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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــه ای ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
امنیــت اولویــت کشــور اســت، گفــت: بــرای اجــرای 
آزمایش هــای موشــکی و امنیــت کشــور از هیــچ کشــوری 

نمی گیریــم. اجــازه 
عبــاس عراقچــی غــروب در پاســخ بــه ســوالی در رابطــه بــا 
بدعهدی هــای آمریــکا در اجــرای برجــام اظهــار کــرد: برجــام 
ــار برگشــت پذیری در  ــه اختی ــم شــده ک ــه ای تنظی ــه گون ب

دســت خــود جمهــوری اســامی ایــران اســت.
معــاون وزارت امــور خارجــه بــا تأکیــد بر اینکــه بدعهدی های 
آمریــکا در همــه دوره هــای زمانــی وجــود داشــته، افــزود: 
طبــق مصوبــه مجلــس موظفیــم برنامــه هســته ای کشــور 
را در کوتاه تریــن زمــان بــه غنی ســازی های هســته ای 

برســانیم و ایــن مســیر را طــی خواهیــم کــرد.
ــکا  ــای آمری ــران بدعهدی ه ــه نگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــه  ــت ک ــل اس ــرف مقاب ــن ط ــرد: ای ــح ک ــتیم، تصری نیس
بایــد  امنیــت  شــورای  تحریم هــای  برگردانــدن  بــرای 
ســازوکارهای موجــود در برجــام را اجرایــی کنــد و بــا طــی 
ــد  ــد کــه شــاید بتوان ــاش کن ــی ت کــردن پروســه ای طوالن

بازگردانــد. را  تحریم هــا 
عراقچــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بزرگ تریــن ضامــن اجــرای 
ــوری  ــرد: جمه ــان ک ــت، خاطرنش ــران اس ــود ای ــام خ برج
اســامی ایــران هــرگاه تشــخیص دهــد کــه طــرف مقابــل 
ــم  ــا تصمی ــد ب ــد نیســت، می توان ــدات خــود پایبن ــه تعه ب

خــود از برجــام خــارج شــود.
معــاون وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه ســوالی در رابطــه 
بــا مخالفت هایــی کــه بــا برجــام صــورت گرفتــه هــم تأکیــد 
کــرد: اینکــه برخــی مخالــف یــک تصمیــم باشــند، نشــانه 
ــه  ــه این گون ــت؛ در هم ــاط اس ــده و بانش ــه زن ــک جامع ی
جوامــع چندصدایــی وجــود دارد؛ امــا بایــد ببینیــم کــه نظــر 
غالــب نماینــدگان چــه بــوده کــه غالــب نماینــدگان هــم بــا 

برجــام موافــق بودنــد. 
ــه  ــی در رابط ــای آمریکای ــا اظهارنظره ــه ب عراقچــی در رابط
بــا آزمایــش موشــکی ایــران نیــز تأکیــد کــرد: برنامه هــای 
ــدا  ــه پی ــوت ادام ــه ق ــران ب ــوری اســامی ای ــی جمه دفاع
خواهــد کــرد و مــا از هیــچ کشــوری در ایــن رابطــه اجــازه 
نخواهیــم گرفــت و امنیــت دفاعــی ایــران در اولویــت قــرار 

ــر دارد. مه

سیدحســین نقــوی حســینی گفــت: کمیســیون امنیــت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا هــدف بررســی 
رئیس جمهــور  اقدامــات  آمریــکا،  اخیــر  تحــوالت 
و  آمریکایی هــا  بی جــای  واکنــش  کشــور،  ایــن 
ــی  ــرفت های دفاع ــه پیش ــی ب ــورهای غرب ــی کش بعض
 و موشــکی جمهــوری اســامی ایــران، تشــکیل جلســه

داد.
ــت:  ــیون گف ــن کمیس ــه ای ــریح جلس ــینی در تش حس
ــه  ــد ک ــد ش ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــه ب ــن جلس در ای
ــت  ــتوار در جه ــع و اس ــران قاط ــامی ای ــوری اس جمه

بنیان هــای دفاعــی پیــش خواهــد رفــت و 
 
تقویــت

پیشــرفت حــوزه دفاعــی و موشــکی بــه هیــچ کشــوری 
ــدارد. ــاط ن ارتب

ــا حضــور تخت روانچــی  ــن جلســه ب ــه داد: ای وی ادام
وزارت خارجــه، ســردار  اروپــای  و  آمریــکا  معــاون 
حاجــی زاده و ســردار یــزدی از ســپاه و ســجادی از 

وزارت اطاعــات تشــکیل شــد. 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــد ک ــد ش ــه تاکی ــن جلس در ای
قاطــع، اســتوار و بــا همــه تــوان در جهــت تقویــت 
بنیان هــای دفاعــی، نظامــی و موشــکی بــا هــدف 
ــش  ــور پی ــه از کش ــطح همه جانب ــای س ــاع از ارتق دف
خواهــد رفــت و پیشــرفت در حــوزه دفاعــی و موشــکی 
ــی  ــوری ربط ــچ کش ــه هی ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــد  ــازه داده نخواه ــت و اج ــره نیس ــل مذاک ــدارد، قاب ن
ــت  ــا دخال ــکی م ــی موش ــائل دفاع ــه در مس ــد ک ش
کننــد. بــه گفتــه نقــوی حســینی در ایــن جلســه ایــن 
موضــوع مطــرح شــد کــه مــا بــر اســاس نیــاز کشــور 
بــه حــوزه دفاعــی و موشــکی خــود خواهیــم پرداخــت 
و تحــت تأثیــر واکنــش بی جــای صهیونیســت ها قــرار 

نمی گیریــم. 
ــامی  ــوری اس ــکی جمه ــی و موش ــرفت های دفاع پیش
ــت  ــای شــورای امنی ــک از قطعنامه ه ــچ ی ــا هی ــران ب ای

ــدارد. ایســنا ــرت ن مغای

ســردار غامحســین غیب پــرور، رئیــس ســازمان 
ــالروز  ــر و س ــه فج ــت ده ــن گرامیداش ــیج، ضم بس
پیــروزی انقــاب اســامی افــزود: بعــد از دوران 
ــادی  ــای زی ــج(، علم ــام زمان)ع ــرای ام ــت کب غیب
نظــری  حوزه هــای  در  حکومــت  تشــکیل   بــرای 
ــن  ــر ای ــد ب ــا اراده خداون ــد، ام ــاش کردن ــی ت و عمل
ــه دســت  ــا و ب ــات م ــان حی ــه در زم ــت ک ــرار گرف ق

ــا شــود. ــی برپ ــا حکومــت دین ــوار م ــام بزرگ ام
ــول  ــادی در ط ــان زی ــه مؤمن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دینــی  تنفــس در ذیــل حکومــت  آرزوی   تاریــخ 
را داشــته اند، گفــت: خداونــد بــر مــا منــت نهــاده کــه 
ــت  ــن نعم ــرار داده و ای ــن دوران ق ــا را در ای ــر م عم
ــکرگزاری  ــده ش ــا از عه ــه م ــت ک ــزرگ اس ــان ب چن
آن برنمی آییــم. ســردار غیب پــرور بــا اشــاره بــه 
ــده و نمی خواهــد  ــد انســان را آزاد آفری اینکــه خداون
مــا وابســته و تحــت ســلطه دیگــران باشــیم، تأکیــد 
ــران امــروز از آن  ــی کــه مــردم ای ــدار و عزت کــرد: اقت
برخوردارنــد، بــه واســطه رهبــری والیــت فقیــه اســت؛ 
ــش  ــط آت ــه در وس ــه ای ک ــه در منطق ــه ای ک ــه گون ب
مســتکبران قــرار دارد کشــور ایــران در شــرایط »بــردا 

و ســاما« اســت.
ســردار غیب پــرور در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه رمــز موفقیــت امــام خمینــی)ره( 

را  کادرســازی  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  در 
راحــل  امــام  موفقیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
دانســت و گفــت: حضــرت امــام خمینــی)ره( در 
ــد؛  ــام دادن ــن کادرســازی را انج ــف ای ســطوح مختل
همچنیــن افــرادی همچــون شــهید بهشــتی، شــهید 
در  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر  و  مطهــری 
ــون  ــم انقابی ــل عظی ــی کان و خی ــطوح مدیریت  س
ــوع  ــام در موض ــای ام ــدی. موفقیت ه ــطوح بع در س

کادرســازی اســت.
بســیج مســاجد  تشــبیه  بــا    ســردار غیب پــرور 
ــرد:  ــد ک ــیج تاکی ــرات بس ــتون فق ــه س ــات ب و مح
اگــر اقشــار مــا خــود را از مســاجد جــدا کننــد، 
قطعــا از اهــداف خــود دور خواهنــد شــد و موفقیتــی 

ــارس ــرد. ف ــد ک ــل نخواهن حاص

ــاز دهــه  ــک آغ ــی ضمــن تبری ــت هللا احمــد جنت آی
مبارکــه فجــر اظهــار داشــت: بــا ورود حضــرت امــام 
بی ســابقه ای  شــادی  میهــن،  بــه  خمینــی)ره( 
ــردم جشــن  ــد، م ــه وجــود آم در سراســر کشــور ب
ــام  ــکیل نظ ــا در تش ــه آن ه ــد و آرزوی دیرین گرفتن

ــت. ــق یاف ــامی تحق ــوری اس ــدس جمه مق
ــا  ــه ب ــری در ادام ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
ــه  ــه آتش نشــانان در حادث ــدام فداکاران تشــکر از اق
ــه  ــزی ک ــراداران عزی ــرد: ب ــان ک ــکو خاطرنش پاس
ــز  ــی نی ــدند و برخ ــر ش ــکو حاض ــه پاس در حادث

ــد  ــانی کردن ــا جانفش ــیدند، واقع ــهادت رس ــه ش ب
ــا  ــد. آن ه ــات بدهن ــردم را نج ــال م ــان و م ــا ج ت
ــد. ــان دادن ــتگی نش ــار و از خودگذش ــه ایث خالصان

ــاب  ــم انق ــر معظ ــام رهب ــه پی ــی ب ــت هللا جنت  آی
ــان  ــهدای آتش نش ــییع ش ــردم در تش ــور م و حض
اشــاره و تصریــح کــرد: حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
جانانــه ای  بســیار  پیــام  زمینــه  ایــن  در   هــم 

دادند. 
ــد  ــر ببینن ــد و اگ ــی دارن ــا آمادگ ــم واقع ــردم ه م
اخــاص در کســانی و جریانــی هســت کــه اهــداف 
خدمتگــزاری  قصــد  واقعــا  و  ندارنــد  سیاســی 
 دارنــد بــا همــه وجودشــان از آن هــا قدردانــی 

می کنند.
از  ناراحتــی  ابــراز  بــا  نگهبــان  شــورای  دبیــر 
ــردم  ــای م ــه نیازه ــئوالن ب ــی مس ــی برخ بی توجه
تاکیــد کــرد: برخــی هماننــد ایــن آتش نشــانان 
اینکــه ممکــن اســت خانـــواده و  بــا  فداکـــار 
ــرای  ــد، ب ــم شــوند و آســیب ببینن فرزندانشــان یتی
خدمــت بــه مــردم از جــان مایــه می گذارنــد.

