۶/۹۵ خواهان مهدی رضوی زاده دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال به 

طرفیت زهره شفیعی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸ 

عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 4۱ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: ۳۰۸۱۸/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۷۶۹/۹۵ خواهان محسن صادقیان با وکالت عاطفه تقی زاده دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت رحمت اله جلیلی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  

مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ 

کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 4۱ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۹۵۲/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۷۵۸/۹۵ خواهان قاسم میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

حسین مومنی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۵ عصر 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه ۲۰ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

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

شماره: ۳۰۸۵۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  مطالبه چک  بر:  مبنی  دادخواستی  ترکی  منصور  خواهان     ۹۵۱۱۹۶ پرونده کاسه  در خصوص 

مورخ  چهارشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  عبدالمراد   فرزند  رئیسی  طرفیت سعید 

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده   ۱۱/۳۰ ساعت   ۹۵/۱۱/۲۷

تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی- مجتمع شماره ۲ 

شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

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

شماره: ۳۱۶۶۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰۵۰۲   خواهان سعید صادق زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه خسارات 

به مبلغ 4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بیمه و ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه انتقال سند و خسارت 

تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی به طرفیت امیر صادقی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰ صبح  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر 

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

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

 شد.

شماره: ۳۰۱۸۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  بیگی  خواهان سعید  پرونده کاسه ۱۱۱۰/۹4  در خصوص 

عقیل رحیمی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷ عصر 

مراتب   ، خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶44۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 4۱ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

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

شد.

شماره: ۳۰۱۳۷/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۲۵۲/۹۵   خواهان سید مجید عشری دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت علی حسین پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت 

۱۶ عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان-خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ۷۲ شورای حل اختاف مراجعه 

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

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۸۲4/م الف مدیر دفتر شعبه 4۷ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  بر: مطالبه  در خصوص پرونده کاسه ۲۵۱/۹۵   خواهان سید مجید عشری دادخواستی مبنی 

طرفیت احمد باقری فرزند ابراهیم  حامد حسین پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  

مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ۷۲ شورای 

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

رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۸۲۲/م الف مدیر دفتر شعبه 4۷ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۲۵۰/۹۵   خواهان سید مجید عسگری دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک 

به طرفیت طهمورث حسین پور- علی حسین پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  

مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶/۱۵ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ۷۲ شورای 

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

رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۸۲۳/م الف مدیر دفتر شعبه 4۷ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۳۰۶/۹۵ خواهان محمد صمدانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

امیر درفکی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۸/۳۰  تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه 

پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۵۲ 

شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

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

شماره: ۲۹۳4۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۲ ح مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰۳۷4 خواهان غامعلی بلوری ورنوسفادرانی با وکالت خانم گیتی فر  

دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ طبق فاکتور به طرفیت علیرضا حاج حیدری  تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان چهار راه وکا مجتمع 

شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: ۳۱۶۶۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهیوقتاجرایقرارتحریریهترکه
مرجع رسیدگی:شعبه ۱۵ شورای حل اختاف اصفهان بدینوسیله اعام می نماید به موجب درخواست 

فاطمه صغرا تقی یار به طرفیت تقی، مریم و مرجان بابا صفری قرار تحریریه ترکه مرحوم عبدالرحیم 

بابا صفری طی شماره ۹۳۶ مورخ ۹۵/۹/۲۳ در شورای حل اختاف ۱۵ صادر و وقت اجرای قرار ساعت 

4 عصر روز ..... مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و 

مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در 

محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد- خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند.عدم 

حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.

شماره:۲۹۳۲۲/ م الف دفتر شعبه پانزدهم مجتمع شماره ۱ شورای حل اختاف اصفهان
آگهیحذفبهاءثمنیهاعیانی

بر اساس تقاضای خانم شهناز و مهناز هر دو صالحی مبارکه فرزندان حفیظ اله مبنی بر حذف عبارت 
به استثنا بهاثمنیه اعیانی از تمامت ششدانگ پاک ۱۵۲۰۱/4۲۵۸ مورد ثبت به شماره الکترونیکی 
۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۷۰۱۰۱۰۵ و ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۷۰۱۰۱۰۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق سوابق / 
گواهی دفتر اماک ، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم بیگم نعمتی گورتانی فرزند نعمت اله همسر 
حفیظ اله صالحی مبارکه باشد در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصاحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس 
رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ ۲۲۸۲۰۰۰۰ ریال تعیین نموده که متقاضی فوق الذکر 
مبلغ مزبور را طی فیش شماره ۰۶۰۵۵۵ مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ به صندوق سپرده ثبت تودیع نموده و اعام 
داشته از نشانی ورثه مالک بهاء اعیانی مذکور وی اطاعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 
اصفهان واقع در خیابان پروین نبش میدان هفتم تیر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی 
را به این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی 

از سند فوق الذکر حذف خواهد شد. 
شماره :۳۲4۸۵/م الف هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
اینکه خواهان سید جواد هاشمیان   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت احمد  نظر به 
 ۲ به شعبه  ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختاف  های حل  مجتمع شورا  به  فاتح    رضا 

وقت  تاریخ ۹۵/۱۲/۳ ساعت ۱۹/4۰  برای  و  ثبت  به کاسه 4۸۶/۹۵  اختاف  حقوقی شورای حل 
ماده ۷۳  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  آنجا که  از  تعیین گردیده  رسیدگی 

می گردد  اباغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
رسیدگی  جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  ضمنا  شوند   حاضر  دادرسی  جلسه  در   وقت  در  که 
این  انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  حضور  عدم  صورت  در  شده  محسوب  اباغ  منزله  به   آگهی 

نمود.
 شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۷۰/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل

نگاهی به تازه های ترجمه در بازار کتاب

کتابگردی در زمستان

اعالم جزئیات سریال های جدید رسانه ملی
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 نویدکیای دوم هم، سپاهان را ترک کرد
تیــم ســپاهان در حالــی بــه 
ــده  ــل پدی ــر 1 مقاب ــاوی 1 ب تس
رضایــت داد کــه رســول نویدکیــا 
را در فهرســت 18 نفــره خــود 

نداشت. 
علــت غیبــت ایــن بازیکــن، 
مشــکالت مالــی مربــوط بــه 
فصــل گذشــته بــوده اســت. تیــم ســپاهان در اولیــن دیــدار از 
مرحلــه برگشــت مســابقات لیــگ برتــر، میهمــان تیــم پدیــده 
بــود و در پایــان بــه نتیجــه تســاوی 1 بــر 1 دســت یافــت؛ امــا 
ــت  ــده شــد، غیب ــه در ترکیــب ســپاهان دی ــی ک ــه عجیب نکت
رســول نویدکیــا بــود. ایــن بازیکــن کــه در دیدارهــای گذشــته 
ــدار  ــن دی ــود، در ای ــپاهان ب ــم س ــذار تی ــای تاثیرگ از مهره ه
ــدان، در  ــه می ــپاهان در میان ــم س ــکالت تی ــم مش و علی رغ

ــت.  ــور نداش ــپاهان حض ــره س ــت 18 نف فهرس
نشــدن  پرداخــت  بــه  نویدکیــا  گفتــه می شــود رســول 
ــن  ــه همی ــراض دارد و ب ــته اش اعت ــل گذش ــات فص مطالب

دلیــل اردوی تیــم را تــرک کــرده اســت. 
ســرمربی ســپاهان ضمــن تأییــد ایــن موضــوع عنــوان کــرد: 
»مــن در فــرودگاه بــودم کــه متوجــه شــدم نویدکیــا بــه همراه 
ــان  تیــم نیامــده اســت. کلیــه طلب هــای ایــن فصــل بازیکن
پرداخــت شــده و قــرار بــر ایــن بــوده تــا اســفندماه مطالبــات 

فصــل گذشــته نیــز پرداخــت شــود.«

مجیدی تا پول نگیرد، فسخ نمی کند
مدیــر برنامه هــای میثــم مجیــدی زمانــی کــه قصــد داشــت 
وارد جلســه بــا مســئوالن باشــگاه اســتقالل شــود، بــه شــدت 
ــه  ــگاه گل ــن باش ــران ای ــان و مدی ــا منصوری ــار علیرض  از رفت

داشت. 
وی گفــت: ایــن بازیکــن تــا هفتــه پیــش 4 پیشــنهاد رســمی 
داشــت؛ امــا چــون باشــگاه در فســخ قــرارداد او تعلــل کــرد، 

ایــن تیم هــا بازیکــن موردنیــاز خــود را جــذب کردنــد. 
بــا ایــن شــرایط بــه گفتــه مدیــر برنامه هــای مجیــدی او تنهــا 
در شــرایطی قــرارداد خــود را فســخ می کنــد کــه باشــگاه تمام 
حــق و حقوقــش را پرداخــت کنــد و در شــرایط فعلــی ایــن 

ــر نیســت. ــر امکان پذی ام

چشمی به لیست استقالل اضافه  شد
روزبــه چشــمی، هافبــک جــوان و باتجربــه تیــم اســتقالل 
بــه دلیــل مصدومیــت   کــه مدتــی نســبتا طوالنــی 
و عمــل جراحــی از آبی پوشــان جــدا بــود، دیــروز قــرارداد 
ــه  ــش ب ــا نام ــرد ت ــد ک ــتقالل تمدی ــا اس ــدش را ب جدی
ــه  ــم اضاف ــن تی ــان ای ــه لیســت بازیکن صــورت رســمی ب

شــود.

  اعتراض در والیبال 

به معنی  حرفه ای بودن نیست
ــان کــه قضــاوت  ــد راهجردی حمی
و  پیــکان  پرحاشــیه  بــازی 
شــهرداری تبریــز را بــر عهــده 
داشــت، حــاال می گویــد: بازیکنــان 
دیــد غلطــی بــه عملکــرد داوران 
دارنــد و فکــر می کننــد اگــر بــه 
هــر ســوت اعتــراض نکننــد، 
ــد  ــا بای ــان م ــد: »بازیکن ــن داور می گوی ــه ای نیســتند. ای حرف
دیدشــان را بــه داوری عــوض کننــد. مــا هــم انســان هســتیم 
و امــکان دارد در لحظــه ای، بازیکــن یــا تــوپ مقابــل دیدمــان 
قــرار بگیــرد و اشــتباه کنیــم. اگــر منصفانــه نــگاه کنیــم، وقتی 
یــک بازیکــن در یــک بــازی ۶ ســرویس خــراب می کنــد یــا 
ــن کار را  ــدا ای ــا عم ــود، آی ــب می ش ــور مرتک ــای ت ــد خط چن
ــازی را  ــن ب ــد بهتری ــر، او می خواه ــت؟ خی ــام داده اس انج
بــرای تیمــش انجــام دهــد، امــا اشــتباه پیــش می آیــد. حــاال 
یــک داور نمی توانــد یــک ســوت اشــتباه بزنــد؟« او در ادامــه 
گفــت: »یــک داور هــم دوســت دارد بهتریــن قضــاوت را بکند 
تــا آرامــش داشــته باشــد و وجدانــش آرام باشــد؛ امــا 
ــه  ــد ک ــد و فکــر می کنن ــه داور دارن ــد خاصــی ب ــان دی بازیکن
ــع هســتند  ــد؛ چــون خودشــان ذی نف ــد اشــتباه کن داور نبای
فکــر می کننــد ســوت اشــتباه فقــط بــه ضــرر آن هاســت. اگــر 
ــد، مثــل کشــورهای دیگــر  ــان دیدشــان را عــوض کنن بازیکن
می شــویم کــه همــه چیــز ســر جــای خــودش اســت. فقــط 
متاســفانه بعضــی الگوهــای غلــط باعــث شــده کــه بازیکنــان 
ــد  ــان ندهن ــش نش ــوت واکن ــه س ــر ب ــد اگ ــر  کنن ــا فک م

حرفه ای نیستند.«

ایران، نامزد بهترین تیم ملی فوتسال جهان
ــان  ــای فوتســال جه ــای برترین ه ــالم اســامی نامزده ــا اع ب
ــی  ــم مل ــن تی ــان و بهتری ــن دروازه ب ــش بهتری ــران در بخ ای
ــال  ــای فوتس ــت، برترین ه ــال پلن ــایت فوتس ــزد دارد. س نام

ــرد.  ــالم ک ــالدی اع ــان را در ســال ۲۰1۶ می جه
 ایــن ســایت برخــالف ســال های گذشــته در مرحلــه اول 
ابتــدا اســامی نامزدهــای پنــج آیتــم را در صفحــه اجتماعــی 
خــود منتشــر کــرده کــه در بیــن نامزدهــای بهتریــن دروازه بان 

و بهتریــن تیــم ملــی، نــام ایــران بــه چشــم می خــورد.
 تیــم ملــی فوتســال ایــران کــه در جــام جهانــی ۲۰1۶ کلمبیــا 
عنــوان ســومی را از آن خــود کــرد، در کنــار ۹ تیــم دیگــر نامــزد 
عنــوان بهتریــن تیــم ملــی جهــان اســت. همچنیــن علیرضــا 
ــا  ــی کلمبی ــام جهان ــه در ج ــران ک ــان ای ــی، دروازه ب صمیم
درخشــید، بــه عنــوان نامــزد بهتریــن دروازه بــان اعــالم شــده 
ــه  ــرد را ب ــن عملک ــی بهتری ــام جهان ــی در ج ــت. صمیم اس

لحــاظ آمــاری از خــود بــر جــای گذاشــت.
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ــم  ــا ه ــن روزه ــات ای ــدت و تمرین ــالت کوتاه م ــگار تعطی ان
ــن  ــوان ذوب آه ــای ج ــی فوروارده ــم« گلزن ــته »ش  نتوانس
ــم ســیاه جامگان چــه در  ــا تی ــدار ب ــرا در دی ــرد! زی ــاال بب را ب
ــه از نیروهــای  ــازی و چــه در نیمــه دوم ک نیمــه نخســت ب
تازه نفــس برخــوردار شــده بــود، نتوانســتند از موقعیت هــای 
 اســتثنایی گلزنــی اســتفاده کننــد و قــدر فرصت هــای طالیــی 
را بداننــد. بارهــا شــاهد بودیــم کــه بــا بی دقتــی دســت کم 4 
فرصــت صددرصــد گلزنــی را از دســت دادنــد تــا یقیــن کنیــم 
ــب  ــم خوش ترکی ــن تی ــه ای ــط حمل ــای خ ــزد جوان ه در ن

»شــم« گلزنــی وجــود نــدارد. 
در بــازی رفــت، ســیاه جامگان شــاگردان مجتبــی حســینی 
ــا باخــت ۲ بــر 1 بدرقــه کــرده بودنــد؛ بــه همیــن دلیــل  را ب
ــود،  ــه ب ــازی تالفی جویان ــت ب ــه در حقیق ــازی ک ــن ب در ای
ــم  ــه ســن گذاشــته« تی ــا ب ــان پ ــدی رجــب زاده »کاپیت مه
ذوب آهــن، بــا توجــه بــه غیبــت تبریــزی بــا دوندگــی 
بیشــتر و روحیــه  جنگندگــی دوچنــدان بــار بقیــه یــاران خــط 
ــود  ــی خ ــای طالی ــا پاس ه ــید و ب ــه دوش کش ــی را ب میان
ــی ــتون هندوراس ــری بنگس ــژه ج ــوان، به وی ــان ج  مهاجم

قــرار  گلزنــی  موقعیت هــای  در  را  پهلــوان  احســان   و 
داد.

ــدار  ــن دی ــود را در ای ــازی خ ــن روز ب ــه بدتری ــتون ک بنگس

ــان شــجاع و  ــا دروازه ب تجربــه می کــرد، حتــی زمانــی کــه ب
ــود، نشــان داد  ــک شــده ب ــف تک به ت ــم حری کم اشــتباه تی

کــه فاقــد شــم گلزنــی اســت.
    نظم تیمی و تاکتیک

ــک  ــی و تاکتی ــم تیم ــه نظ ــت ک ــد گف ــی بای ــور کل ــه ط ب
مشــخصی بــرای اســتفاده از توپ هایــی کــه در داخــل 
محوطــه جریمــه در اختیــار مهاجمــان ذوب آهــن قــرار 
ــده نشــد. البتــه حــس خودخواهــی، عامــل  می گرفــت، دی

ــود. ــده ب ــر ش ــن ام ــی ای اصل
ســنگربان  ناصــری،  محمــد  روز  روز،  اینکــه  ضمــن   
ــر  ــش بی نظی ــا درخش ــه ب ــود ک ــیاه جامگان، ب ــاالک س  چ
و واکنش هــای اســتثنایی و فوق العــاده زیبــای خــود بارهــا 
مانــع از گلزنــی یــاران مجتبــی حســینی و ناجــی فروریختن 
ــدان  ــن می ــن بازیک ــوان بهتری ــه عن ــا ب ــد ت دروازه اش ش

شــناخته شــود. 
در هــر حــال ذوب آهــن و ســرمربی جــوان ایــن تیــم 
ــد  ــع کنن ــژه ای وض ــر وی ــده تدابی ــای آین ــرای روزه ــد ب  بای
ــزه  ــه جوان هــای باانگی ــازی دادن ب ــا ب و حــس رقابتــی را ب
نیمکت نشــین کــه کــم از بنکســتون نیســتند، افزایــش 

ــد.  دهن
ناگفتــه نمانــد کــه شــاگردان مجتبــی حســینی بــا اســتفاده 
از روش هــای جدیــد فوتبــال، مهــم شــمردن ســاختار دفاعی 
و پــرس حریفــان، تنــگ کــردن فضــای حیاتــی حریــف در 

مرکــز میــدان و محوطــه جریمــه در احاطــه کامــل بــر تــوپ 
و مالکیــت بیشــتر، به ویــژه فعــال کــردن هافبک هــای 
کنــاری و رونــده در جناحیــن، تخریــب و توپگیــری در مرکــز 
ــای  ــرای پالن ه ــروازی و اج ــازی پ ــوپ، ب ــظ ت ــن، حف زمی

تهاجمــی کوشــا هســتند.
 بایــد گفــت کادر فنــی بــا ایــن خصوصیاتــی کــه در ترکیــب 
ــیده  ــم بخش ــن تی ــه ای ــازه ای ب ــرده، روح ت ــال ک ــم اعم تی
ــش داده  ــود افزای ــس را در شــاگردان خ اســت؛ اعتمادبه نف
تــا بــا روحیــه جنگندگــی و دوندگــی خــوب، فوتبــال تهاجمی 

را ارائــه دهنــد.

   حضور در جمع مدعیان
 بــه هــر حــال ذوب آهــن بــا ایــن پیــروزی بــا ارزش 
ــا  ــوان و ب ــام ت ــا تم ــد ب ــه رده ســوم جــدول بای ــود ب و صع
ــه  ــا ب ــد بیندیشــد ت ــای بع ــه دیداره ــی ب ــای اصول برنامه ه
ســرمنزل مقصــود برســد. اگــر منصفانــه دقایق پایانــی دیدار 
ــت  ــن واقعی ــم، ای ــرور کنی ــیاه جامگان را م ــن و س ذوب آه
را خواهیــم پذیرفــت کــه بــا توجــه بــه فشــار زیــادی 
کــه شــاگردان خــداداد عزیــزی روی دروازه ذوب آهــن 
داشــتند، میزبــان شــانس آورد گل تســاوی را درآن لحظــات 

ــرد. ــت نک ــره آور دریاف ــراب و دله پراضط

خط و نشان ذوب آهن برای مدعیان

ــه  ــرای انتخــاب شــدن ب ــت: ب ــو گف ــک ری ــان المپی قهرم
ــم  ــردم نمی گوی ــه م ــال ب ــردار س ــن وزنه ب ــوان بهتری عن
برونــد بــه مــن رأی بدهنــد؛ زیــرا دوســت دارم خودشــان 

ــد.  ــاب کنن ــد را انتخ ــالح می دانن ــه ص ــی ک ــر کس ه
ــدن  ــاب ش ــاره  انتخ ــتمی درب ــوش رس کیان
بــه عنــوان یکــی از کاندیداهــای کســب 
عنــوان بهتریــن وزنه بــردار ســال ۲۰1۶ بیــان 
کــرد: هــر وزنه بــرداری کــه در وزن خــود 
ــوان  ــن عن ــب ای ــرای کس ــوده، ب ــن ب بهتری
ــان  ــز قهرم ــن نی ــت. م ــده اس ــاب ش انتخ
المپیــک شــدم و توانســتم رکــورد جهــان و 

ــم.  ــا کن ــم جابه ج ــک را ه المپی
امیــدوارم اگــر الیــق هســتم، انتخــاب شــوم؛ در غیــر ایــن 

ــردار الیقــی شــوم. ــا وزنه ب ــم ت ــالش می کن صــورت ت
ــرای  ــم ب ــادزه ه ــا تاالخ ــانس الش ــه ش ــاره اینک  او درب
کســب عنــوان بهتریــن وزنه بــردار ســال ۲۰1۶ زیــاد اســت 

ــی و ۲ مــدل المپیــک  ــح کــرد: مــن 4 مــدال جهان تصری
کســب کــرده ام و رکــورددار جهــان و المپیــک هــم هســتم؛ 
دیگــر کار بیشــتری از دســتم برنمی آیــد. مــردم بایــد 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــر کس ــه ه ــا ب ــد و آن ه ــاب کنن انتخ

می دهنــد.  رأی 
ــت  ــی اس ــنگین وزن خوبــ ــادزه، سـ  تاالخــ
و توانســت رکــورد جهــان را تغییــر دهــد؛ بــا 
ــوده اســت.  ایــن حــال اولیــن المپیکــش ب
 مــردم هــم علــم ورزشــی باالیــی دارنــد 

و به این مسائل توجه می کنند. 
رســتمی ادامــه داد: ســال گذشــته ایلیــا 
ایلیــن توانســت ایــن عنــوان را بــه دســت آورد و مــن دوم 
شــدم کــه واقعــا حــق ایلیــا بــود؛ چــون وزنه بــردار بزرگــی 
 اســت. امســال ایلیــا نیســت، امــا تاالخــادزه هســت 
 و بایــد ببینیــم مــردم دنیــا و ایــران چقــدر ورزشــکاران خود 

را دوســت دارند و چه کســی را انتخاب می کنند.