ــه غارتگــری از بیت المــال مشــغول  ــده ای ب ــا ع  ام
می شــوند و بــا حقوق هــای نجومــی مشــکات 
ــن  ــد؛ ای ــم نمی آورن ــارک ه ــه روی مب ــردم را ب م
ــا ــه اســت. ایرن ــی جامع ــا موجــب ناراحت جریان ه
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ادامه از صفحه یک: 
ــوزادان و  ــژه در ن ــت، به وی ــن وضعی ــی ای ــج طبیع نتای

ــود.  خردســاالن ب
ــا 39  ــمی، تنه ــار رس ــاس آم ــر اس ــال 1353 ب در س
ــه  ــن مدرس ــه س ــه ب ــتایی ک ــای روس ــد از بچه ه درص
آموزش هــای  از  اســتفاده  امــکان  بودنــد،  رســیده 
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ب ــن در حال ــتند؛ ای ــی را داش دولت
بچه هــای شــهری ایــن آمــار بــه 90 درصــد می رســید.

در حــوزه اقتصــاد، ایــران بــا توجــه بــه جمعیــت 
ــواد  ــه م ــر تهی ــه 1340 از نظ ــل ده ــا اوای ــتایی ت روس
غذایــی خودکفــا بــود و می توانســت حتــی کمبــود ارز 
ــوه و خشــکبار  ــه، می ــق صــادرات پنب کشــور را از طری
ــژه  ــد و به وی ــت  های ناکارآم ــا سیاس ــد. ب ــن کن تامی
اصاحــات ارضــی، کشــاورزی ایــران نابــود شــد و یــک 

ــت.  ــکل گرف ــته ش ــاد وابس اقتص
ــه  ــی عمــر خــود، روزان ــم شــاه در ســال های پایان رژی
ــا  ــرد و ب ــادر می ک ــت ص ــکه نف ــون بش ــدود 6 میلی ح
وارد کــردن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم در بســیاری از 
زمینه هــا، عــاوه بــر نابــودی اقتصــاد داخلــی، زندگــی 
ــه  ــران نهادین ــارج را در ای ــه خ ــته ب ــی و وابس مصرف

می کــرد. 
ــران در دوران طاغــوت ــع شــکل گرفته در ای  عمــده صنای

ــرایطی  ــن ش ــود. در چنی ــته ب ــاژ و وابس ــع مونت صنای
بســیاری از ایرانیــان بــا از  دســت دادن کار و درآمدهــای 
ــه  ــی مواج ــخت زندگ ــرایط س ــا ش ــود، ب ــنتی خ س
ــین دارای  ــه شهرنش ــی از جامع ــار کم ــدند و اقش ش

ــد.  ــه بودن ــی مرف زندگ
از طرفــی مبــارزه بــا فرهنــگ اســامی و ملــی از 
مختصــات فعالیت هــای فرهنگــی رژیــم طاغــوت 
ــگ  ــج فرهن ــرف و تروی ــک ط ــام زدایی از ی ــود. اس ب
ــی  ــای کاری تمام ــر، از اولویت ه ــرف دیگ ــی از ط غرب

دســتگاه های فرهنگــی رژیــم گذشــته بــود. 
ــه ظاهــر فرهنگــی مأموریــت  همــه دســتگاه های ب
ــبک  ــر س ــرای تغیی ــی را ب ــگ غرب ــا فرهن ــتند ت داش
زندگــی ایرانیــان از یــک زندگــی اســامی و ملــی بــه 
ــار  ــد. درب ــج کنن ــی تروی ــا ســبک غرب ــی ب ــک زندگ  ی
و خانــدان پهلــوی خــود پیشــتاز ترویــج فرهنــگ 
فســاد  مراکــز  بودنــد.  ایــران  در  غربــی   مبتــذل 
ــار  ــود و عناصــری از خــود درب ــا ب  و فحشــا علنــی برپ
 و خانــدان پهلــوی در پشــت صحنــه ایــن مراکــز حضور 

داشتند.
ــی  ــی و دفاع ــت خارج ــور دارای سیاس ــن کش همچنی
ــع در  ــور تاب ــک کش ــوان ی ــه عن ــود و ب ــتقلی نب مس
ــکا در  ــا محوریــت آمری ــوک غــرب ب قلمــرو قــدرت بل
ــل  ــل عم ــط بین المل ــر رواب ــم ب ــی حاک ــام دو قطب  نظ

می کرد.
ــج  ــه خلی ــدارم منطق ــوان »ژان ــه عن ــران ب ــش ای  ارت
ــود.  ــده ب ــاالت متح ــرل ای ــت کنت ــا تح ــارس« کام ف
ــای  ــی در بخش ه ــی آمریکای ــار نظام ــزاران مستش ه
کلیــدی ارتــش حضــور داشــتند. متاســفانه ایــران 
ــتی در  ــی صهیونیس ــم جعل ــتراتژیک رژی ــد اس متح
ــروزی  ــس از پی ــا پ ــد؛ ام ــاب می آم ــه حس ــه ب منطق
انقــاب اســامی توزیــع امکانــات بــه عدالــت شــروع 
ــد و از  ــده بودن ــوش ش ــه فرام ــتاهایی ک ــد و روس ش
نعمــت آب ســالم بهداشــتی، بهداشــت، ســامت 
ــن  ــرق، گاز، تلف ــل، ب ــل تحصی ــه و مح ــی، مدرس کاف
اولویــت  در  نبودنــد،  برخــوردار  امکانــات  ســایر  و 
خدمت رســانی قــرار گرفتنــد و اکنــون بــه لطــف 
الهــی هــر آنچــه در شــهرها بــه عنــوان امکانــات 
خدمت رســانی وجــود دارد، در روســتاها نیــز دیــده 

می شــود.
ــد  ــود آی ــه وج ــز ب ــتغال نی ــرایط اش ــر ش ــه اگ  البت
ــل  ــه معض ــود؛ گرچ ــاس نمی ش ــودی احس ــچ کمب هی
اشــتغال ملــی اســت و شــهر و روســتا را فرقــی 

ــت. نیس
ــه در  ــت اینک ــه اس ــب توج ــث جال ــن بح ــه در ای آنچ
موضــوع سیاســت، مــا قبــل از انقــاب از خــود هیــچ 
ــاری نداشــت؛  ــی شــاه اختی ــاری نداشــتیم؛ یعن اختی
ــار ماســت و هیــچ  امــا امــروز هــر تصمیمــی در اختی
تکلیــف تعییــن  مــا  بــرای  نمی توانــد   کشــوری 

 کند.

زینب)س(،آزادهبیمانند
ســالروز والدت حضــرت زینــب ســام هللا عیها و روز 

ــم. ــرض می کنی ــت ع ــک و تهنی ــتار را تبری پرس
ــادی االول  ــم جم ــرت و در روز پنج ــم هج ــال پنج  س
ــد  ــری متول ــی، دخت ــه وح ــه و در خان ــهر مدین در ش
شــد کــه بــا تولــدش بــرای بــار دوم بــوی گل یــاس در 
کوچه هــای مدینــه پیچیــد، دل هــای عاشــق بــه وجــد 
ــان علــی و زهــرا شــکوفا شــد.  ــر لب ــد ب آمــد و لبخن

کــه  اوســت  اســت.  پیامبــر  صــدای  ایــن  آری، 
ــر  ــدای پیامب ــت.« ص ــب اس ــام او زین ــد:  »ن می گوی
ــه علــی پیچیــد و تشــنگان  در فضــای عطرآگیــن خان
ــر  ــی ب ــام زیبای ــر وحــی چــه ن ــرد. پیامب را ســیراب ک
او نهــاد؛ زینــب یعنــی زینــت پــدر؛ زینتــی بــرای 
تمام نمــای  آیینــه  خــود  کــه  علیه الســام  علــی 

ســت. یی ها یبا ز
ــدان  ــه خان ــام پرورش یافت ــری علیهاالس ــب کب  زین
طهــارت و دختــر علــی علیه الســام اســت. زینــب در 
فصاحــت، باغــت، پارســایی و عبــادت هماننــد پــدرش 
علــی و مــادرش فاطمه اســت. تهجد و شــب زنده داری 
زینــب علیهاالســام در تمــام مــدت عمــرش، حتــی در 
شــب یازدهــم محــرم تــرک نشــد. برتری هــای زینــب 
علــم  پســندیده اش،  ویژگی هــای  و   علیهاالســام 
و عملــش، عصمــت و عفتــش و نیــز نورانیــت و شــرف 

و زیبایــی اش، همچــون مــادرش زهراســت.
زینــب بــا ایســتادگی  و مردانگی اش شــناخته می شــود؛ 
ــر هجــوم وحشــیانه دشــمن پایمــردی  ــرا او در براب زی
همیــن  و  ایســتاد  مردانــه  مقابلشــان  در  و  کــرد 
ایســتادگی او را بــه قلــه رفیــع انســانیت رســاند و 

ــد. ــدی وی ش ــی و اب ــب آوازه جهان موج
نامــش  اســت کــه  زنــی  علیهاالســام،  زینــب   
ــد.  ــهامت می درخش ــع ش ــای رفی ــر قله ه ــه ب همیش
تابنــاک و روشــن. زینــب علیهاالســام مردانــه در 
ــا  ــا را ب ــم تیرگی ه ــاد و حج ــا گام نه ــان پلیدی ه می
فریادهــای عدالت خواهانــه اش شــکافت. شــهامت 
ــوز  ــا، هن ــس از قرن ه ــرا پ ــتود؛ زی ــوان س او را می ت
ــارک شــجاعت و شــهامت می درخشــد. ــر ت نامــش ب

حیــات  طــول  در  علیهاالســام  زینــب  حضــرت 
پربرکــت خــود از همــان ابتــدا، خدمــات ارزنــده ای بــه 
ــی و  ــائل سیاس ــرد. وی در مس ــه ک ــام ارائ ــن اس دی

ــت.  ــال داش ــرکت فع ــی ش اجتماع
زینــب  هنرنمایــی  اوج  نقطــه  حســینی،  نهضــت 
اســت.پس از شــهادت بــرادر بزرگــوارش حضــرت 
سیدالشــهدا)ع( هدایــت و رهبــری قافلــه، حفاظــت و 
 مراقبــت از اســیران، حفاظــت از جــان امام ســجاد)ع(
دلــداری دادن بــه شــهید داده هــا و از همــه مهــم تــر 
رســاندن پیــام شــهیدان کربــا بــه گــوش جهانیــان، از 
ــان  ــب در جری ــرت زین ــترگ حض ــیار س ــای بس کاره

ــد. ــمار می آی ــه ش ــارت ب اس
ــه  ــب ب ــه زین ــد ک ــان می ده ــنی نش ــه روش ــخ ب تاری
ــی  ــه خوب ــش ب ــام زمان ــای ام ــتورها و توصیه ه دس
ــم پیشــبرد  ــده و مه ــل تعیین کنن ــه عام ــرد ک ــل ک عم
اهــداف مقــدس نهضــت بــود. وی نشــان داد کــه 
ــر  ــوه محکم ت ــه از ک ــت ک ــی اس ــی کس ــن واقع مؤم
فــرود  ذلــت  ســر  مصیبت هــا  برابــر  در  و  اســت 
ــاری، صبــر و اســتقامت زینــب در مقابــل  نمــی آورد. ب
امــواج بی کــران ســختی ها و مشــکات، نامــش را 
ــداری در راه انجــام  ــر و پای ــادآور صب ــرای همیشــه ی ب

ــد. ــی گردان ــف اله وظای
روز والدت شــیرزن واقعــه کربــا کــه توانســت بــا 
پیام رســانی، شایســتگی زنــان را در تاریــخ بــه منصــه  
ظهــور برســاند، ضامــن بقــای اســام باشــد و از 
بازمانــدگان حادثــه  تلــخ عاشــورا مراقبــت و پرســتاری 

ــت.  ــده  اس ــده ش ــتار نامی ــد، روز پرس کن
ــال  ــت س ــول هش ــتاران در ط ــز پرس ــا نی ــور م در کش
و مشــکات رغــم کمبودهــا  بــه   دفــاع مقــدس، 

خالصانــه و بی ریــا در جهــت بهبــود وضعیــت بیمــاران 
تــاش کردنــد و غالبــا بــه جــای اینکــه در آغــوش گــرم 
خانــواده بــه  ســر ببرنــد، بــر بالیــن مجروحــان جنگــی 
حاضــر شــدند و از آنــان مراقبــت کردنــد و در ایــن راه 
ــن روز  ــدند. ای ــل ش ــیاری را متحم ــقت های بس مش
ــامی  ــران اس ــن ای ــیردل و موم ــان ش ــه زن ــه هم را ب
به ویــژه پرســتاران عزیــز تبریــک و تهنیــت عــرض 

می کنیــم.

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

وزیر دفاع:

تستموشکیمغایرتیبا

برجاموقطعنامه2231ندارد
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــا اشــاره 
بــه مســائل مطرح شــده دربــاره تســت موشــکی ایــران 
ــش  ــه افزای ــه برنام ــدام در ادام ــن اق ــرد: ای ــار ک اظه
 تــوان دفاعــی ایــران اســت و هیــچ مغایرتــی بــا برجام 

و قطعنامه 2231 ندارد.
ــتیبانی  ــاع و پش ــر دف ــان، وزی ــین دهق ــردار حس س
ــت  ــروز هیئ نیروهــای مســلح، در حاشــیه جلســه دی
وزیــران در جمع خبرنگاران درباره مســائل مطرح شــده 
درخصــوص تســت موشــکی ایــران اظهــار کــرد: ایــن 
ــه 2231  ــام و قطعنام ــا برج ــی ب ــچ مغایرت ــدام هی  اق

ندارد.
ــت و  ــاری ماس ــای ج ــه برنامه ه ــت در ادام ــن تس ای
ــه در حــوزه  ــی ک ــم برنامه های ــام کرده ای ــز اع ــا نی قب
تولیــدات اقــام دفاعــی در راســتای اهــداف و منافــع 
ملــی برنامه ریــزی کرده ایــم را اجــرا می کنیــم و هیــچ 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــم م ــد تصمی  اراده ای نمی توان

دهد. ایسنا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:

اشتغال،مهمتریندغدغهعمومیکشور
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده مردم شاهین شــهر 
ــای  ــت: آق ــزی گف ــک مرک ــس بان ــه رئی ــاب ب خط
 ســیف! شــما بــر اســاس قانــون پولــی و بانکــی

مســئول  کلــی،  سیاســت های  و  برنامــه  قانــون 
ــظ ارزش  ــی و حف ــبکه بانک ــول، ش ــازار پ ــت ب مدیری
ــاه گذشــته  ــا در طــول دو م ــول بانکــی هســتید؛ ام پ
ــا 15  ــی ت ــروت مل ــع آن ث ــه تب ــی و ب ــول مل ارزش پ
درصــد کاهــش ارزش داشــته و متاســفانه می گوییــد 
ــار  ــی در اختی ــپرده های بانک ــتم. س ــن کاره ای نیس م
ــرد  ــرار می گی ــدگان ق ــه جــای تولیدکنن رانت خــواران ب

ــتم. ــن کاره ای نیس ــد م ــم می گویی ــاز ه ــما ب و ش
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس شــورای 
اســامی مهم تریــن دغدغــه و خواســته عمومــی 
کشــور را رفــع مشــکل معیشــتی و فراهــم شــدن 
ــت  ــه دانس ــون جامع ــات گوناگ ــرای طبق ــتغال ب اش
 و افــزود: شــرایط اقتصــادی، توانایــی مالــی الزم 
را بــرای تأمیــن مایحتــاج مــورد نیــاز مشــخص 
می کنــد؛ لــذا حمایــت خــود را بــه همــراه همــه 
ــور  ــی کش ــه دفاع ــت بنی ــس از تقوی ــدگان مجل نماین
به ویــژه پیشــرفت موشــکی و تســت موشــکی  و 
جدیــد اعــام می کنــم و خواســتار آزمایش هــا و 
 رزمایش هــای مــورد نیــاز هســتم. حــوزه دفاعــی 
و موشــکی کشــور بــه هیچ وجــه قابــل مذاکــره نیســت 
 و اجــازه دخالــت بــه هیــچ کشــوری را نخواهیــم 

داد. خانه ملت

موجــب  را  فضایــی  تکنـولـــوژی  رئیـــس جمهوری 
ــران  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدار کشــور دانســت و ب اقت
و  متنــوع  ماهواره هــای  ســازنده  امــروز  اســامی 
پرتابگرهــای مــورد نیــاز اســت، از وزارت ارتباطــات 
ــرای تأمیــن همــه نیازهــای  ــوان خــود را ب خواســت ت

ــرد. ــه کار گی ــه ب ــی جامع ارتباط
در  روحانــی  حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــاوری فضای ــی فن ــم روز مل مراس
 اینکــه فقــط متکــی بــه خریــد از خــارج باشــیم 
یــا تجربــه دنیــا را کنــار بگذاریــم، هــر دو غلــط اســت؛ 
بایــد از تــوان بومــی، دانشــمندان خــود و تجــارب 

ــم. ــتفاده کنی ــان اس ــی همزم جهان
ــوری گفــت: مــردم ایــران، سی وهشــت  رئیس جمه
 ســال پیــش بــا رهبــری و هدایــت امــام راحــل 
ــار  ــتودنی، ایث ــی س ــی، عزم ــجام مل ــدت و انس و وح
 فــداکاری و نثــار جــان خــود و اســتقامت، ایســتادگی 

انقــاب  بزرگ تریــن  توانســتند  قهرمانانــه  صبــر  و 
ــانند. ــروزی برس ــه پی ــان ب ــخ جه ــی را در تاری مردم
ــود  ــده ب ــن عقی ــر ای ــدا ب ــام)ره( از ابت ــزود: ام وی اف

ــه  ــت در صحن ــم و مل ــدار کنی ــردم را بی ــد م ــه بای ک
حضــور داشــته باشــند؛ چــرا کــه هیــچ قدرتــی در برابــر 
ــدرت  ــن ق ــروزی را نداشــته و ای ــوان پی ــردم ت اراده م

مــردم اســت کــه در برابــر اســتبداد داخلــی و اســتعمار 
ــک  ــا ی ــام نه تنه ــد. ام ــروزی می رس ــه پی ــی ب خارج
مرجــع مــورد اعتمــاد مــردم و شــخصیتی اندیشــمند 
ــا  ــر و ب ــنج، تحلیلگ ــیار نکته س ــردی بس ــه ف ــود، بلک ب

ــناخت. ــی می ش ــه خوب ــا را ب ــه دنی ــود ک ــت ب سیاس
ــا بیــان اینکــه آمریکایی هــا همــواره  رئیس جمهــوری ب
 دربــاره اینکــه بــه تعهــدات خــود پایبنــد هســتند

شــعار می دهنــد، گفــت: امــا امــروز آن هــا تمــام 
ــا گذاشــته اند. ــر پ ــی را زی ــدات بین الملل اصــول و تعه

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب روحان
دربــاره علــوم جدیــد بســیار حســاس هســتند و 
 پیشــرفت های ایــن حــوزه را مرتــب پیگیــری می کننــد 
ــر کشــور  ــه رهب ــی اســت ک ــن افتخــار بزرگ ــت: ای گف
ــگاهیان  ــمندان، دانش ــال و اندیش ــت فع ــر، دول  پیگی
و دســتگاه های مختلــف بــرای رســیدن بــه پیشــرفت 

ــاری می رســانند. ــه هــم ی ب

ــاب اســامی، حضــرت  ــا دهــه فجــر انق ــان ب همزم
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن  آی
بــا حضــور در مرقــد مطهــر امــام راحــل، ضمــن اقامــه 
ــر انقــاب  ــاد بنیانگــذار کبی ــت فاتحــه، ی نمــاز و قرائ

اســامی را گرامــی داشــتند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن بــا حضــور بــر 
ســر مــزار رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ــو  ــت و عف ــران و رحم ــرآن، غف ــت ق ــا قرائ ــام ب نظ
ــد. ــرای آن مرحــوم مســألت کردن الهــی را ب

ــهدای  ــد ش ــپس در مرق ــامی س ــاب اس ــر انق رهب
هفتــم تیــر و دولــت از مقــام شــامخ شــهیدان 
ــر و دیگــر شــهیدان  ــی، باهن ــام بهشــتی، رجای واالمق

ــد. ــل کردن ــوار تجلی بزرگ
ایشــان همچنیــن در مــزار شــهدای انقــاب اســامی 

ــم  ــرم و حری ــع ح ــهدای مداف ــدس، ش ــاع مق و دف
 اهــل  بیــت علیهم الســام و آتش نشــانان مؤمــن 
ســاختمان  حادثــه  در  به تازگــی  کــه  قهرمــان  و 
 پاســکو در راه خدمــت شــهید شــدند، حضــور یافتنــد 
 یــاد و خاطــره همــه  ایــن فــداکاران بــا اخــاص 
ــان را از درگاه  ــات آن ــو درج ــتند و عل ــی داش را گرام

ــد. ــألت کردن ــد مس خداون

ایشــان همچنیــن بــر ســر مــزار شــهدای آتش نشــان 
ــدار  ــزان دی ــن عزی ــواده ای ــا خان ــکو ب ــه پاس حادث

ــد. کردن

ــه در  ــوه قضائی ــس ق ــی رئی ــی الریجان ــت هللا آمل آی
حاشــیه تجدیــد میثــاق مســئوالن عالــی قضایــی بــا 

آرمان هــای امــام راحــل در حــرم مطهــر آن حضــرت 
بــه  تبریــک  و  فجــر  دهــه  ضمــن گرامیداشــت 
مناســبت ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی گفــت: 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــاب بی بدیل ــامی، انق ــاب اس انق
ــی)ره(  38 ســال  ــه امــام خمین رهبری هــای داعیان

ــد آمــد. پیــش پدی
ــی  ــرب بدیل ــرق و غ ــه در ش ــی ک ــزود: انقاب وی اف
نداشــت؛ شــاخصه مهــم ایــن نظــام، مردم ســاالری 

ــودن آن اســت. و اســامی ب
ــن  ــوب ای ــرد: در چارچ ــح ک ــی تصری ــی الریجان آمل

ــت  ــریت اس ــی بش ــادی آزادی واقع ــه من ــام ک نظ
ــترش  ــون گس ــی همچ ــه وظایف ــوه قضائی ــرای ق ب
عدالــت، احیــای حقــوق عامــه، رســیدگی بــه دعــاوی 
مظلومــان، تعقیــب مجرمــان، برخــورد قاطــع بــا 
مفســدان و پیشــگیری از وقــوع جــرم تعریــف و در 

ــت. ــده اس ــح ش ــز تصری ــی نی ــون اساس قان
وی ادامــه داد: در اینجــا بــا امــام راحــل و آرمان هــای 
ایشــان تجدیــد میثــاق کــرده و در اعجــاز و گام 
برداشــتن در جهــت ایــن آرمان هــا تــاش می کنیــم؛ 
هرچنــد تــا رســیدن بــه قلــه، تــاش نیــاز اســت، امــا 