کیانوش رستمی:

به مردم نمی گویم بروند به من رأی بدهند
آلکمــار بــا درخشــش خیره کننــده مهاجــم ملی پــوش 
ــر  ــروزی ُپ ــا پی ــال ۲۰17 را ب ــد س ــق ش ــی اش موف ایران
ــاعت ۲۲ و  ــد از س ــه هلن ــگ اردیویس ــد. لی ــاز کن گل آغ
ــه  ــابقات ب ــه مس ــس از وقف ــب و پ ــه جمعه ش 3۰ دقیق

دلیــل تعطیــالت ســال نــو میــالدی بــا یــک 
ــز  ــد. ایگل ــو. اه ــاز شــد و در آن گ ــازی آغ ب
میزبــان  شورســت،  آدالر  د  ورزشــگاه  در 
آلکمــاری بــود کــه علیرضــا جهانبخــش را از 

ــت. ــب داش ــدا در ترکی ابت
 نیمــه اول ایــن مســابقه بــدون گل خاتمــه 
یافــت؛ ولــی در دقیقــه ۶۹، جهانبخــش 

پــس از دریافــت تــوپ در ســمت راســت زمیــن بــا پــاس 
ــرار  ــک ق ــت تک به ت ــق، ووت وگورســت را در موقعی در عم
 داد تــا بهتریــن گلــزن آلکمــار به راحتــی دروازه ایگلــز 
را بــاز کنــد. در دقیقــه 85، نوبــت مهاجــم ایرانــی آلکمــار 
بــود کــه گلزنــی کنــد؛ جهانبخــش کــه بــا پــاس ویتنــس 

ــا  ــود، ب ــده ب ــوپ ش ــب ت ــه صاح ــه جریم ــت محوط پش
شــوت روی پــای ناگهانــی و اســتثنایی از پشــت محوطــه 
جریمــه بــه زیــر طــاق دروازه ایگلــز، موفــق شــد دومیــن 
ــتین  ــتانه نخس ــا در آس ــاند ت ــر رس ــه ثم ــش را ب گل تیم
بــرد در ســال ۲۰17 قــرار بگیرنــد. در دقیقــه 
ــی از  ــی یک ــه پنالت ــا از روی نقط 8۹ آنتونی
گل هــای ایگلــز را جبــران کــرد؛ ولــی در 
تلف شــده  وقت هــای  دقیقــه  ســومین 
آلکمــار هــم صاحــب پنالتــی شــد کــه 
جهانبخــش پشــت تــوپ ایســتاد و بــا ضربه 
ــن  ــت دروازه، دومی ــمت راس ــه س ــم ب محک
ــروز  ــر 1 پی ــه 3 ب ــا نتیج ــدار را ب ــن دی ــا ای ــش را زد ت گل
ــازی  ــری 31 امتی ــن برت ــا ای ــش ب ــاران جهانبخ ــوند. ی ش
شــدند و موقــت یــک پلــه باالتــر از هیرنفیــن در رده چهــارم 
جــدول لیــگ اردیویســه قــرار گرفتنــد و گــو. اهــد. ایگلــز 

ــد. ــی مان ــین باق ــازی و قعرنش ــان 1۲ امتی ــم همچن ه
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منزل بهرام ملکی 11.آقای محسن ستایش زاده فرزند غالمحسین با وکالت آقای جواد رضائی آدریانی 
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شمالی 1۲. آقای حسن صیادی هنرور فرزند غالمرضا به نشانی فالورجان کافشان انتهای خ امام ک 

ش حجت اله احمدی منزل استیجاری علی احمدی متهمین : آقای محسن قدیری فرزند یداله به 

نشانی: فالورجان محله باغ جنب پارک محله باغ منزل بهرامی طبقه سوم آقای حسن روزبان فرزند 

اسماعیل به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ نبوی منش شهرک ازادی بن بست نسیم پ14 آقای دستان 

به نشانی  یداله  آقای محسن قدیری فرزند  المکان  به نشانی مجهول  صادقی فرزند حاجی محمد 

اصفهان – فالورجان )فعال زندان مرکزی اصفهان( اتهام ها: 1. مشارکت در کالهبرداری ۲. مشارکت در 

تحصیل مال از طریق نامشروع 3. جعل امضاء 4. خیانت در امانت 5. استفاده از سند مجعول 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 اقایان 1-محسن قدیری فرزند یداله 4۲ ساله دائر بر 1- مشارکت در 

کالهبرداری به مبلغ 3۹ میلیون تومان و بردن یک دستگاه تراکتور به شماره انتظامی 4۲۹/71 ک 1۲ 

به مبلغ مذکور از طریق صدور چک به شماره 83745۰ مورخ 13۹3/۹/۲ عهده بانک صادرات اصفهان 

شعبه زازران به مبلغ فوق الذکر به نام و حساب آقای حسن صیادی هنرور با همدستی اقای دستان 

صادقی موضوع شکایت اقای علی خلیلی طهماسبی ۲- مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 14 میلیون 

تومان از طریق صدور چک به نام و به حساب آقای بهروز طاهری فرد با شماره ۲47۲۹۲۰۲ به تاریخ 

 13۹3/11/1۰ تاریخ  به   ۲47۲۹۲۰3 شماره  و  شهر  خمینی  شعبه  پارسیان  بانک  عهده   13۹3/1۰/1۰

عهده بانک پارسیانشعبه خمینی شهر موضوع شکایت آقای عبداله کیانی 3- مشارکت در کالهبرداری 

به  هنرور  صیادی  اقای حسن  به حساب  و  نام  به  طریق صدور چک  از  تومان  میلیون   17 مبلغ  به 

شماره 54۲4۶۰ به تاریخ 13۹3/7/۲8 عهده بانک صادرات اصفهان شعبه زازران موضوع شکایت آقای 

حسن رستمیان 4- مشارکت در کالهبرداری به مبلغ ۶ میلیون تومان از طریق صدور چک و به نام 

وبه حساب  آقای حسن صیادی هنرور با شماره 14117۹ به تاریخ 13۹3/۹/15 عهده بانک تجارت 

شعبه فوالدشهر موضوع شکایت اقایان رسول رستمیان با وکالت  اقای علیرضا یدی 5- مشارکت در 

کالهبرداری به مبلغ ۲۶/3۰۰/۰۰۰ تومان از طریق صدور چک به نام و به حساب اقای محسن رفیعی 

شهرکی به شماره 87۰3۰۹ به تاریخ 13۹3/3/۲8 عهده بانک کشاورزی شعبه طاد موضوع شکایت 

اقای محسن ستایش زاده با وکالت اقای جواد رضائی ۶- مشارکت در کالهبرداری به مبالغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ 

و مبلغ ۲۲/3۲5/۰۰۰ تومان از طریق صدور چک و به حساب اقای محسن رفیعی شهرکی و شماره 

های 87۰31۲و87۰311 به تاریخ 13۹4/3/1 و 13۹3/4/5 عهده بانک کشاورزی شعبه طاد موضوع 

شکایت آقای قاسم مکاری 7-مشارکت در کالهبرداری به مبلغ دو میلیون تومان از طریق صدور چک 

به نام و به حساب از طریق صدور چک به نام و به حساب بهروز طاهری فرد به شماره ۰447۹۲ به 

تاریخ 13۹3/1۰/۲8 عهده بانک تجارت شعبه شاهین شهر موضوع شکایت اقای شیداله مهدی پور 

به حساب  و  نام  به  طریق صدور چک  از  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به  کالهبرداری  در  8- مشارکت 

اقای بهروز طاهری فرد و با شماره های 3۲۹۰55۲۹ به تاریخ 13۹4/۶/۲۰ عهده بانک پارسیان شعبه 

خمینیشهر موضوع  شکایت آقای محمد شفیعی ۲- دستان صادقی دائر بر مشارکت در کالهبرداری به 

مبلغ 3۹ میلیون تومان و بردن یک دستگاه تراکتور فوق با ارائه چک جعل شده توسط محسن قدیری 

با مشخصات مذکور موضوع شکایت اقای علی خلیلی طهماسبی 3- حسن روزبان فرزند اسماعیل 41 

ساله دائر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نام مشروع به میزان ۲۶/3۰۰/۰۰۰ ریال تومان بابت خرید 

18 تن و ۹5۰ کیلو گرم ضایعات موضوع شکایت اقای محسن ستایش زاده 4-حسین روزبان فرزند 

اسماعیل 4۰ ساله با وکالت اقای رضا زبان دان دائر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع 

به مبلغ مذکور بابت 18 تن و ۹5۰ کیلو گرم ضایعات مذکور موضوع کیفر خواست صادره با توجه به 

شکایت شکات مذکور ،گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک های محال علیه ، صورتجلسات 

متعدد مواجهه حضوری متهم ردیف اول با برخی از شکات ، تحقیقات صورت گرفته توسط دادسرا ، 

اقرار صریح متهم ردیف اول  در خصوص جعل مدارک افتتاح بانک های مذکور ، دفاعیات غیر موجه 

متهم ردیف اول ، عدم حضور متهم ردیف دوم با وصف احضار از طریق نشر آگهی و دفاعیات بالوجه 

متهمین ردیف از طریق نشر آگهی و دفاعیات بالوجه متهمین ردیف سوم و چهارم در مرحله تحقیقات 

مقدماتی و عدم حضور متهم ردیف سوم در جلسه دادگاه و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم ردیف چهارم  

و سایر قرائن  و امارات موجود در پرونده بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه با استناد به مواد 1و۲ 

متهم  اسالمی  قانون مجازات  و 1۲5  و کالهبرداری  اختالس  ارتشاء  مرتکبین  قانون تشدید مجازات 

ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس بابت مشارکت 

در کالهبرداری و متهم ردیف سوم و چهارم را به تحمل هر کدام یک سال حبس بابت مشارکت در 

تحصیل مال از طریق نامشروع و عالوه بر آن متهمین ردیف اول ودوم را مشترکا به رد مال به میزان 

3۹ میلیون تومان به شاکی آقای علی خلیل طهماسبی و  متهم ردیف اول و سوم و چهارم را مشترکا به 

رد مال به شاکی آقای محسن ستایش زاده به میزان ۲۶/3۰۰/۰۰۰ تومان عالوه بران متهم ردیف اول را 

به رد مال به مبلغ چهارده میلیون تومان به شاکی عبداله کیانی عالوه بر آن رد مال به مبلغ 17 میلیون 

تومان به شاکی حسن رستمیان و رد مال به مبلغ ۶ میلیون تومان به شاکی اقای رسول رستمیان و 