ــه  ــد ب ــوان دارن ــه  آنچــه در ت ــوه قضائی مســئوالن ق
ــد آورد. ــان خواهن ــه می ــد و ب ــان آورده ان می

 وی بیــان داشــت: در جهــت احیــای حقــوق عامــه 
رســیدگی ســریع و عاجــل و تظلم خواهــی و امنیــت 

اقتصــادی در تــاش هســتیم.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا تاکیــد بــر حرکــت در جهــت 
رضایتمنــدی مــردم افــزود: امــروز مفتخریــم کــه در 
ــل  ــامی عم ــن اس ــوب قوانی ــیدگی ها در چارچ رس
ــل  ــد قاب ــا در ح ــاالی پرونده ه ــم ب ــم و حج می کنی

ــارس ــرد. ف ــی انجــام می گی قبول

به مناسبت دهه مبارک فجر

رهبرمعظمانقالب،یادامامراحلوشهداراگرامیداشتند
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پیامک هــای ارزش افــزوده، یکــی از کابوس هــای مشــترکان 
ــد به تازگــی  ــی کــه هرچن گوشــی همــراه اســت؛ پیامک های
ملــزم بــه ارائــه هزینــه هســتند، امــا هــر روز بــا ترفندهــای 
تــازه و گاه عجیــب و غریــب ســعی در خالــی کــردن جیــب 

مــردم دارنــد. 
دیــروز صبــح پیامــک عجیبــی دریافــت کــردم کــه در نــوع 
خــود شــاهکار جدیــدی از پیامک هــای ارزش افــزوده 
ــود:  ــن شــرح ب ــه ای ــام ب ــوای پی محســوب می شــود. محت
محســن چاوشــی یــک عکــس بــرای شــما ارســال خواهــد 
کــرد. دریافــت عکــس بــا ارســال رایــگان 1. بــا اشــتراک در 

ــان.  ســرویس هــواداری محســن چاوشــی. صــد توم
ــا صددرصــد جعلــی  ــه غلط هــای دســتوری متــن ی اصــا ب
بــودن ایــن پیامک هــا کاری نداریــم، امــا اینکــه هیــچ 
ــدارد،  ــود ن ــان وج ــن متخلف ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــی ب نظارت
ــی  ــه پیامک هــای اینچنین جــای تعجــب دارد. اینکــه چگون
ــرداری  ــرای کاهب ــوه ب ــی انب ــا حجم ــی و ب ــن راحت ــه ای ب
 ارســال می شــود و هیــچ نهــادی هــم زحمــت نظــارت 
و برخــورد را بــه خــود نمی دهــد از آن دســت اتفاقاتــی اســت 
ــاید  ــی آورد و ش ــود م ــه وج ــادی را ب ــش های زی ــه پرس ک
مهم تریــن پرســش مــردم ایــن باشــد کــه پــول حاصــل از 

ایــن نــوع پیامک هــا بــه جیــب چــه کســانی مــی رود؟
ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــه س ــت ک ــب اینجاس ــه جال   نکت
ــه  ــی ک ــا متخلفان ــع ب ــورد قاط ــی از برخ ــات رادیوی و ارتباط
هزینــه خدمــات را ارائــه نکننــد، خبــر می دهــد؛ امــا از 
ــان  ــه می ــی ب ــا حرف ــن پیامک ه ــوای ای ــا محت ــورد ب برخ

ــی آورد. نم
    شریک دزد و رفیق قافله

شــما هــم حتمــا مثــال معــروف شــریک دزد و رفیــق قافلــه 
را شــنیده اید. در ایــن ماجــرای اخیــر هــم بــه نظــر می رســد 
شــبکه های  ورود  بــا  کــه  موبایلــی کشــور  اپراتورهــای 
ــش  ــمگیری کاه ــرز چش ــه ط ــان ب ــی درآمدهایش اجتماع
ــول  ــه قب ــن کســری حاضــر ب ــران ای ــرای جب ــرده ب ــدا ک پی
 هــر نــوع پیشــنهادی هســتند و انبــوه پیامک هــای عجیــب 
و غریــب ارزش افــزوده بــا متن هایــی کــه گاه پــا را فراتــر از 
حریــم اخــاق می گذارنــد هــم، حاصــل همیــن ماجراســت.

    خالص شدن از شر پیامک های مزاحم
ایــن  شــر  از  می تواننــد  چگونــه  مشــترکان  اینکــه  در 
ــکار  ــد راه ــر چن ــال حاض ــوند در ح ــاص ش ــا خ پیامک ه
ــا  ــد نیســتند ام ــد صددرصــد کارآم ــر چن ــه ه وجــود دارد ک
دســت کم تــا حــدودی از حجــم ایــن نــوع پیامک هــا 
ــماره گیری # ۸۰۰ *  ــق ش ــد از طری ــما می توانی ــد.  ش می کاه
ــراه از ســرویس های ارزش  ــن هم ــای تلف ــام اپراتوره در تم
ــال اســت، آگاه شــوید و در  ــرای شــما فع ــه ب ــزوده ای ک اف
صــورت عــدم تمایــل نســبت بــه حــذف آن هــا اقــدام کنیــد. 
ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــام س ــاس اع ــر اس ــن ب  همچنی
ــراه در صــورت  ــی مشــترکان گوشــی هم و ارتباطــات رادیوی
مواجهــه بــا عضویــت ناخواســته در خدمــات ارزش افــزوده 
پیامکــی، می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی 
ــخگوئی  ــت و پاس ــامانه ثب ــا س ــاس ب ــا تم www.195.ir ی
ــود  ــه شــماره 195، شــکایت خ ــوزه ICT ب ــه شــکایات ح  ب
را ثبــت کننــد تــا از ســوی معاونــت نظــارت و اعمــال مقررات 

رگوالتــوری پیگیــری و اقــدام الزم انجام شــود.

گزارش کیمیای وطن از پیامک های ارزش افزوده

شریک دزد و رفیق قافله پیامکی

پیش فــروش  آغــاز  از  راه آهــن  مســافری  معــاون 
داد.  خبــر  بهمن مــاه   1۷ از  نــوروزی  بلیت هــای 

ــق  ــت: طب ــری گف ــت خب ــوی در نشس ــن موس سیدحس
ــوروزی از ۲5  ــفرهای ن ــز س ــال نی ــال، امس ــر س روال ه
ــال 9۶  ــن س ــا 15 فروردی ــود و ت ــاز می ش ــفندماه آغ اس

ادامــه می یابــد. 
داد:  ادامــه  راه آهــن  مســافری  معــاون 
ــر  ــا در نظ ــن روزه ــرای ای ــه ب ــی ک ظرفیت
ــام  ــار در تم ــه ۲۰۴ قط ــده، روزان ــه ش گرفت

مســیرهای کل کشــور اســت. 
ــزار و ۳۰۰ رام قطــار  ــار داشــت: ۴ ه وی اظه
بــرای روزهــای نــوروز پیش بینــی شــده 

بــرای متقاضیــان  و ۶15 هــزار صندلــی  میلیــون   1 و 
پیش فــروش در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــه گفتــه ایــن 
مقــام مســئول پیش فــروش بلیــت قطارهــای نــوروزی از 
ــه  ــه روز ادام ــدت س ــه م ــود و ب ــروع می ش ــن ش 1۷ بهم
ــاعت  ــرد: در گام اول از س ــح ک ــوی تصری ــد. موس می یاب

1۷ روز 1۷ بهمن مــاه پیش فــروش بلیــت بــه صــورت 
ــران-  ــیر ته ــای مس ــیرها منه ــام مس ــرای تم ــی ب اینترنت

ــد.  ــد ش ــام خواه ــس انج ــهد و بالعک مش
ــح 1۸  ــه صب ــه داد: در گام دوم از از ۷ و ۰5 دقیق وی ادام
بهمن مــاه بلیــت همیــن مســیرها در مراکــز پیش فــروش 
در بخــش ســوم از ســاعت 1۷ روز چهارشــنبه 
1۸ بهمــن فقــط بلیــت مســیر تهــران- 
مشــهد و بالعکــس و در مرحلــه بعــدی 
ــح  ــه صب ــاه از ۷ و ۰5 دقیق ــن م در 19 بهم
بلیــت مســیر تهــران- مشــهد و بالعکــس از 
ــروش  ــروش، پیش ف ــز پیش ف ــق مراک طری
ــافران  ــزود: مس ــوی اف ــد. موس ــد ش خواه
ــی  ــه مســیرهای ریل ــوط ب ــد تمــام اطاعــات مرب می توانن
ــا  ــت قطاره ــت و کیفی ــان حرک ــت، زم ــروش بلی ــان ف  زم

را با تماس با ســامانه ۰۲151۴9 بپرسند. 
وی افــزود: از ســوی هیــچ کــدام از شــرکت های مســافری 

تقاضایــی بــرای افزایــش قیمــت نداشــتیم. مهر

رئیــس گــروه توســعه کشــت های گلخانــه ای وزارت جهــاد 
ــر اســاس برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در صــورت  گفــت: ب
 تأمیــن اعتبــار و انجــام اقدامــات الزم تــا افــق 1۴۰۴ 
ســطح گلخانه هــای کشــور 5 برابــر میــزان فعلــی خواهــد 
شــد. داریــوش ســالم پور اظهــار داشــت: بــر اســاس 

ــان ســال 9۴  ــا پای ــار رســمی ت ــن آم آخری
ســطح گلخانه هــای کشــور حــدود 1۰ هــزار 
هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان ۷۲5۳ 
هکتــار آن بــه محصــوالت ســبزی و صیفــی 
اینکــه  بیــان  بــا  مربــوط می شــود. وی 
ــه گل  ــا ب ــطح گلخانه ه ــار از س ۲۲۶۴ هکت
ــزود:  ــاص دارد، اف ــی اختص ــان زینت و گیاه

ــی  ــه کشــت توت فرنگ ــوط ب ــز مرب ــار نی  حــدود ۲95 هکت
ــه  ــوالت از جمل ــایر محص ــه س ــوط ب ــز مرب ــه آن نی و بقی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالم پور ب ــت. س ــا و ... اس ــال، نش نه
ــار اســت، تصریــح  ــه ای کشــور خی عمــده محصــول گلخان
کــرد: 5۸۰۰ هکتــار از ســطح گلخانه هــای کشــور بــه کشــت 

خیــار مربــوط می شــود. بــه گفتــه وی 5۷۸ هکتــار از 
ــه کشــت گوجه فرنگــی، ۴۰5 هکتــار  گلخانه هــای کشــور ب
مربــوط بــه انــواع فلفــل و 1۳5 هکتــار مربــوط بــه کشــت 
بادمجــان اختصــاص دارد. ســالم پور ادامــه داد: ۳۳5 
هکتــار از ســطح گلخانه هــای کشــور نیــز مربــوط بــه ســایر 
محصــوالت اســت. وی افــزود: تولیــدات 
ســبزی و صیفــی گلخانــه ای کشــور بیــش از 
یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن و تولیــد خیــار 
ــون و ۴5۰  ــه ای مــا حــدود یــک میلی گلخان
ــزار  ــه 15۰ ه ــن اینک ــت؛ ضم ــن اس ــزار ت ه
ــن فلفــل، ۲۰  ــن گوجه فرنگــی، 55 هــزار ت ت
ــن ســایر  ــن بادمجــان و ۳۲ هــزار ت هــزار ت