رد مال به مبلغ جمعا 44/3۲5/۰۰۰ تومان به شاکی اقای قاسم مکاری و رد مال به مبلغ دو میلیون 

تومان به شاکی اقای شیداله مهدی پور و رد مال به مبلغ یکصد میلیون ریال ده میلیون تومان به 

شاکی محمد شفیعی عالوه به ان متهم ردیف اول و دوم را به جزای نقدی به میزان مبالغ مذکور )به 

میزان رد مال محکوم شده( در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر اقای 

محسن قدیری دائر بر خیانت در امانت در خصوص مدارک شناسایی )کارت ملی و شناسنامه ( متعلق 

به اقایان حسن صیادی هنرور و بهروز طاهری فرد و محسن رفیعی شهرکی از طریق افتتاح حساب 

از بانک های صادرات اصفهان شعبه زازران، پارسیان ،خمینی شهر ،کشاورزی طاد ،تجارت، فوالدشهر و 

تجارت، شاهین شهر عالوه بر ان ))جعل امضاء(( اقایان حسن صیادی هنرور و بهروز صیادی فرد و 

محسن رفیعی شهرکی و عبداله کریم زاده و مدارک افتتاح حساب و معرف نامبردگان در بانک های 

مذکور و ساخت کارت جعلی شرکت جلوه روشنایی پارسیان و معرفی خود به عنوان عضو شرکت مذکور 

به جهت فریب برخی شکات برای یافتن کار در ان شرکت و اخذ مدارک شناسایی و سو ء رفتار از ان 

عالوه بر ان ))استفاده از سند مجعول((و اخذ دست چک های 1۰ و ۲5 برگی از بانک های مذکور و 

استفاده از کارت جعلی مذکور و اتهام دیگر آقای دستان صادقی دائر بر ))استفاده از سند مجعول(( 

موضوع شکایت اقای علی جلیل طهماسبی و اتهام دیگر اقایان حسن روزبان و حسین روزبان دائر بر 

استفاده از سند مجعول یک فقره چک به شماره 87۰3۰۹ به تاریخ 13۹3/3/۲1 عهده بانک کشاورزی 

شعبه طاد به مبلغ ۲۶/3۰۰/۰۰۰ تومان به نام محسن رفیعی شهرکی جعل شده توسط متهم محسن 

قدیری موضوع شکایت اقای محسن ستایش زاده مندرج در کیفر خواست صادره با توجه به اینکه 

اینگونه جرائم مقدمه وجودی کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند و مجازات جداگانه 

ای بر آن در نظر گرفته نمی شود لذا دادگاه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 1۲۰ قانون مجازات 

اسالمی رای بر برائت متهمین در این خصوص صادر و اعالم می گردد رای صادر شده در خصوص متهم 

ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشدو 

در خصوص متهم ردیف اول و چهارم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدنظر در 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره:77۰/م الف شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان )1۰۲ جزایی سابق(

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹5۰۹۹7۰35۰۲۰۰۰۲۶ تاریخ تنظیم : 13۹5/۰1/15 شماره پرونده : ۹4۰۹۹8۰35۰۲۰۰754 

شماره بایگانی شعبه : ۹4۰8۶۰خواهان : بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی 

با وکالت آقای حامد منتظرین فرزند اصغر به نشانی: اصفهان، خ نشاط، روبروی بانک ملی ساختمان 

مهر، ط 1، واحد 3 خواندگان : 1- آقای محمد مزرعه فراهانی فرزند نبی اله ۲- خانم مریم رودبارانی 

فرزند نجف همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. )رأی دادگاه( در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد 

اصفهان بطرفیت خواندگان 1- محمد مزرعه فراهانی ۲- مریم رودبارانی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد 

میلیون و هفتاد و شش هزار و بیست و یک ریال وجه چک به شماره 3۹۲۶۶5 – ۹4/۶/1 عهده بانک 

ملی اصفهان با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی 

مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت 

بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی 

مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی دفاع موثری بعمل 

نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه 

خواندگان، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد 31۰ و 311 و 31۲ قانون تجارت و مواد 1۹8 و 515 

و 51۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورد مدنی و قانون الحاق یک تبصره به 

ماده ۲ قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنًا به 

پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و هفتاد و شش هزار و بیست و یک ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو 

میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و دویست و هشتاد و یک ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می 

نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به 

خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی 

در محکمه صادر کننده رای بوده و ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید 

نظر مرکز استان اصفهان می باشد. 

شماره 31735 / م الف – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمد علی معقولی 

دادنامه
شماره دادنامه:۹5۰۹۹73۶۲۰۲۰1۰4۰ تاریخ تنظیم:13۹5/۰7/14 شماره بایگانی شعبه:۹5۰۶1۲ شماره 

پرونده ها:۹5۰۹۹83۶۲۰۲۰۰۶۰7 خواهان: خانم زهرا علی اکبر زاده بیدگلی فرزند علی محمد با وکالت 

علی رمضانی بیدگلی فرزند جواد به نشانی اصفهان – آران و بیدگل – آران و بیدگل خ شهدا کوچه معراج 

14 نبش میدان امامزاده هادی علیه السالم خوانده : آقای علی اکبر گلی فرزند حسین به نشانی فعال 

زندان کاشان خواسته :قرار تامین به مبلغ 44۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.قرار تامین خواسته در خصوص در خواست خواهان زهرا 

علی اکبر زاده بیدگلی با وکالت علی رمضانی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته بابت مطالبه وجه چک 

با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه اصول مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان مستندا به 

ماده 1۰8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین خواسته و توقیف 

معادل 44۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال بالمعارض خوانده علی اکبر گلی تا پایان دادرسی و صدور حکم صادر 

و اعالم می نماید . قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در این دادگاه می باشد و 

همچنین وفق مقررات قبل از ابالغ قابل اجرا خواهد بود.

 شماره: 13/۲/۹5/۶73/م الف رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

دادنامه
شماره دادنامه :۹5۰۹۹73۶54۰۰1۶5۶ تاریخ تنظیم:13۹5/۰7/11شماره بایگانی شعبه:۹4۲47۹ شماره 

پرونده ها:۹۲۰۹۹83۶548۰۰۶۹7 پرونده کالسه ۹۲۰۹۹83۶548۰۰۶۹7 شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو 

شهرستان فالورجان )1۰۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹73۶54۰۰1۶5۶شاکی : خانم زهره 

باقری زازرانی فرزند قدرت اله به نشانی شرکت گاز خ اصلی ک روبروی پارکینگ منزل عباس سعیدی 

متهم: خانم فاطمه بابایی به نشانی : مجهول المکان اتهام: توهین به اشخاص عادی 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 خانم فاطمه بابایی دائر بر توهین نسبت به شاکیه خانم زهره باقری زازرانی شهادت 

شهود و اینکه متهم در هیچ کدام از جلسات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نگردیده و 

دفاعی ننموده است دادگاه با استناد به ماده ۶۰8 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات متهم را به 

تحمل بیست ضربه شالق محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد. 

شماره :77۲/م الف رئیس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان –غالمحسین ابراهیمی

آگهی تعیین داور 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹83۶۲۰1۰۰335: پرونده  شماره   ۹51۰113۶۲۰1۰۰87۲: نامه  شماره 

:۹5۰43۲ نظر به صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده کالسه فوق دعوی زهرا رحیمی به طرف منگل 

حکیمی فرزند حکیم بدینوسیله به خوانده مذکور اعالم می گردد ظرف یک هفته از رویت داور واجد 

شرایط خود را که حداقل دارای سی سال سن اشنا به مسائل خانوادگی اجتماعی و شرعی باشد را 

به بعنوان داور شخصی خود به این دادگاه معرفی نماید . در صورت امتناع از تعیین داور، دادگاه خود 

مبادرت به تعیین داور خواهد نمود. 

شماره:13/۲/۹5/۶۶۹/م الف 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل زهره رمضانی مقدم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 1۹/۹33  واقع در جعفر آباد کلیشاد  بخش 

۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7۰۰3۹۲8-13۹5/8/1۶  در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای زال محمودی برام فرزند اقبال     در جریان 

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

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه  مورخ 13۹5/11/۲3 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 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 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار 13۹5/1۰/۲۶ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۶۲5۰/۶ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی بنام مرتضی حاج تقی خوراسگانی   فرزند احمد  در جریان ثبت است و رای شماره 8۲45 

و مورخ13۹5/۰7/۰3 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

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

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 13۹5/11/۲3 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 8۶ 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: 13۹5/1۰/۲۶ شماره :3۲7۶۲/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 3۰8۶ فرعی از 11548  اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام رسول محمدی فرزند علی   در جریان ثبت است و رای 

شماره 13۹5۶۰3۰۲۰۲7۰۰۶1۰4 مورخ۹5/5/17 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

امالک منطقه شرق  و  اسناد  ثبت  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

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 15 قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹5/11/۲4 روز یکشنبه  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 8۶ 

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: 13۹5/1۰/۲۶ 

شماره :3۲75۹/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139404002004000631/2 
ابالغیه  شماره   ۹4۰۰14۲: پرونده  بایگانی  شماره   13۹4۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰۶31/۲ پرونده  شماره 

فرزند  محمدی  شاه  شهناز  خانم  به  بدینوسیله  صدور:13۹5/1۰/14  تاریخ   13۹5۰51۰۲1۲۰۰۰۰381:

ساکن   111۰۹3715۶ دارای کدملی   1318 متولد  فالورجان  صادره  یک  شناسنامه  بشماره  شمسعلی 

کالسه   پرونده  بدهکار   84۶7147871 پستی  کد  شخصی  منزل  سنگی  پل  سودرجان  فالورجان 

اید ابالغ  13۹4۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰۶31/۲ که برابر گزارش مامورین ابالغ در آدرس مذکور شناخته نگردیده 

مبلغ  اصفهان  استان  ملت  بانک  و  شما  بین   ۹1/4/5-317۹1 شماره  رهنی  سند  برابر  می گردد که 

۲۶۰/4۲۲/۲5۶ریال تا تاریخ ۹4/7/۶ و دیر کرد روزانه بمبلغ 118/4۰۶ریال بدهکار می باشید که بر اثر 

عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 

بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/1۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 

بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 

در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان اکبر پور مقدم 

با 2 گل و 1 پاس گل

طوفان جهانبخش در شروع سال 2017
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روزگاری رودخانــه زاینــده رود، رودی ســرکش و بی رحــم 
بــود؛ بــه طــوری کــه حتــی ماهرتریــن شــناگران هــم 
ــدود  ــا ح ــن رو ت ــتند. از ای ــور از آن را نداش ــوان عب ت
ــراف  ــتاهای اط ــیاری از روس ــش بس ــرن پی ــک ق ی
ایــن رود مجبــور بودنــد تــا رســیدن فصــل تابســتان 
صبــر کننــد؛ زیــرا عبــور از رودخانــه در فصــل زمســتان 
تقریبــا غیــر ممکــن بــود؛ امــا در همــان روزگار مــردم 
غیــور روســتای اورگان یــا اورگــون تصمیــم گرفتنــد بــه 