ــود.  ــد می ش ــا تولی ــور م ــه ای در کش ــبزیجات گلخان س
 بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی

بــر اســاس برنامــه اقتصــاد مقاومتــی، در صــورت تأمیــن 
اعتبــارات و انجــام اقدامــات الزم تــا افــق 1۴۰۴، ۴۸ هــزار 
ــزوده می شــود. ــای کشــور اف ــه ســطح گلخانه ه ــار ب هکت

ــزان  ــش می ــرو، بحــث افزای ــه در وزارت نی ــورد مطالع ــای م ــی از طرح ه یک
تولیــد بــرق بــرای جایگزیــن شــدن ایــن صنعــت بــه جــای نفــت و ســوخت 

اســت کــه وزیــر نیــرو نیــز در ایــن زمینــه اعــام آمادگــی کــرده اســت. 
ــا توجــه بــه وارونگــی هــوا، میــزان مصــرف ســوخت در منــازل مســکونی  ب
ــرای  ــا ب ــورهای دنی ــه کش ــه تجرب ــه ب ــا توج ــذا ب ــت؛ ل ــه اس ــش یافت افزای
اســتفاده بــرق بــه جــای گاز، بــه نظــر می رســد ایــران نیــز پتانســیل انجــام 
ایــن طــرح را داشــته باشــد. در همیــن راســتا وزارت نیــرو پیشــنهاد داده تا در 
شــهرهای بــزرگ کــه بــا مشــکل آلودگــی روبــرو هســتند، انــرژی الکتریکــی 
ــد  ــر ۶۰ درص ــال حاض ــر در ح ــوی دیگ ــود. از س ــن ش ــن گاز و بنزی جایگزی
آلودگــی هــوا مربــوط بــه سیســتم حمل ونقــل می شــود؛ بــه همیــن دلیــل 
ــاوری مهــم کــه در وزارت نیــرو در  نیــز از ۲۶ طــرح تحقیقاتــی و توســعه فن
حــال پیگیــری اســت، یکــی از آن هــا بــه طــرح خودروهــای برقــی مربــوط 
می شــود. بــه عبــارت دیگــر توزیــع بــرق خودروهــای برقــی بــر عهــده وزارت 
نیــرو خواهــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل بایــد زیرســاخت های آن طــوری فراهــم 
ــر  ــکونی و دیگ ــازل مس ــی در من ــای برق ــارژ خودروه ــکان ش ــه ام ــود ک ش
اماکــن تجــاری و اداری وجــود داشــته باشــد. علیرضــا دائمــی، معــاون وزیــر 
نیــرو، بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی، در آینــده بــرق 
ــذا وزارت نیــرو در حــال فراهــم  جایگزیــن بنزیــن در ایــران خواهــد شــد؛ ل
کــردن شــرایطی اســت تــا در زمان هــای غیرپیــک بــا نصــب تجهیــزات مــورد 

ــای اشاره شــده انجــام شــود. ــی در مکان ه ــای برق ــاز، شــارژ خودروه نی

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: گرانــی در بــازار محصــوالت کشــاورزی بــه ایــن وزارتخانــه ارتباطــی نــدارد؛ چــرا کــه تولیــد و واردات ایــن محصــوالت بــه درســتی 
مدیریــت می شــود و هیــچ کمبــودی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد؛ امــا دســتگاه های متولــی بایــد جدی تــر از گذشــته بــه ایــن زمینــه بپردازنــد.

 عبــاس کشــاورز دربــاره چرایــی گرانــی محصــوالت کشــاورزی اساســی ماننــد برنــج، شــکر، روغــن و... اظهــار کــرد: دربــاره محصــوالت کشــاورزی، به ویــژه کاالهــای 
اساســی هیــچ  مشــکلی از نظــر موجــودی کشــور از محــل تولیــد یــا واردات وجــود نــدارد. هرچنــد تنظیــم بــازار در خرده فروشــی ها وظیفــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
اســت، امــا مســئول کنتــرل قیمت هــا، دســتگاه های متولــی دیگــر هســتند کــه امیدواریــم در ایــن زمینــه، به ویــژه کاالهــای اساســی جدی تــر اقــدام کننــد. 
وی افــزود: در زمینــه روغــن نباتــی و دانه هــای روغنــی حــدود ۴ میلیــارد دالر روغــن و کنجالــه وارد می شــود کــه بــه خــودی خــود قدرتــی ایجــاد می کنــد و خیلــی 
ســخت اســت کــه در ایــن قــدرت نامرئــی بتــوان برخــاف جریــان آب شــنا کــرد. بــر اســاس قانــون تمرکــز وظایــف بازرگانــی بخــش کشــاورزی، وظیفــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی تنظیــم بــازار، عرضــه مناســب، کافــی و به موقــع کاالهــا و کنتــرل قیمــت در ســطح کان اســت؛ امــا وقتــی مغــازه یــا مغازه هایــی در ســطح خرده فروشــی 

محصولــی را گــران می فروشــند، دســتگاه های نظارتــی بایــد آن را پیگیــری کننــد.  ایرنــا
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در حاشــیه ســمینار آموزشــی بازســازی، بهینه ســازی مصــرف انــرژی و ارزیابــی 
کیفــی مســکن روســتایی بــا مدیــر کل دفتــر مطالعــات و پژوهش هــای بنیــاد 

مســکن انقــاب اســامی گفت وگــو کردیــم. 
ســید امیرحســین گرکانــی ضمــن اشــاره بــه تأســیس این دفتــر در ســال 1۳۸۶ 
از ایــن دفتــر بــه عنــوان مرکــز امــور پژوهشــی در حــوزه مســکن روســتایی یــاد 
کــرد کــه فعالیــت خــود را زیــر نظــر حــوزه معاونــت امــور بازســازی و مســکن 
روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی انجــام می دهــد. وی تصریــح کــرد: 
ــا عنــوان »معاونــت  حــوزه بازســازی و مســکن روســتایی در همــه اســتان ها ب
بازســازی و مســکن روســتایی« دارای معاونــت مســتقلی بــوده و مشــغول بــه 

فعالیــت اســت. 
مدیــر کل دفتــر مطالعــات و تحقیقــات مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقاب 
اســامی افــزود: ایــن دفتــر شــامل زیرمجموعه هایــی از جملــه: دپارتمــان امــور 
ــی و طراحــی، دپارتمــان مطالعــات امــور اجتماعــی و اقتصــادی، دپارتمــان  فن
ــکن  ــازی مس ــور بازس ــات ام ــان مطالع ــرژی و دپارتم ــرف ان ــازی مص بهینه س

روســتایی اســت.
    ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی

ایــران، دارا بــودن  ایــن مقــام مســئول در ادامــه موقعیــت جغرافیایــی 
بیــش از ۳۰۰ روز آفتابــی و میانگیــن انــرژی تابشــی بالــغ بــر چهــار تــا 
ــتفاده  ــرورت اس ــل ض ــع را از دالی ــر مرب ــر مت ــاعت ب ــووات س ــم کیل ــار ونی چه
خورشــیدی  مزرعــه  پایلــوت  طــرح  اجــرای  و  خورشــیدی  انــرژی   از 

دانست.
ــکن  ــاد مس ــتایی بنی ــکن روس ــات مس ــات و تحقیق ــر مطالع ــر کل دفت  مدی
انقــاب اســامی از دالیــل دیگــر انتخــاب اســتان اصفهــان بــرای اجــرای ایــن 
پــروژه بــه همــکاری مســئوالن در مجموعــه مدیریتــی ایــن اســتان اشــاره کــرد.
 گرکانــی در ادامــه گفــت: درایــن زمینــه مســئوالن محلــی، دهیــاری و ســاکنان 
ــاب اســامی داشــتند. وی  ــاد مســکن انق ــا بنی ــکاری را ب ــت هم روســتا نهای
بــر ایــن عقیــده اســت کــه اگــر در انجــام پروژه هــای روســتایی از نظــر مــردم 
ــا ایــن  اســتفاده نکنیــم و مشــارکت در ســطحی تزئینــی تعریــف شــود، نه تنه

مشــارکت تاثیرگــذار نخواهــد بــود، بلکــه محکــوم بــه شکســت اســت.
    ایده انجام این پروژه در روستاها

مدیــر کل دفتــر مطالعــات و تحقیقــات مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقاب 
اســامی دربــاره ایــده انجــام ایــن پــروژه در روســتاها ادامــه داد: بخــش جالــب 
توجهــی از انــژری در ســاختمان ها هــدر مــی رود؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
بخــش در خدمــت حــوزه تولیــد نیســت و بــا توجــه بــه بحران هــای پیــش رو 
در حــوزه انــرژی و از طرفــی سیاســت های کان کشــور در ایــن بخــش، بــه نظــر 
می رســد کــه بایــد از ایــن بــازار بی دفــاع کــه بســیار بکــر و دســت نخورده اســت 

در مناطــق روســتایی نهایــت بهــره را ببریــم.
 گرکانــی از روســتاها بــه عنــوان تولیدکننــده اصلــی در حــوزه کشــاورزی، باغداری 
و دامــداری یــاد کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه معضــل کم آبــی و تهدیــدات دیگــر 
کــه بســیاری از روســتاها را تهدیــد می کنــد، اســتفاده از ایــن شــیوه درآمــدی 

جایگزیــن، می توانــد الگــوی مناســبی در حــوزه اقتصــاد روســتایی باشــد. 
ــروژه را در روســتاها ایجــاد  ــن پ ــر اجــرای ای ــت دیگ ــام مســئول مزی ــن مق ای
شــغل و درآمــد، جلوگیــری از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها و نیــز اســتفاده 

ــت.  ــتایی دانس ــزرع روس ــای لم ی از زمین ه
ــکن  ــاد مس ــتایی بنی ــکن روس ــات مس ــات و تحقیق ــر مطالع ــر کل دفت مدی
ــن ســرمایه گذاری  ــروژه ضم ــن پ ــا اجــرای ای ــرد: ب ــد ک ــاب اســامی تاکی انق

ــود. ــم ب ــه خواهی ــرمایه اولی ــریع س ــت س ــاهد بازگش ــم، ش ــیار ک بس
ــرای اجــرای  ــام مســئول از دیگــر مزیت هــای مناطــق روســتایی را ب ــن مق  ای

ایــن طــرح، زمیــن ارزان تــر در روســتاها دانســت.
    تسهیالت

مدیــر کل دفتــر مطالعــات و تحقیقــات مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقاب 
اســامی در پایــان خاطرنشــان ســاخت: تحقیقــات در زمینــه بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی در مســاکن روســتایی حاکــی از آن اســت کــه میــزان ذخیــره 
انــرژی در مســاکن روســتایی بســیار باالســت؛ بــه آن جهــت کــه عمــده 
ــتند  ــاط هس ــاز در ارتب ــای ب ــا فض ــت ب ــج جه ــتایی از پن ــاختمان های روس  س
و بــا یــک عایــق کاری ســاده می تــوان میــزان مصــرف انــرژی را بــه میــزان قابــل 
ماحظــه ای کاهــش داد. گرکانــی از اجــرای طــرح ویــژه دو رقمــی شــدن نــرخ 
ــه طــرح بهســازی  ــه 1۸ و ۲۰ میلیــون تومانــی در مصوب تســهیات روســتایی ب

مســکن روســتایی در ســال 95 خبــر داد. 
وی گفــت: تســهیات ۲۰ میلیــون تومانــی شــامل افــرادی می شــود کــه 
مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان را رعایــت کــرده و اقــدام بــه تخریــب و 