نبــرد زاینــده رود ســرکش برونــد.
    ساخت پل

ریش ســپیدان و بــزرگان روســتا دســت  بــه  کار شــدند 
ــتا ــد روس ــردان نیرومن ــتادکاران و م ــک اس ــا کم  و ب

کــوره آجرپزی در حاشــیه رودخانه ســاختند و شــروع 
ــه  ــد. ارابه هــای چوبی شــان را ب ــه پخــت آجــر کردن ب
زاگــرس  رشــته کوه های  ســخاوتمند  دل کوه هــای 
حتــی  را کــه  بــزرگ  تخته ســنگ هایی  رســاندند، 
ــود  ــن ب ــک  ت ــش از ی ــان بی ــا وزنش ــی از آن ه بعض
تراشــیدند و بــا هــر زحمتــی بــود بــه  پــای رودخانــه 
ــات  ــه م ــت تهی ــاندند. وق ــان کش ــده رود خروش زاین

بــود کــه خردمنــدان آن زمــان روســتا نســخه ای 
ســخت و طاقت فرســا پیچیدنــد و قافلــه ای از جوانــان 
را بــرای تهیــه خــاک مناســب بــه معدنــی در ۷۰ 
کیلومتــری روســتا فرســتادند. مأمــوران تهیــه خــاک 
مناســب در طــول تابســتان خــاک مات ســازی را بــه 
ــزرگ و کوچــک  روســتا رســاندند. کار شــروع شــد. ب

ــا  ــد و ب ــم دادن ــت ه ــه  دس ــت  ب ــوان دس ــر و ج پی
ــرای  ــی ب ــات اهل ــی و حیوان ــزار ابتدای ــتفاده از اب اس
حمل ونقــل مصالــح و بــا هــر زحمتــی بــود، ســاخت 
ــردم  ــده م ــم ارتباط دهن ــه ه ــزرگ را ک ــل ب ــک پ ی
روســتا بــا روســتاهای همجــوار باشــد و هــم اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری را بــه اســتان اصفهــان متصــل 
 کنــد، آغــاز کردنــد. درنهایــت، پلــی بــه طــول ۹۰ متــر

عــرض و ارتفــاع 5  متــر در قــوس میانــی، بــا ۱۲ پایــه 
ــی  ــه مخفیگاه ــی تعبی ــر آب و حت ــه معب و ۱۱ دهان
درون پــل، بــرای اقامــت چندســاعته مســافرانی کــه 
ــان  ــان در ام ــی و راهزن ــات وحش ــر حیوان ــد از ش بای

ــد. ــاخته ش ــد، س می بودن
    ثبت ملی

ــاش  ــادی ت ــدت زی ــس از م ــتا پ ــن روس ــردم ای م
ــد  ــزرگ را احــداث کنن ــی ب باالخــره موفــق شــدند پل

کــه هــم زیبــا و باشــکوه بــود و هــم بــا عظمــت خــود 
آســایش و رفــاه را بــه اهالــی هدیــه مــی داد. ضمــن 
ــزاری مراســم  شــادی  ــرای برگ ــل، ب ــن پ ــه از ای  اینک

و بومی استفاده می شد. 
همچنیــن ایــن بنــا بــه لحــاظ قــرار گرفتــن بــر روی 
ــان  ــی اصفه ــار جــاده اصل ــده رود در کن ــه زاین رودخان
ــه  ــز ب ــا و مناظــر دل انگی ــگ و دشــت های زیب کوهرن
ــت و مســافران  ــرای دوســتداران طبیع تفرجگاهــی ب

تبدیــل شــد. 
ســال ها گذشــت. آن زمــان کــه حــال  و روز زاینــده رود 
ــاهد  ــل ش ــن پ ــود، ای ــق نب ــاد و بی رم ــه کس این گون
بــود  رودخانــه  ایــن  بی رحمانــه   طغیان هــای گاه 

و حتــی چهــار بــار هــم بــه زیــرآب رفــت کــه آخریــن 
ــه  ــل ب ــن پ ــا ای ــود. ام ــفندماه ۱۳۸۳ ب ــار آن، اس ب
آن  مصالــح  مرغوب تریــن  از  دلیــل ساخته شــدن 
زمــان و بــا یــک مهندســی ســنتی دقیــق، راه مقابلــه 
بــا حــوادث طبیعــی را خــوب می دانســت و هیــچ گاه 
ــی  ــای فصل ــه و یخبندان ه ــای رودخان از نامهربانی ه
ــی گــذر  ــوز هــم بان کمــر اســتقامت خــم نکــرد و هن
رهگــذران اســت. در نهایــت چنــدی پیــش پــل 
تاریخــی اورگان در بخــش چنــاررود در فهرســت آثــار 
ــن  ــید. ای ــت رس ــماره ۳۱5۸6 ثب ــه ش ــران ب ــی ای مل
پــل نه تنهــا یــک اثــر ملــی، بلکــه نشــانی از پیــروزی 

انسان هاســت. اراده 

به بهانه ثبت ملی شدن پل تاریخی اورگان

اورگان، پل اراده

 قرآن، اولویت همه دولت ها 

در آموزش و پرورش
پژوهـــش  ســـازمان  رئیـــس 
و برنامه ریـــزی آموزشـــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
تغییــر دولت هــا و مســئوالن ایــن 
 نهــــاد در زمان هـــای مختلــف 
ــرآن  ــر اولویت هــا گفــت: ق و تغیی
همیشـــه و هـــر زمــان در هــر 
دولتــی اولویتــش تغییــر نمی کنــد. حجت االســام محی الدیــن 
ــای برنامه ریــزی درســی  ــان اینکــه مبن ــا بی ــان ب بهــرام محمدی
وزارت آمــوزش و پــرورش پــس از ســند تحــول بنیادیــن 
ــودن آن اســت  ــر قرآنــی ب آمــوزش و پــرورش بیشــتر تأکیــد ب
اظهــار کــرد: در ایــن راســتا آمــوزش، یادگیــری و تدبــر در قــرآن 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــه داد: ع ــت. وی ادام ــی ماس ــف ذات ــزو وظای ج
وظایــف ذاتــی، بایــد قــرآن و مفاهیــم آن را در رفتــار و ســلوک 
دانش آمــوزان بــروز داده و همچنیــن برنامه ریزی هــای آموزشــی 
ــی  ــدف عال ــن ه ــد؛ ای ــرآن باش ــر ق ــی ب ــا مبتن ــی م و مدیریت
ماســت. محمدیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر برنامه ریــزی 
ملــی مبتنــی بــر نظریه هــای اســامی، تعلیــم و تربیــت 
اســامی اســت، عنــوان کــرد: یکــی از دالیلــی کــه برخــی  نظــر 
موافــق بــه ایــن برنامــه ندارنــد، ایــن اســت کــه معتقدنــد ایــن 
ــان  ــه ترجم ــی ک ــای علم ــه برنامه ه ــوده و ب ــی ب ــا دین برنامه ه

علم غرب است، توجه کمی کرده است.

 فعالیت های قرآنی 

ضامن سالمت جامعه است
ــزد گفــت:  ــی اســتان ی ــه مؤسســات قرآن ــر عامــل اتحادی مدی
همــه  در  جامعــه  ســامت  ضامــن  قرآنــی  فعالیت هــای 
ــادی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت.  ــوی، عب ابعــاد اعــم از معن
قرآنــی  موسســه  از  شــایق  محمدحســین  حجت االســام 
امیــن رفیــع رضوانشــهر و خانــه قــرآن ریحانةالنبــی شــرف آباد 
کــه در زمینــه تربیــت معلــم قــرآن و آمــوزش قــرآن فعالیــت 
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــن بازدی ــیه ای ــرد. وی در حاش ــد ک دارد، بازدی
همــه  در  جامعــه  ســامت  ضامــن  قرآنــی  فعالیت هــای 
ــادی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت.  ــوی، عب ابعــاد اعــم از معن
حجت االســام شــایق گفــت: قــرآن، بزرگ تریــن و کامل تریــن 
کتــاب آســمانی و بهتریــن دســتاویز انســان بــرای رســیدن بــه 
ــر،  ــا تفک ــه از آن ب ــک آی ــی ی ــدن حت ــا خوان ــال اســت و ب کم
ــت می شــود. اشــکذر دارای ۲  ــرای انســان ثب ــواب ب ســال ها ث
موسســه قرآنــی و ۱۰ خانــه قــرآن اســت کــه عزیــزان بیــن ۳ تــا 
6 ســال بــرای حفــظ قــرآن و 6 ســال بــه بــاال بــرای آمــوزش 
قــرآن و بزرگســاالن را نیــز بــرای تربیــت معلــم قــرآن آمــوزش 
تجویــد  مختلــف  ســطوح  در  آموزش هــا  ایــن   می دهــد. 

مفاهیم، روخوانی و روانخوانی اســت.

معارف

حمایت از هنرمندان پیشکسوت صنایع  دستی
معــاون صنایــع  دســتی و هنرهــای 
 ســنتی ســازمان میــراث فرهنگــی

ــا  ــگری ب ــتی و گردش ــع  دس صنای
اشــاره بــه اهمیــت، جایــگاه و 
نقش هنرمنــدان صنایع  دســتی از 
برنامه هــای حمایتی ایــن معاونت از 
صنایــع   هنرمنــدان پیشکســوت 
دســتی خبــر داد. بهمــن نامــور مطلــق بــا بیــان اینکــه هنرمنــدان 
ــت: در  ــتند، گف ــا هس ــرمایه های م ــن س ــوت بزرگ تری پیشکس
هیــچ حــوزه ای بــه  انــدازه صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی بــه 
پیشکســوت احتــرام گذاشــته نمی شــود و برخــاف تفکــر مــدرن 
کــه بــه ســالخوردگان ممکــن اســت کمتــر توجــه شــود، احتــرام 
بــه هنرمنــدان پیشکســوت صنایــع  دســتی همــواره مــورد توجــه 
ــع  دســتی کشــور در ادامــه  ــت اســت. معــاون صنای ایــن معاون
محصــوالت  فــروش  بــرای  مناســب  بــازار  ایجــاد  گفــت: 
ــع  دســتی  ــدان صنای ــژه هنرمن ــع  دســتی، به وی ــدان صنای هنرمن
پیشکســوت، پیگیــری طــرح اکــرام و موضــوع بیمه و مســتمری 
ــمند  ــار ارزش ــظ آث ــرای حف ــاش ب ــوت و ت ــدان پیشکس هنرمن
آن هــا و... از جملــه اقداماتــی اســت کــه معاونــت صنایع  دســتی 
در دســتور کار دارد. وی خاطرنشــان کــرد: بــه طــور جــدی پیگیــر 
وضعیــت اســتاد نصیــری هســتم؛ چــرا کــه اعتقــاد دارم 

هنرمندان پیشکسوت مهم ترین سرمایه های ما هستند.