ــد. نوســازی واحــد خــود کنن

برق،جایگزینگازوبنزینمیشود؟

گرانیمحصوالتکشاورزیبهماربطیندارد

مدیر کل دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد مسکن در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

ضرورتاستفادهازانرژیهاینودرروستاهابامحوریتنیروگاهخورشیدیروستایهماآباد

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 360 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قطعات خودروی رانا 

دینام

30,000تسمه دینام

دسته موتور دو سر پیچ 
)t5(

30,000

125,000کمک فنر جلو

کاسه نمد پمپ 
هیدرولیک فرمان

2,700

28,200دسته موتور دو سر پیچ

 دسته موتور
 گرد کائوچویی

12,100

279,000

قیمتگازوئیلافزایشنمییابد
ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
ــت  ــه هیئ ــان اینک ــا بی ــی ب نفت
دولــت بایــد دربــاره افزایــش 
 قیمــت گازوئیــل تصمیــم بگیــرد
اظهــار کــرد: هنــوز برنامــه ای 
بــرای افزایــش قیمــت گازوئیــل 

در سال 9۶ نداریم. 
ــت:  ــل گف ــت گازوئی ــش قیم ــاره افزای ــی درب ــاس کاظم عب
هیئــت دولــت بایــد در ایــن بــاره تصمیــم بگیــرد و تــا جایــی 
ــل  ــرای افزایــش قیمــت گازوئی کــه اطــاع دارم برنامــه ای ب

ــدارد.  ن
ــش  ــه افزای ــر اینک ــی ب ــر مبن ــؤال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
قیمــت گازوئیــل در بودجــه ذکــر شــده، گفــت: بودجــه یــک 
ســند کّمــی اســت و اگــر قــرار اســت قیمــت گازوئیــل 
ــه ای  ــوز برنام ــم هن ــام کن ــا اع ــد صراحت ــد، بای ــش یاب افزای

ــم.  ــال 9۶ نداری ــل در س ــت گازوئی ــش قیم ــرای افزای ب
ــه بنزیــن ســوپر  ــا بیــان اینکــه نیــاز کشــور ب وی در ادامــه ب
ــن ســوپر  ــه بنزی ــی تهی ــوده، گفــت: در یــک مدت 5 درصــد ب
 در پاالیشــگاه اراک بــه مشــکل خــورد و توزیــع بنزیــن 
ســوپر در تهــران بــا اختــال روبــرو شــد؛ امــا در حــال حاضــر 

در تولیــد بنزیــن ســوپر مشــکلی وجــود نــدارد. 
ــاره حجــم ذخیــره بنزیــن در کشــور  معــاون وزیــر نفــت درب
ــر اســت.  ــارد لیت ــک میلی ــن بیــش از ی ــره بنزی گفــت: ذخی
کاظمــی دربــاره حــذف کارت ســوخت نیــز توضیــح داد: بنزین 
از خــرداد ســال 9۴ بــا ســهمیه توزیــع نشــده و فقــط مکانیزم 
الکترونیکــی کارت ســوخت در جایــگاه اســت. اقتصادآنایــن

راهاندازیخطتولیدپژو۲۰۰۸

تاچندروزآینده
بــا انجــام تســت های راه انــدازی ســرد خــط بدنــه پــژو 
ــام  ــدازی و انج ــاده راه ان ــودرو آم ــن خ ــد ای ــط تولی ۲۰۰۸، خ

تســت های گــرم شــد. 
ایمــان احتشــام، معــاون خودرویــی شــرکت تــام ایران خــودرو  
ــی  ــات نهای ــال تنظیم ــزود: در ح ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــام  ــان ت ــور کارشناس ــا حض ــز ب ــرم نی ــد گ ــا تولی ــتیم ت  هس
ــام  ــژو( انج ــودرو پ ــران خ ــترک ای ــرکت مش ــکاپ )ش و ای

ــود. ش
ــژو ۲۰۰۸  ــه پ ــط بدن ــروژه خ ــام پ ــرکت ت ــه داد: ش  وی ادام
را در یــک مناقصــه بین المللــی کــه بــا حضــور بعضــی 
ــد. ــده ش ــد، برن ــزار ش ــی برگ ــی و اروپای ــرکت های چین ش

احتشــام افــزود: تمامــی مراحــل فرآینــد طراحــی چیدمــان 
انتقــال کــه  و سیســتم های  فیکســچر  و  خــط، جیــگ 
عمــده تجهیــزات خــط تولیــد محســوب می شــود، از ســوی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج ــان ایران کارشناس
ــد  ــط تولی ــای خ ــه کاره ــه بقی ــرد ک ــدواری ک ــار امی  وی اظه
و راه انــدازی نهایــی، طــی روزهــای آینــده و در بهمن مــاه بــه 

انجــام برســد. عصــر خــودرو

ایرانصاحببزرگترین

ناوگاننفتکشجهانشد
ــون  ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــش ب ــرکت نفتک ــل ش ــر عام مدی
ایــران بزرگ تریــن نــاوگان نفتکــش جهــان را در اختیــار دارد 
ــام  ــور را اع ــل کش ــش در داخ ــتی نفتک ــاخت کش ــرط س ش

کــرد.
 ســیروس کیان ارثــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
جمهــوری اســامی ایــران بزرگ تریــن نــاوگان نفتکــش 
ظرفیــت  هم اکنــون  گفــت:  دارد،  اختیــار  در  را  جهــان 
ــه بیــش از 15  ــران ب ــی نفتکــش ای کشــتی های شــرکت مل
ــت.  ــه اس ــش یافت ــال افزای ــن در س ــزار ت ــون و 5۰۰ ه میلی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نفتکــش ایــران، بزرگ تریــن نــاوگان 
دریایــی حمــل نفــت خــام جهــان اســت، درخصــوص توســعه 
نــاوگان نفتکــش کشــور در دوران پســا برجــام تصریــح کــرد: 
ــه  ــران ب ــش ای ــتی های نفتک ــاوگان کش ــم ن در دوران تحری
صــورت مســتقیم در خدمــت صــادرات نفــت کشــور و شــرکت 

ــود. ــران ب ــی نفــت ای مل
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی نفتکــش ای ــل شــرکت مل ــر عام  مدی
ــا  ــا و بعضــی محدویت ه ــو تحریم ه ــا لغ ــون ب ــه هم اکن اینک
تعــدادی از کشــتی های نفتکــش در اجــاره شــرکت های 
 بــزرگ نفتــی اروپــا همچــون سپســای اســپانیا، انــی ایتالیــا 
ــن  ــا وجــود ای ــرد: ب ــح ک ــه اســت، تصری ــرار گرفت ــد ق و هلن
فعلــی کشــتی های  نــاوگان  نوســازی  و  توســعه  قصــد 

نفتکــش را داریــم. آخریــن خبــر

ایرانرتبه14تولیدکنندهفوالددرجهان
انجمــن جهانــی آهــن و فــوالد اعــام کــرد ایــران چهاردهمیــن 
تولیدکننــده بــزرگ فــوالد جهان در ســال ۲۰1۶ شــناخته شــده 
 و در ایــن ســال بیشــتر از کشــورهای صنعتــی مثــل فرانســه

اسپانیا و کانادا فوالد تولید کرده است.
 انجمــن جهانــی آهــن و فــوالد در جدیدتریــن گــزارش خــود 
از رشــد 1۰.۸ درصــدی تولیــد فــوالد ایــران در ســال ۲۰1۶ خبــر 

داده اســت.
 تولیــد فــوالد ایــران کــه در ســال ۲۰15 بالــغ بــر 1۶.1 میلیــون 
تــن گــزارش شــده بــود، در ســال ۲۰1۶ بــه 1۷.9 میلیــون تــن 

افزایــش یافتــه اســت. 
ــان در ســال  ــوالد جه ــد ف ــزارش کل تولی ــن گ ــر اســاس ای ب
ــل از آن  ــال قب ــه س ــبت ب ــدی نس ــد ۰.۸ درص ــا رش ۲۰1۶ ب
مواجــه شــده و بــه 1۶۲۸ میلیــون تــن رســیده اســت. 
ایــران چهاردهمیــن تولیدکننــده فــوالد جهــان در ســال ۲۰1۶ 
شــناخته شــده و ســهم کشــور از کل فــوالد تولیــدی جهــان در 

ــوده اســت.  ــن ســال 1.1 درصــد ب ای
تولیــد فــوالد ایــران در ایــن ســال بیشــتر از کشــورهای 

صنعتــی مثــل فرانســه، اســپانیا و کانــادا بــوده اســت.
 چیــن بــا تولیــد ۸۰۸ میلیــون تــن، بزرگ تریــن تولیدکننــده 

فــوالد جهــان در ســال ۲۰1۶ شــناخته شــده اســت.
ــن  ــون ت ــا 95 میلی ــد ب ــن و هن ــون ت ــا 1۰۴ میلی ــن ب  ژاپ
 بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم و ســوم از ایــن نظــر قــرار 

گرفته اند. 
آمریــکا و روســیه نیــز رتبه هــای چهــارم و پنجــم را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد.

استاندار اصفهان:

مشکلیبرایتأمینمرغشبعید

وجودندارد
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا 
ــزی  ــم جوجه ری ــه حج ــه ب توج
مشــکلی درخصــوص تأمیــن 
مــرغ و تخم مــرغ اســتان در 
نخواهــد  وجــود  عیــد  شــب 

داشت. 
دومیــن  در  زرگرپــور  رســول 
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــا آنفلوآن ــه ب ــگیری و مقابل ــت پیش نشس
ــه  ــم ک ــت: امیدواری ــار داش ــاری اظه ــه ج ــدگان در هفت پرن
ــن بیمــاری  ــم ای ــا تــاش مســئوالن و کمــک مــردم بتوانی  ب
ــد  ــی بای ــم؛ ول ــر نروی ــه فرات ــن مرحل ــم و از ای ــرل کنی را کنت

ــود. ــاده ب ــرای هــر شــرایطی آم ب
ــد ذخیره ســازی  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی ــان ب  اســتاندار اصفه
مــرغ و تخم مــرغ افزایــش یابــد، بیــان داشــت: بایــد بــرای 
ــا  ــد ت ــته باش ــود داش ــی وج ــره کاف ــاه ذخی ــت کم دو م دس

مشــکلی ایجــاد نشــود. 
وی گفــت: بایــد تــاش کنیــم بــا کنتــرل بیمــاری و جلوگیری 
از تســری آن، شــرایط خوبــی را بــرای تأمیــن مــرغ و 

تخم مــرغ ایجــاد کنیــم.
اعام شــده،  اســاس گزارش هــای  بــر  افــزود:  زرگرپــور   
ــب  ــرای ش ــزی ب ــک جوجه ری ــاه پی ــاله در دی م ــه س هم
ــورد زده  ــزی رک ــال جوجه ری ــه امس ــود ک ــام می ش ــد انج عی
و بــه بیــش از 9 میلیــون و ۷۰۰ قطعــه رســیده و پیش بینــی 
می شــود کــه قیمــت آرامــی را در بــازار داشــته باشــیم. ایمنــا

افزایشخریدبیمهآتشسوزی
ــه  ــاز ده ــت آغ ــن گرامیداش ــزی ضم ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــت  ــکو در صنع ــه پاس ــار حادث ــوص آث ــر درخص ــارک فج مب
ــه  ــن حادث ــهید ای ــانان ش ــر روح آتش نش ــا درود ب ــه، ب بیم
ــار اقتصــادی ــاک پاســکو آث ــه غمن ــت: متاســفانه حادث  گف