نوروز ۹۶، افزایش نرخ هتل نداریم
رئیــس جامعــه هتلــداران کشــور از کاهــش ۱۰ درصــدی اشــغال 
ــه  ــبت ب ــال نس ــت: امس ــر داد و گف ــال ۹5 خب ــا در س هتل ه
ــل  ــه دلی ــدیم ک ــه ش ــافر مواج ــش مس ــا کاه ــته ب ــال گذش س
ــه مســافران و اقامتگاه هــای غیررســمی  آن هــم، افزایــش خان
بــود. حمــزه زاده همچنیــن دربــاره افزایــش نــرخ اتــاق هتل هــا 
ــال از اول  ــر س ــا ه ــت: م ــز گف ــال ۹6 نی ــد س ــای عی در روزه
ــه  ــال ب ــا امس ــم؛ ام ــن می کنی ــا را تعیی ــرخ هتل ه ــاه ن مهرم
ــاق  ــرخ ات ــری در ن ــازار، تغیی ــود ب ــافر و رک ــش مس ــل کاه دلی
ــه  ــه ای ب ــداران عاق ــم و بیشــتر هتل ــه وجــود نیاوردی هتل هــا ب
افزایــش نــرخ ندارنــد. حتــی اگــر االن یــک هتلــدار، نــرخ اتــاق 
ــاه  ــداده؛ چــون مهرم ــی انجــام ن را افزایــش دهــد، کار غیرقانون
افزایــش نــرخ نداشــته اســت؛ امــا اکنــون بســیاری از هتل هــا 
ــان بــه ســمت  ــه ایــن کار ندارنــد و حتــی برخــی از آن رغبتــی ب
ــازار جــذب مســافر خــوب  ــد؛ چــون ب ــرخ نیــز رفته ان کاهــش ن

نیســت. 
وی اضافــه کــرد: ۹۰ درصــد مســافران هتل هــا ایرانــی هســتند 
ــران ۱۰  ــای ای ــی در هتل ه ــافران خارج ــور مس ــن حض و میانگی
ــی  ــافر خارج ــه مس ــا همیش ــی از هتل ه ــت. بعض ــد اس درص
می پذیرنــد؛ ولــی مــا متوســط اشــغال هتل هــا را در نظــر 
می گیریــم. کاهــش آمــار اشــغال هتل هــا نیــز بیشــتر متوجــه 

ــت. ــی هتل هاس ــافران ایران ــدی مس ــازار ۹۰ درص ب

اخبار کوتاه

ــراث  ــا مجــوز ســازمان می دیگــر هیــچ پانســیون جدیــدی ب
ــود.  ــاخته نمی ش ــگری س ــی و گردش فرهنگ

ســال ۹۴ وقتــی آیین نامــه »ایجــاد، اصــاح، تکمیــل، 
و  گردشــگری  تاسیســات  نرخ گــذاری  و  درجه بنــدی 
نظــارت بــر آن هــا« تصویــب شــد، عبــارت »پانســیون«  

گردشــگری  تاسیســات  شــمول  از  هــم 
خــارج شــد. در حالــی  کــه تــا پیــش از ایــن، 
میــراث  ســازمان  را  واحدهــا  ایــن  مجــوز 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
 صــادر می کــرد، امــا حــاال آن هــا مانده انــد 
و یــک قلم خوردگــی بــزرگ قانونــی. هــر 
چنــد ولــی تیمــوری، مدیــر کل نظــارت و 

ارزیابــی خدمــات گردشــگری، می گویــد کــه »پیشــنهاد 
ــن  ــده و ای ــه ش ــت ارائ ــه دول ــی ب ــا افتادگ ــن ج ــاح ای اص
مســئله باعــث نمی شــود پانســیون هایی کــه در گذشــته 
ــوع  ــوند.« موض ــا ش ــد، ره ــوز گرفته ان ــازمان مج ــن س از ای
ــد  ــم تاکی ــوری ه ــه تیم ــور ک ــان همان ط ــن جری ــی ای اصل

می کنــد آن اســت کــه »ایــن جــا افتــادن از آیین نامــه، 
ــراث  ــازمان می ــوز س ــا مج ــد ب ــیون های جدی ــاخت پانس س
ــد  ــع دســتی و گردشــگری را محــدود خواه ــی، صنای فرهنگ
شــبانه روزی  مهمانکده هــای  همــان  پانســیون ها  کــرد.« 
هســتند کــه از مســافران یــا مشــتریان خــود بــه طــور کامــل 
یــا نیمه کامــل پذیرایــی می کننــد و در جهــان 
قدمــت طوالنــی دارنــد کــه گاه بــا عنــوان 
ــا همــان »پانســیون« شــناخته  »هاســتل« ی
می شــوند. در ایــران امــا قوانیــن پانســیون ها 
ــان  ــوز تاسیسش ــا مج ــت؛ آن ه ــاوت اس متف
ــراث فرهنگــی و گردشــگری  را از ســازمان می
امــا  اتحادیه هــای هتلــداری می گیرنــد،  و 
ــد،  ــجو، کارمن ــگر دانش ــافر و گردش ــکان مس ــای اس ــه ج ب
کارآمــوز، مهاجــر و کارگــران را می پذیرنــد و در اصــل بــا 
مجــوز اقامتــگاه گردشــگری تأســیس می شــوند تــا بخشــی 
ازای گرفتــن  در  را  کم درآمــد  قشــر  مســکن  مشــکل  از 
ــنا ــد! ایس ــل کنن ــی ح ــکلی موقت ــه ش ــزاف، ب ــای گ هزینه ه

آغــاز  اعــام  بــا  زیــارت  و  حــج  ســازمان  سرپرســت 
برنامه ریزی هــا بــرای ســفر حــج تمتــع طبــق روال هــر ســال 
گفــت:  بعیــد می دانــم ایــران و عربســتان دربــاره ویــزای حــج 

ــد.  ــق کرده ان ــا تواف ــون قب ــند؛ چ ــته باش ــی داش چالش
ــتان و  ــج عربس ــه  ح ــی از دعوتنام ــدی جزئیات ــد محم حمی

ــرد  ــی را تشــریح ک ــده  ایران ــت مذاکره کنن هیئ
و افــزود: عربســتان هــر ســال طبــق روال 
ثانــی و  ربیــع االول  ماه هــای  در   معمــول، 

اســامی  کشــورهای  بــه  دعوتنامه هایــی 
ــای  ــا هیئت ه ــره ب ــرای مذاک ــتد و ب می فرس
تعییــن  را  زمانــی  ایــن کشــورها  اعزامــی 
می کنــد کــه نوبــت ایــران، »پنجــم اســفندماه 

ــت.  ــده اس ــن ش ــادی االول« تعیی ــا ۲5 جم ــر ب براب
ــان  ــه زم ــه ب ــا توج ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب او در پاس
ــورت  ــی، در ص ــت ایران ــا هیئ ــره ب ــرای مذاک ــده ب تعیین ش
بــه نتیجــه رســیدن و توافــق میــان دو کشــور، فرصــت 
 بــرای هماهنگی هــا و اجــرای عملیــات حــج وجــود دارد 

ــرات  ــده مذاک ــان تعیین ش ــر در زم ــا اگ ــرد: طبیعت ــار ک اظه
ــا  ــا و هماهنگی ه ــوان برنامه ریزی ه ــد می ت ــه برس ــه نتیج  ب

را انجام داد. 
وی افــزود: ســازمان حــج و زیــارت طبــق وظیفــه  ذاتــی 
ــع  ــه حــج تمت ــوط ب ــزی مرب ــل برنامه ری  خــود از مدت هــا قب
ــود  ــم ش ــرایط فراه ــر ش ــرده و اگ ــروع ک  را ش
و مذاکــرات بــه نتیجــه برســد و مطالبــات 
ایــران در راســتای حفــظ عــزت، شــأن و امنیت 
زائــران کشــورمان تأمیــن شــود، مشــکلی 
بــرای عملیــات حــج نخواهیــم داشــت؛ چــون 

اســت.  شــده  شــروع  برنامه ریزی هــا 
او دربــاره  راهکارهــای پیشــنهادی و جدیــد 
ایــران بــرای حــل چالش هایــی کــه از مذاکــرات ســال 
ــال  ــت ح ــا از وضعی ــرد: م ــار ک ــده، اظه ــی مان ــته باق گذش
حاضــر عربســتان و وزارت حــج ایــن کشــور اطاعــی نداریــم.

ایــن مســائل در مذاکــره مشــخص خواهــد شــد؛ ضمــن اینکه 
ــراث ــا شــفاف اســت. می ــران کام ــای ای ــات و راهکاره مطالب

جزئیاتی از مذاکرات حج و هیئت اعزامی ایرانحذف پانسیون ها از مصوبه گردشگری دولت

حتما بخوانید!
جزئیاتی از مذاکرات حج و هیئت ...

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پاک ۳۰۴۱ فرعی مفروز شده از پاک ۱۱5۴۸   اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقایان مهرداد مدنی و محمد فوالدیان فرزندان اکبر و احمد    در 
جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۴۸۴ و۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۴۹۳   مورخ۱۳۹5/۰۱/۲۲ از طرف 
هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک 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 ۱۳۹5/۱۱/۲۷ روز چهارشنبه  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 اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 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: ۱۳۹5/۱۰/۲6 

شماره :۳۲۷6۰/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره ۳۰۸۸ فرعی از ۱۱5۴۸    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام علی محمدی فرزند اسمعیل  در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰6۱۱۴   
مورخ۹5/5/۱۷ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 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 ۹5/۱۱/۲۴ روز یکشنبه  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 اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 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: ۱۳۹5/۱۰/۲6 

شماره :۳۲۷5۸/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره ۳۰۸۷ فرعی از ۱۱5۴۸    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام مهدی محمدی فرزند علی   در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰6۱۱6   
مورخ۹5/5/۱۷ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 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 ۹5/۱۱/۲۴ روز یکشنبه  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 اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 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: ۱۳۹5/۱۰/۲6 

شماره :۳۲۷5۷/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان   پاک شماره ۳۴۹۴ فرعی از ۱۰۳۹۳    اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اصغر صادقی فرزند علی محمد   در جریان ثبت است و رای شماره 
۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۹۲۴   مورخ۹5/۷/۱۸ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 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 ۹5/۱۱/۲۴ 
روز یکشنبه  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 اماک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون 

ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 
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: ۱۳۹5/۱۰/۲6 

شماره :۳۲۷56/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب انباری   پاک شماره ۳۰۸۹ فرعی از ۱۱5۴۸    اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام غامرضا برزمهری گشیری فرزند ماشااله    در جریان ثبت است و رای شماره 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از  مورخ۹5/6/۱۷     ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷6۸۳
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 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 
۹5/۱۱/۲5 روز دوشنبه  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 اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح 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 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

  داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱۰/۲6 

شماره :۳۲۷55/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و مغازه    پاک شماره ۳ فرعی از ۱۱55۴/۱    اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام صغری حاج کاظمیان فرزند عبدالرحیم     در جریان ثبت است و رای 
شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰6۱6۴   مورخ۹5/5/۱۸ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 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 
۹5/۱۱/۲5 روز دوشنبه  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 اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح 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 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

 داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱۰/۲6 

شماره :۳۲۷5۳/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع   ۱۰۳۹۳/۳۴۹6 پاک  شماره  یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  چون 
  6۸6۲ شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  الرحیم       عبد  فرزند  اصفهانی  رفیعیان  بنام کریم  ثبتی  پرونده 
مورخ۱۳۹5/۰6/۰۱ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
تاریخ ۱۳۹5/۱۱/۲۳ روز   نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
اخطار  و مجاورین  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد  و  در محل شروع  ساعت ۹ صبح 
ماده ۲۰  مطابق  اماک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند  در محل حضور  مقرر  و ساعت  روز  در  میگردد که 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  دعوی خود  و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصاح 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

 داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱۰/۲6 شماره :۳۲۷5۲/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پاک شماره  ۳۴۹ فرعی از ۷۹۴۹ اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عزت رجبی حسین ابادی فرزند مانده علی   در جریان ثبت است و رای شماره 

۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۰۳۸ مورخ۹5/6/۲۸از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 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 
۹5/۱۱/۲5 روز دوشنبه 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 اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح 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 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

 داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱۰/۲6

 شماره :۳۲۷5۴/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
مفاد آراء

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰5۷۲ مورخ ۱۳۹5/۰5/۳۰ خانم مهری صلواتی فرد   به شماره شناسنامه 
۱۳۲۸ کدملی ۱۲۸۷۷5۰۲۴۹ صادره از اصفهان  فرزند عبدالخالق  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۹/۳5متر 
مربع مفروزی از پاک شماره 5۹66- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 
 گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

 شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۱۰/۲6 
شماره : ۳۰۳۷۰ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

فاقد سند رسمی 
اراضی و ساختمان های فاقد  برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
به  نیا     فخاری  اقدس  خانم  مورخ ۱۳۹5/۰۹/۳۰  رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۴6  برابر   -۱ ردیف  نمایند. 
شماره شناسنامه 5۱66۳ کدملی ۱۲۸۱6۱۳۷۰۳صادره از اصفهان  فرزند ابوالقاسم )که ذیل توضیحات شناسنامه 
۲۴ 6۰  سهم مشاع از ششدانگ یکباب 

5۳
نام خانوادگی آن ازقمشه ای به فخاری نیا تغییر یافته ( نسبت به  

۴۰ ۴۰  سهم آن به مساحت ۱۳6/۳۰   متر مربع مفروزی از پاک شماره 
5۳

ساختمان به استثناء بها ء ثمنیه اعیانی  
5۹66باقی مانده - اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۴۴ مورخ ۱۳۹5/۰۹/۳۰ آقای رضا اسمعیلی نیسیانی    به شماره 
۲۹ ۱۱  سهم مشاع از ششدانگ 

5۳
شناسنامه ۲6کدملی ۱۱۸۹۷۲۴۰۱۴صادره از اردستان فرزند حسین نسبت به 

۸ ۸  سهم آن به مساحت ۱۳6/۳۰   متر مربع مفروزی از پاک 
5۳

یکباب ساختمان به استثناء بها ء ثمنیه اعیانی  
شماره 5۹66باقی مانده - اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده 
 است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

 شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۱۰/۲6 
شماره : ۳۰۳۷۳ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

فاقد سند رسمی 
اراضی و ساختمان های فاقد  برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده 

است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، رسید  اخذ  از  پس  و 
به  مقنی     آقای مجید  رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۳۲مورخ ۱۳۹5/۰۹/۲5  برابر   -۱ ردیف  نمایند.  تقدیم 
دانگ مشاع  دو  به  نسبت  علی  نوروز  فرزند  اصفهان   از  شماره شناسنامه ۴۷۳۰۴ کدملی ۱۲۸۲۳۹6۰۹۹صادره 
از  مفروزی  مربع  متر     ۳۲۰/6۴ مساحت  به  اعیانی  ثمنیه  بها  استثناء  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از 
گردیده  محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  اصفهان که  ثبت   ۳ بخش  در  واقع  اصلی  پاک شماره 55۳۴- 
به شماره  بتول کریمی      خانم  ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۳۱مورخ ۱۳۹5/۰۹/۲5  رای شماره  برابر   -۲ است.ردیف 
از  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  حسینعلی   فرزند  اصفهان   از  ۱۲۸۲۳۰۷۸۱۹صادره  ۳۸۰۳6 کدملی  شناسنامه 
از پاک  به مساحت ۳۲۰/6۴   متر مربع مفروزی  اعیانی  بها ثمنیه  به استثناء  باب ساختمان  ششدانگ یک 
است. گردیده  اولیه محرز  مالکیت مشاعی  ازای  در  اصفهان که  ثبت  بخش ۳  در  واقع  اصلی  شماره 55۳۴- 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۱۰/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۱۰/۲6 

شماره : ۳۰۰۹۸ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 
۱- برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۴۷مورخ ۱۳۹5/۰۹/۳۰ خانم محبوبه رضیان     به شماره شناسنامه ۱6۷۲ 
کدملی ۱۲۸۷6۷۰۳۱۸ صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی  نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۸۸/۰۹   متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲۷۹۹- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان 
اولیه محرز گردیده است.ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۴۸مورخ  که در ازای مالکیت مشاعی 
۱۳۹5/۰۹/۳۰ خانم فخری رضیان      به شماره شناسنامه ۲۳۷ کدملی ۱۲۸۴۳6۹۷۹۱صادره از اصفهان  فرزند 
سید مرتضی   نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به به مساحت ۸۸/۰۹   متر مربع 
مفروزی از پاک شماره ۲۷۹۹- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 
گردیده است.ردیف ۳- برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲5۰مورخ ۱۳۹5/۰۹/۳۰ خانم طاهره  رضیان      به 
دانگ  یک  به  نسبت  مرتضی    سید  فرزند  اصفهان   از  صادره   ۱۲۸۷5۲5۱۷۲ ۲۸۸ کدملی  شناسنامه  شماره 
 -۲۷۹۹ شماره  پاک  از  مفروزی  مربع  متر     ۸۸/۰۹ مساحت  به  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 
اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف ۴- برابر رای 
شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲5۱مورخ ۱۳۹5/۰۹/۳۰ خانم عصمت  رضیان      به شماره شناسنامه 56۳ کدملی 
۱۲۸۳5۷5۰5۱ صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی   نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
اصفهان که  ثبت  در بخش ۴  واقع  اصلی  از پاک شماره ۲۷۹۹-  مربع مفروزی  متر  به مساحت ۸۸/۰۹    به 
۱۳۹56۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۴۹مورخ  شماره  رای  برابر   -5 است.ردیف  گردیده  محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در 
۱۳۹5/۰۹/۳۰ آقای سید تقی رضیان       به شماره شناسنامه ۱۹۹کدملی ۱۲۸۷5۹۷۷۰۱ صادره از اصفهان  فرزند 
سید مرتضی   نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به به مساحت ۸۸/۰۹   متر مربع مفروزی 
 از پاک شماره ۲۷۹۹- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده ا
 ست.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/۱۰/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۱۰/۲6 
شماره : ۳۰۲۳۳ / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 6۷۴/۹5 خواهان حسین زمانی با وکالت کیان زمانی با وکالت خانم مختاری دادخواستی 
مبنی بر: مطالبه به طرفیت ناصر رضایی- مجید عشایری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 
۹5/۱۱/۳۰ ساعت 6 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی ۸۱65۷56۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 
۲6 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  

تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: ۳۰۱۹۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
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پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود:

 هیچ یک از شما نباید احدی از بندگان خدا را خوار 

و بی مقدار شمارد؛ زیرا نمی داند که کدام یک از آن ها 

دوست و ولّی خداست.

 بحار االنوار، ج 75، ص 147

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

آفتابی

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

-3   ْC

-9   ْC

-3   ْC

-3   ْC

14  ْC

11   ْC

14   ْC

11   ْC

های سیگار از سطح یک پارک جمع آوری فیل�ت

جمعــی از شــهروندان تهــرا�ن در حرکــیت خودجــوش 

 بــا عنــوان »رفتگــران طبیعــت«، بــه جمــع آوری 

تهــران  پــارک اللــه  از ســطح  هــای ســیگار  فیل�ت

کردنــد. اقــدام 

ســیگار عامــل دســت کم ۱۴ رسطــان مختلــف در 

بــدن انســان اســت کــه مهم ترین آن هــا عبارتنــد از: 

 رسطــان ریــه، رسطــان پوســت، رسطــان لوزالمعــده

 رسطــان مثانــه، رسطــان خــون، رسطــان پســتان

رسطــان حنجــره، رسطــان کبــد و رسطــان روده 

بــزرگ.

 هــا�ی کــه 
گ

عــاوه بــر بیماری هــای گوناگــون و آلود�

هــا و ته مانده هــای  ســیگار بــه وجــود مــی آورد، فیل�ت

پارک هــا  خیابان هــا،  کنــار  و  گوشــه  در  ن  نــ�ی  آن 

و ... چهــره شــهرهای کشــور را کثیــف کــرده اســت.  

عکــس از تســنیم

حوادثخواندنی

پایبندی به قانون

هنگامــی کــه می خواهنــد 
مرقــد مطهــر حضــرت 
ــام رضــا علیه الســام  امـ
را غبارروبــی کننــد، خدام 
ــتمال های  حــــرم دســ
ســفیدی را بــرای انجــام 
ــه  ــی ب ــل غبـارروبـ عمــ
ــراد و شــخصیت های  افـ
ــده مـــی دهند.  دعوت شـ
ــا  ــتمال ها ب ــن دســ ایـ
آغشــــته  نـــاب  گاب 

ند.  شــده ا
ــد  ــن دســتمال ها را می گیرن ــری ای ــام معظــم رهب مق
خــود  صــورت  و  ســر  بــه  غبارروبــی  از  پــس  و 
می کشــند. در یکــی از غبارروبی هــا بــه آقــای طبســی 
ــم ایــن دســتمال متبــرک  ــا مــن می توان ــد: آی فرمودن

ــردارم؟ ــودم ب ــرای خ را ب
ــر  ــر نظ ــوی زی ــدس رض ــتان ق ــت آس ــه تولی ــا اینک ب
ــه  ــی از آنجــا ک ــت اســت، ول ــام عظیم الشــان والی مق
آقــای طبســی را تولیــت آســتان مقــدس رضــوی 
می داننــد، خواســتند بــا هماهنگــی ایشــان و پایبنــدی 

ــد. ــن کار را انجــام دهن ــون ای ــه قان ب
ــت  ــای بی ــی از اعض ــی حقان ــام محمدعل حجت االس