ــه در  ــه داشــت ک ــر جامع ــادی را ب ــی زی ــی و فرهنگ اجتماع
ایــن میــان گرایــش بــه خریــد بیمــه آتش ســوزی در میــان 

ــت. ــش یاف ــبه افزای ــژه کس ــردم به وی م
ــه ســمت  ــن گرایــش ب ــزود: ای ــی اف ــر عبدالناصــر همت  دکت
خریــد بیمــه هــر چنــد احساســی بــود، اما جــای خوشــحالی 
ــه چــون  ــرای صنعــت بیم ــی ب ــه لحــاظ درآمدزای ــه ب دارد؛ ن
ــه  ــه ب ــد، بلک ــش می ده ــم افزای ــارات  را ه ــدات و خس تعه
ــه اساســی و ضــروری از  ــن بیمه نام ــت ای جهــت درک اهمی

ــود. ســوی مــردم امیدوارکننــده ب
ــرای  ــه ب ــتاب اولی ــدن از ش ــته ش ــه کاس ــاره ب ــا اش  وی ب
خریــد بیمــه آتش ســوزی گفــت: مــردم نبایــد اهمیــت ایــن 
ــه  ــی حادث ــوج احساس ــا م ــد و ب ــوش کنن ــه را فرام بیمه نام
دیگــری بــرای خریــد ایــن بیمــه نامــه اقــدام کننــد؛ چــرا کــه 
ــا  ــوال و دارایی ه ــد از ام ــه می توانن ــن بیمه نام ــد ای ــا خری ب

ــد.  خــود محافظــت کنن
رئیــس کل بیمــه مرکــزی حــق بیمــه، بیمــه آتش ســوزی در 
برابــر خســارت پرداختــی احتمالــی را ناچیــز دانســت و گفــت: 
مــردم بایــد بداننــد حادثــه در کمیــن اســت و پرداخــت حــق 

بیمــه را نوعــی ســرمایه گذاری بداننــد. مهــر

کام11۰۰روستاشیرینشد
امســال 11۰۰ روســتا در سراســر کشــور بــه جمــع روســتاهای 
برخــوردار از شــبکه آبرســانی مطمئــن و مطلــوب اضافــه شــد. 
تــا پایــان دهــه فجــر نیــز در ۸۷۰ روســتای دیگــر و در 
مجمــوع یک میلیــون و ۳5۰ هــزار نفــر بــه جمعیــت برخــوردار 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــور اضاف از آب کش
ــه بخــش دولــت پیشــنهاد   در الیحــه بودجــه ســال 1۳9۶ ب
خوبــی بــرای آبرســانی روســتایی شــد کــه بــر همیــن اســاس 
ــرای آبرســانی روســتایی مدنظــر  ــارد تومــان ب ــز 11۰۰ میلی نی
ــرب  ــن آب ش ــتا از تأمی ــال 1۶۰۰ روس ــه امس ــت ک ــرار گرف ق

ــدند.  ــد ش ــتی بهره من بهداش
همچنیــن بــرای نخســتین بــار ردیــف مالــی بــا اعتبــاری بالغ 
بــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــرای احــداث و تکمیــل مجتمع هــای 
ــارد  ــزار و 5۰۰ میلی ــک ه ــن ی ــتایی و همچنی ــانی روس آبرس
ــانی  ــت آبرس ــی جه ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــان از مح توم

روســتایی اختصــاص یافتــه اســت. 
عــاوه  بــر ایــن بــر اســاس بنــد ج تبصــره ۶ الیحــه بودجــه 
1۳9۶ وزارت نیــرو از طریــق شــرکت های آبفــای شــهری 
سراســر کشــور و ســازمان امــور عشــایر ایــران مکلــف اســت 
عــاوه بــر دریافــت نــرخ آب بهــای شــهری بــه ازای هــر متــر 
مکعــب فــروش آب شــرب مبلــغ 15۰ ریــال از مشــترکان آب 

دریافــت و بــه خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد. 
ــال  ــارد ری ــقف ۷۰۰ میلی ــا س ــی ت ــوه دریافت ــد وج صددرص
از محــل حســاب مذکــور صرفــا جهــت آبرســانی شــرب 

روســتایی و عشــایری اختصــاص می یابــد. ایســنا

تبوتاببانکمرکزی

برایتأمیناسکناسشبعید
ــر  ــق روال ه ــود و طب ــک می ش ــه نزدی ــه نیم ــم ب ــن ه بهم
ــزی  ــک مرک ــژه بان ــا و به وی ــای بانک ه ــاله، برنامه ریزی ه س
ــای  ــردم در روزه ــاز م ــورد نی ــو م ــکناس ن ــن اس ــرای تأمی ب
ــرد.  ــه خــود می گی ــری ب ــوی جدی ت ــی ســال رنــگ و ب پایان
ــدارک  ــزی در ت ــک مرک ــون بان ــاس از هم اکن ــن اس ــر ای ب
ــد  ــب عی ــرای ش ــردم ب ــاز م ــورد نی ــو م ــکناس ن ــن اس تأمی
امســال اســت. یــک مقــام مســئول بانکــی می گویــد: 
تــدارک الزم بــرای تأمیــن اســکناس نــو مــورد نیــاز مــردم در 
 شــب عیــد امســال از ســوی بانــک مرکــزی صــورت گرفتــه 
و بــه نظــر هــم نمی رســد کــه هیچ گونــه کمبــود یــا تنگنایــی 
در ایــن رابطــه وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن بانــک مرکــزی 
امســال هــم طبــق روال ســال های قبــل، کار توزیــع و تأمیــن 

اســکناس های نــو را در موعــد مقــرر انجــام خواهــد داد.
 وی می افزایــد: مطابــق بــا روال هــر ســاله، توزیع اســکناس های 
نــو از دهــه دوم اســفندماه امســال آغــاز خواهــد شــد و مــردم 
بــدون هیچ گونــه محدودیتــی می توانــد اســکناس مــورد 
ــس  ــد. پ ــن کنن ــور تأمی ــی کش ــبکه بانک ــود را از ش ــاز خ نی
امســال هــم همچــون روال ســال های گذشــته توزیــع 

ــر فارســی ــو صــورت خواهــد پذیرفــت. خب اســکناس ن

توسعهکشتگلخانهایبارویکرداقتصادمقاومتیآغازپیشفروشبلیتقطارهاینوروزیاز1۷بهمن
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ــای  ــا نیازه ــه ب ــراد جامع ــژه ای از اف ــروه وی ــالمندان گ س
خــاص خــود هســتند. مراقبــت و پرســتاری از ایــن افــراد 
نیازمنــد تربیــت متخصصانــی اســت کــه از توانایــی علمــی و 
عملــی کافــی برخــوردار باشــند. اگرچــه مراقبت از ســالمندان 
ــد کار تیمــی اســت  ــه علــت ماهیــت خــاص خــود نیازمن ب
و ایــن تیــم متشــکل از تخصص هــای مربوطــه نظیــر 
روان پزشــک ســالمندی   متخصــص طــب ســالمندی، 
ــراپ، روان شــناس، کاردرمانگــر  پرســتار ســالمندی، فیزیوت
متخصــص تغذیــه و مــددکار و... اســت، امــا در ایــن 
میــان نقــش پرســتار ســالمندی بــه علــت ارتبــاط پیوســته 
ــا  ــایر تخصص ه ــن س ــی بی ــاد هماهنگ ــالمند و ایج ــا س ب

منحصربه فــرد اســت.
ــروه پرســتاری ســامت  ــر گ ــر ماهــرخ کشــوری، مدی دکت
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــالمندی دانش ــه و س جامع
گفــت: پرســتاری ســالمندی عبــارت اســت از ارائــه خدمات 
مراقبتی تخصصــی پرســتاری بــه ســالمندان در قالــب 
ــد رشــته ای در موقعیت هــای  ــم ســامت چن عضــوی از تی
ــای  ــف. پرســتاری ســالمندی شــامل بررســی نیازه مختل
خــاص جمعیــت ســالمند اســت. طراحــی و اجــرای 

ــامت  ــای س ــع نیازه ــور رف ــه منظ ــتاری ب ــت پرس مراقب
ــور  ــه منظ ــتاری ب ــات پرس ــی مداخ ــیابی اثربخش و ارزش

ــت. ــان اس ــواده آن ــالمند و خان ــامت س ــای س ارتق
دکتــر کشــوری ادامــه داد: گــروه هــدف پرســتاران ســالمند 
بســیار پرخطــر و حســاس هســتند کــه مشــکات خــاص 
ــاش  ــام ت ــد. تم ــرات ســن دارن ــه واســطه تغیی خــود را ب
ــی و شــادکامی  ــای ســطح ســامتی، پویای پرســتاران ارتق

ســالمندان اســت.
پرســتاری  معضــات  مهم تریــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اخیــر،  ســال های  در  خوشــبختانه  افــزود:  ســالمندی 
گام هــای خوبــی در ایــن زمینــه برداشــته شــده اســت؛ ولی 
جــای کار بســیاری دارد. جامعــه مــا بایــد خــودش را بــرای 
ســال های ســالمندی آمــاده کنــد و بتوانــد در همــه مــوارد 

ــه داشــته باشــد. ــه ســالمندی برنام ــوط ب مرب
مدیــر گــروه پرســتاری ســامت جامعــه و ســالمندی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تصریــح کــرد: پرســتاران 
ــه از  ــای خاصــی داشــته باشــند ک ــد ویژگی ه ســالمند بای
جملــه آن هــا می تــوان بــه صبــوری فوق العــاده زیــاد، 
دنیــای عطوفــت و مهربانــی آکنــده از مهــر و محبــت اشــاره 
ــت  ــرم اس ــت و محت ــا کرام ــانی ب ــالمند، انس ــت. س  داش
 و پرســتار بــا علــم بــر ایــن موضــوع تمــام شــرایط او 

ــت  ــق و محب ــام عش ــا تم ــعی دارد ب ــد و س را درک می کن
ــد.  ــت کن از او مراقب

ــار  ــد از در کن ــالمند بای ــه س ــان اینک ــا بی ــر کشــوری ب دکت
ــد از وجــود  ــه بای ــرد، گفــت: جامع ــذت بب ــودن ل پرســتار ب
 پرســتاران ســالمندی کــه علــم ایــن کار را خوانده انــد 
و مســائل اجتماعــی ســالمندان را شــناخته اند، بهــره کافــی 
ببــرد و بــا راه انــدازی بیمارســتان ها و مراکــز ارائــه خدمــت 

دوســتدار ســالمند، قــدم مثبتــی در ایــن راه بــردارد.
 ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: هرچنــد پرســتاری در جامعــه 
ــا وجــود  ــدا کــرده، امــا متاســفانه ب ــگاه خــودش را پی جای
ــور  ــدی و حض ــش کلی ــاد و نق ــه ای زی ــای حرف قابلیت ه

پررنــگ آنــان در بیمارســتان، آن گونــه که شایســته اســت از 
ایــن قشــر قدردانــی مناســبی نشــده اســت. 