تهــران

 هک 4هزار مودم وای فای 

و ADSL در اصفهان
ــان،  ــده انتظامــی اســتان اصفه ــی، فرمان ســردار عبدالرضــا آقاخان
گفــت: موضــوع هــک و نفوذ بــه سیســتم های رایانه ای و شــبکه ای 
ــای  ــی در فض ــکل اساس ــش و مش ــک چال ــوان ی ــه عن ــروزه ب ام
ــد  ــران را تهدی ــدت کارب ــه ش ــه ب ــود ک ــوب می ش ــازی محس مج
می کنــد. ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر یکــی 
ــای  ــک مودم ه ــه ه ــوذ در زمین ــک و نف ــواع ه ــایع ترین ان از ش
وای فــای و ADSL اســت، گفــت: بایــد اذعــان کــرد شــرکت هایی 
کــه ایــن نــوع مودم هــا را بــه فــروش می رســانند، معمــوال 
تنظیمــات امنیتــی را بــر روی آن هــا اعمــال نمی کننــد. بســیاری از 
کســانی کــه اقــدام بــه خریــد آن هــا می کننــد هــم اطــاع چندانــی 
ــه همیــن دلیــل مــورد هجــوم هکرهــا  ــد و ب ــه ندارن در ایــن زمین
قــرار می گیرنــد کــه کمتریــن آســیب ایــن هکرهــا نیــز اســتفاده از 
پهنــای بانــد اینترنــت قربانیــان اســت. وی از کشــف بزرگ تریــن 
پرونــده هــک و نفــوذ در ســطح اســتان خبــر داد و گفــت: در پــی 
شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی ناشــناس 
بــه سیســتم مــودم ADSL آنــان نفــوذ کــرده، موضــوع در دســتور 
کار ویــژه کارشناســان پلیــس فتــای ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت 
 کــه در نهایــت بــا کارهــای علمــی دقیــق، مجــرم شناســایی 
و در منزلــش دســتگیر شــد. ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت: 
در بررســی های صورت گرفتــه مشــخص شــد ایــن هکــر کــه 
ــودم  ــه م ــاه ب ــدت دو م ــته در م ــته، توانس ــال داش ــا 19 س تنه
ــورت  ــه ص ــرده و ب ــوذ ک ــهروند نف ــزار ش ــای و ADSL 4 ه وای ف
رایــگان از پهنــای بانــد اینترنــت آنــان اســتفاده کنــد. وی بــا بیــان 
اینکــه چنیــن پرونــده ای در نــوع خــود بی نظیــر و بی ســابقه 
ــرد  ــوان ک ــده عن ــا را نگران کنن ــن هکره ــدن س ــن آم ــوده ، پایی ب
ــت، توســعه ابزارهــا  ــوذ اینترن ــب نف و آن را نتیجــه افزایــش ضری
و دانــش اســتفاده از فضــای مجــازی، وجــود نرم افزارهــای 
بــازار و همه گیــر شــدن گوشــی ها   هــک و نفــوذ در ســطح 
ــودکان  ــن ک ــزار در بی ــن اب ــترش ای ــمند و گس ــای هوش و تبلت ه
ــه  ــهروندان توصی ــه ش ــی ب ــردار آقاخان ــت. س ــان دانس و نوجوان
ــرل  ــود را کنت ــی خ ــای اینترنت ــب هزینه ه ــورت مرت ــه ص ــرد: ب ک
ــد  ــای بان ــدون اســتفاده از پهن ــه ب ــا افزایــش هزین ــد و اگــر ب کنن
یــا بــا زودتــر تمــام شــدن ظرفیــت بانــدی کــه خریــداری کردنــد 
ــد.وی  ــه پلیــس اطــاع دهن مواجــه شــدند، ســریع موضــوع را ب
امــکان نفــوذ، ســرقت اطاعــات و شــنود اطاعــات دارنــدگان ایــن 
ــت:  ــان داش ــد و بی ــر ش ــا را متذک ــط هکره ــا توس ــوع مودم ه ن
ــا را  ــات ورودی مودم ه ــز تنظیم ــه رم ــت ک ــن اس ــا ای ــه م توصی
 تغییــر دهنــد و از رمز هــای مطمئــن و غیرقابــل حــدس اســتفاده 

کنند. میزان

ــرف  ــارش ب ــه ب ــت ک ــال اس ــای س ــای زیب ــتان از فصل ه زمس
ــن فصــل  ــا در ای و ســرما موجــب زیباترشــدن آن می شــود؛ ام
ــه در  ــانی ک ــژه کس ــید. به وی ــود باش ــب خ ــتر مراق ــد بیش بای
ســنین باالتــری هســتند، ســرما را بیشــتر احســاس می کننــد. 
ــدن در  ــه راه هــای ســالم مان مــا می خواهیــم در ایــن مطلــب ب

ــم. ســرما و زمســتان بپردازی
    چند لباس را با هم بپوشید

انــرژی  در  صرفه جویــی  همچنیــن  و  مانــدن  بــرای گــرم 
ــد چــه  ــا هــم بپوشــید. حــاال بای ــاس را ب ــد لب ــر اســت چن بهت
ــای  ــت از لباس ه ــر اس ــری بهت ــای زی ــرای الیه ه ــیم؟ ب بپوش
ــود؛  ــارج نش ــان خ ــای بدنت ــا گرم ــد ت ــتفاده کنی ــر اس جذب ت
ــای  ــرای الیه ه ــکی. ب ــه اس ــای یق ــا لباس ه ــوش ی ــل زیرپ مث

ــاران بپوشــید.  ــاد و ب ــر ب ــاوم در براب ــی هــم لباس هــای مق روی
هرچــه قســمت های کمتــری از بدنتــان در معــرض ســرما باشــد، 
گرم تــر خواهیــد مانــد. بنابرایــن ســعی کنیــد دســت ها و گــردن 
را هــم بپوشــانید. اگــر لبــاس شــما بــه وســیله بــاران یــا بــرف 
 خیــس شــود، نمی توانــد گرمــای الزم را در بــدن نگــه دارد 
و بیشــتر حــرارت را بــه بیــرون می دهــد. بنابرایــن از لباس هــای 
مقــاوم در برابــر بــاران اســتفاده کنیــد کــه بــه داخــل نفــوذ پیــدا 
نکند.محققــان انگلیســی بــا تحقیــق بــر روی مــردم روســیه بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه آن هــا معمــوال بیــش از 4 الیــه لبــاس 
می پوشــند کــه عمدتــا از پوســت و مواد ضخیم تشــکیل شــده اســت.

     همه اندام ها را گرم نگه دارید
ــت.  ــل سرماس ــا در مقاب ــدن م ــو ب ــیب پذیرترین عض ــر، آس س

بنابرایــن ســعی کنیــد همیشــه از کاه یــا کاه هایــی کــه 
ــد از  ــردن می توان ــال گ ــد. ش ــتفاده کنی ــد، اس ــر دارن گوش گی
ــرد  ــای س ــر باده ــما در براب ــینه ش ــه س ــردن و قفس ــورت، گ ص
ــرای دســت ها هــم از دســتکش های خــزدار  ــد. ب محافظــت کن
ــی  ــود، انواع ــرد می ش ــاد س ــان زی ــر پاهایت ــد. اگ ــتفاده کنی اس
ــت  ــان خاصی ــوده و در کفش ــد آب ب ــه ض ــتند ک ــا هس از بوت ه

ــود.  ــارژ می ش ــری ش ــا بات ــه ب ــد ک ــی دارن گرمایش
ــما  ــای ش ــد پاه ــم می توان ــمی ه ــای پش ــن جوراب ه  همچنی
را گــرم نگــه دارنــد. بــرای مناطقــی کــه بــرف و یخبنــدان زیــادی 
ــر  ــه در براب ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــت از بوت های ــر اس دارد، بهت

ــاوم باشــد. ــخ زده مق لغــزش روی آســفالت ی

    خانه را هوشمندانه تر گرم نگه دارید
بهتــر اســت بــه جــای زیــاد کــردن وســایل گرمایشــی و افزایــش 
ــد.  ــق کنی ــا را عای ــا و پنجره ه ــقف ها، دیواره ــای آن، س هزینه ه
دمــای خانــه هــم بایــد بیــن 20 تــا 25 درجــه ســانتیگراد باشــد. 
البتــه بــا توجــه بــه ســن ســاکنان خانــه، ایــن دمــا بایــد بیشــتر 
ــی  ــه راحت ــب ب ــن اغل ــراد مس ــوزادان و اف ــود. ن ــر ش ــا کمت ی

ــود. ــان می ش سردش
    از بخاری و شومینه، کمتر استفاده کنید

آتــش و گرمایــش ناشــی از آن، بزرگ تریــن خطــر در زمســتان 
اســت؛ زیــرا بــه راحتــی گاز منواکســیدکربن را در فضــا منتشــر 
ــه  ــردن خان ــرم ک ــرای گ ــاق ب ــا اج ــچ گاه از گاز ی ــد. هی می کن

اســتفاده نکنیــد و بــه جــای آن از بخاری هــای برقــی کــه 
و حیوانــات  بــرای کــودکان  به ویــژه  امن تــری،  گزینه هــای 

ــد.  ــتفاده کنی ــتند، اس ــی هس خانگ
ــرای  ــا احتیــاط برانیــد. مطمئــن شــوید کــه خــودروی شــما ب ب
اســت.  آمــاده  برفــی  جاده هــای  و  زمســتان  در  رانندگــی 
ــن  ــرف پاک ک ــور، ب ــخ در رادیات ــین، ضدی ــری ماش ــب بات مرت
ــی  ــد. بررس ــک کنی ــا را چ ــاد آن ه ــزان ب ــتیک ها و آج و می الس
وضعیــت ماشــین، به ویــژه هنــگام رانندگــی در مناطــق دور 
افتــاده و غیرمســکونی بســیار مهــم اســت. در ایــن مواقع ســعی 
ــک  ــا پاوربان ــان را شــارژ کــرده ی ــد از پیــش تلفــن همراهت کنی
همــراه داشــته باشــید. همچنیــن شــماره تماس هــای ضــرروی 

ــه خاطــر بســپارید. را ب

چگونه در سرمای زمستان سالم بمانیم؟

ـــمـــاره 344 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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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
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»آگهی تجدید مزایده عمومی «

»آگهی مناقصه عمومی«
)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 4/95/1354 مورخ 95/7/26 شورای محترم اسامی 
شهر در نظر دارد تعداد 3 پاک از اراضی حوزه 3 به شماره پاکهای 3/10 به متراژ 480/29 و 

3/11 به متراژ 397/14 و 3/12 به متراژ 480/29 و 10 پاک اراضی حوزه 6 به شماره پاکهای 

6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 و 6/11 

به متراژ 820/75 و 6/12 به متراژ 250 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به 

متراژ 625 و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و بصورت 

نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر 

وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 349 مورخ 95/10/12 شورای 
پارک  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  دارد  نظر  در  شهر  اسامی  محترم 

پرنیان فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی 

با اعتبار 7/210/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا 

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/11/14 

قراردادهای  امور  واحد  به  مناقصه  در  شرکت  و  شرایط  از  اطاع  جهت 

شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
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