مدیــر گــروه پرســتاری ســامت جامعــه و ســالمندی 
ــا  ــه ای نداشــتند و تنه ــر پرســتاران اخــاق حرف ــزود: اگ اف
ــزرگ  ــه ب ــک فاجع ــد، ی ــار می رفتن ــت کن ــک روز از خدم ی
ــن فرشــتگان حاضــر نیســتند  ــا ای ــد؛ ام ــه وجــود می آم ب
ــد  ــا بگذارن ــود را تنه ــار خ ــه بیم ــک دقیق ــرای ی ــی ب  حت
و حیــات او را بــرای احقــاق حــق خــود بــه خطــر اندازنــد؛ 
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه از مظلوم تریــن اقشــار 

جامعــه مــا هســتند.
ــتاری  ــات پرس ــه خدم ــا تعرف ــاط ب ــوری در ارتب ــر کش دکت
در کشــور خاطرنشــان کــرد: متأســفانه خدمــات در کشــور 
ــدی نشــده اند و نظــام پرســتاری در  ــف و طبقه بن ــا تعری م
ــا مشــخص کــردن وظایــف پرســتار، ایــن  تــاش اســت ب

ــد.  موضــوع را پیگیــری کن
وی بــا اشــاره بــه روز پرســتار و ارزش ایــن شــغل مقــدس 
گفــت: پرســتار یــک فــرد عالــم، هنرمنــد و عاشــق اســت؛ 
ــی  ــص کاف ــم و تخص ــود عل ــه خ ــد در حرف ــه بای ــرا ک  چ
و قبــل از آن از نظــر ســامت معنــوی تعهــد داشــته باشــد 
و در کنــار ایــن موضــوع بایــد بــا هنرمنــدی، هوشــمندی و 
عشــق انســانی مولــد و اثرگــذار بــه جامعــه تحویــل دهــد.

مدیرگروه پرستاری سالمت جامعه و سالمندی در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

پرستار فردی عالم، هنرمند و عاشق است

 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق:

 2 میلیارد تومان پاداش 

به صنایع همکار توزیع برق اهدا شد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

 مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف 
شــرکت توزیــع برق در نشســتی 
بــا حضــور ۲۰ نفــر از مدیــران 
انــرژی صنایــع مصرف کننــده 
بیــش از یک مگاوات از مشــترکان 
توزیــع بــرق اصفهــان، شــیوه های همــکاری صنایــع در 
ــع  ــران صنای ــرای مدی ــرف را ب ــار و مص ــت ب ــش مدیری بخ

ــرد. تشــریح ک
 محمدمهــدی عســکری، بــه ۵ طــرح برتــر مدیریت بار اشــاره 
کــرد و گفــت: تــا بــه حــال ســه طــرح تعطیاتــو تعمیــرات و 
طــرح ذخیــره عملیاتــی و طــرح به کارگیــری مولــد اضطــراری 
اجــرا شــده و جزئیــات آن در اختیــار واحدهــای صنعتــی قــرار 
ــر  ــرح دیگ ــا دو ط ــه ب ــن در رابط ــت. وی همچنی ــه اس گرفت
ــار کــه از ســال آینــده اجــرا خواهــد شــد، اظهــار  مدیریــت ب
داشــت: شــیوه های زمــان اســتفاده و طــرح قطــع بــار بحرانی 
بــرای مشــترکان اجــرا خواهــد شــد کــه بــر اســاس تفاهم نامه 
ــد  ــورت خواه ــرق ص ــع ب ــرکت توزی ــترکان و ش ــان مش می
گرفــت. ایــن مقــام مســئول در رابطــه بــا میــزان مصــرف برق 
در ســال جــاری گفــت: در تابســتان ســال جــاری پیــک بــار 
بــرق شهرســتان اصفهــان بــه ۱۰۵۹ مــگاوات رســید؛ ایــن در 
ــن ســال  ــه رشــد مصــرف در زمســتان همی ــی اســت ک حال
ــه ۵ درصــد رســید. وی  ــه افزایــش انشــعابات ب ــا توجــه ب ب
ــی  ــوی مصــرف مشــترکان خانگ ــا الگ ــه ب ــن در رابط همچنی
 اعــام کــرد: رشــد مصــرف در بخــش خانگــی متوقــف شــده 
 و بیشــترین رشــد مصــرف را در تعرفه هــای صنعتــی، عمومــی

ــت  ــای مدیری ــم و طرح ه ــاهد بودی ــاورزی ش ــاری و کش تج
مصــرف بســیاری را در تعرفه هــای کشــاورزی، خانگــی، ادارات 
و تجــاری داشــته ایم. خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف بــرق 
ــوزش  ــت آم ــگی در خدم ــرارگاه همیش ــک ق ــوان ی ــه عن  ب
ــه  ــرف ب ــت مص ــگ مدیری ــج فرهن ــاوره و تروی ــه مش و ارائ
مــردم فهیــم اصفهــان اســت. ایــن مقــام مســئول زمــان اوج 
مصــرف بــرق را در تابســتان اصفهــان تشــریح کــرد و گفــت: 
ــاعات  ــول س ــی در ط ــازه زمان ــه ب ــرق در س ــرف ب اوج مص
ــا ۳  ــح ت ــب ۱۱ صب ــه ترتی ــه ب ــد ک ــاق می  افت ــبانه روز اتف ش
بعدازظهــر، ۴ تــا ۵ بعدازظهــر و ۷ تــا ۱۱ شــب اســت. گفتنــی 
اســت در حاشــیه ایــن همایــش بــا اشــاره بــه نامــه معاونــت 
هماهنگــی شــرکت توانیــر اعــام شــد توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان در پیــک ســایی و در گــروه دوم شــرکت های توزیــع 
ــه دســت آورد  ــه ســوم پیــک ســایی را ب ــرق، توانســت رتب  ب

و مورد تقدیر قرار گیرد.

اخبار کوتاه

افتتاح ۱۴ پروژه در شهرستان لنجان

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

 مهنــدس ســجاد، فرمانــدار لنجــان 
بیــن  ارتبــاط  بــه  اشــاره  بــا 
مســئوالن دســتگاه های اجرایــی 
شهرســتان گفت: نــگاه دولتمــردان 
مســئوالن  و  امیــد«  و  »تدبیــر 
بــرای خدمــت بــه اقشــار مختلــف جامعــه، نــگاه تعاملــی اســت. 
ــه دور  ــی و صمیمیــت و ب ــا همدل ــد همگــی تــاش کنیــم ب بای
از هرگونــه حاشــیه بــه شهرســتان توجــه ویــژه داشــته باشــیم.
ــردم و مســئوالن  ــن م ــل بی ــاط بی بدی ــروز شــاهد ارتب ــه ام البت
ــدار  ــارز آن دی ــه ب ــم؛ نمون کشــور و همچنیــن شهرســتان بوده ای
عمومــی روزهــای دوشــنبه اســت کــه بالــغ بــر ۱۰۰ نفــر از مــردم 
شهرســتان بــا اینجانــب دارنــد و پیگیــر مشــکات ایــن عزیــزان 
بــا همــکاری دیگــر دســتگاه ها هســتیم. نماینــده عالــی دولــت 
در شهرســتان گفــت: یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت یازدهــم 
کــه بــا درایــت و حمایــت مقــام معظــم رهبــری و تــاش 
دســتگاه دیپلماســی دولــت تدبیــر و امیــد حاصــل شــد، جلــب 
ــای  ــرد و فعالیت ه ــه عملک ــی ب ــه جهان ــی جامع ــاد عموم اعتم
دولتمــردان ایــران اســامی در ســطح منطقــه و خــارج از منطقــه 
در ســایه امنیــت و آرامــش و ارتقــای ســطح رفــاه اجتماعــی بــود 
ــه   ــادن نقش ــت نه ــه شکس ــرای رو ب ــازی ب ــود آغ ــن خ ــه ای ک
ایران هراســی شــد. ایشــان در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در 
ــد  ــزاری چن ــاهد برگ ــورمان ش ــدان دور، در کش ــده ای نه چن آین
انتخابــات مهــم و سرنوشت ســاز هســتیم کــه بایــد از هم اکنــون 
خــود را بــرای ایــن صحنــه تاریخــی آمــاده کنیــم. گفتنــی اســت 
ــن  ــه و چندی ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ــم در ای ــی ه اقدامات
کمیتــه در ایــن راســتا تشــکیل شــده اســت. فرماندار شهرســتان 
ــان در  ــارد توم ــار ۶۲ میلی ــا اعتب ــروژه ب ــاح ۱۴ پ ــان از افتت لنج
شهرســتان خبــر داد و گفــت: ایــن پروژه هــا بــا حضــور مســئوالن 

بــه بهره بــرداری می رســد.

 برگزاری همایش تحکیم بنیان خانواده 

در گلپایگان

M.Fesahat@eskimia.ir
معصومه فصاحتگلپایگان

همایــش تحکیــم بنیــان خانــواده بــه مناســبت ایــام هللا 
بــا  صبــح   ۱۰ ســاعت  بهمن مــاه   ۱۴ پنجشــنبه  روز  فجــر 
ارشــاد  اداره  اندیشــه  بانــوان گلپایگانــی در ســالن  حضــور 
 برگــزار خواهــد شــد. فرمانــداری، اداره آمــوزش و پــرورش
روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای شــهر، اداره بهزیســتی، اداره 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــامی و اداره صنع ــاد اس ــگ و ارش فرهن
شهرســتان گلپایــگان از حامیــان برگــزاری ایــن همایــش 

ــتند. هس

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

 معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه کاشــان از افتتــاح 
 و کلنگ زنــی ۳۴۷ طــرح بــا اعتبــاری افــزون بــر ۳ هــزار 
و ۴۰۰ میلیــارد ریــال همزمــان بــا ایــام هللا مبــارک فجــر در 

ایــن شهرســتان خبــر داد.
حمیدرضــا مومنیــان اظهــار کــرد: ۱۱ کمیتــه 
اجرایــی زیــر نظــر ســتاد گرامیداشــت 
دهــه فجــر شهرســتان کاشــان بــرای 
 اجــرای ۷۰۰ برنامــه فرهنگــی و اجتماعــی 
و افتتــاح و کلنگ زنــی طرح هــای عمرانــی 

تشــکیل شــده است. 
وی افــزود: ایــن طرح هــا در ۱۲ ســرفصل تحــت عناویــن 
آموزشــی روســتایی،  و  شــهری  بهســازی  و   عمــران 

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرژی، می ــرق و ان ــتغال زایی، ب اش
 دســتی و گردشــگری، کشــاورزی، آب و فاضــاب، مخابراتــی

ــاف  ــاده ای، اوق ــل ج ــداری و حمل ونق ــان، راه  ورزش و جوان

و امــور خیریــه و تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــه بهره بــرداری 
ــند.  می رس

بــه گفتــه وی بــرای اجــرای ایــن طرح هــا ۳ هــزار و ۵۴۰ 
میلیــارد ریــال هزینــه و در مجمــوع موجبــات اشــتغال زایی 
8۶۰ نفــر فراهــم شــده اســت. مومنیــان بــا اشــاره بــه رشــد 
۵۳/۶ درصــدی از نظــر تعــداد و ۲۹/۵ درصــدی 
ــبت  ــا نس ــارات طرح ه ــر اعتب ــش از نظ افزای
بــه ســال گذشــته گفــت: بــرای اجرایــی شــدن 
ــی  ــارت دولت ــد از اعتب ــا ۳۷ درص ــن طرح ه ای
در قالــب اســتانی و ملــی و ۶۳ درصــد از ســوی 
ــه  ــی هزین ــع داخل ــی و صنای ــش خصوص بخ

شــده اســت. 
ــاد  ــتای یحیی آب ــه روس ــانی ب ــرح برق رس ــاح ط وی افتت
بــه عنــوان آخریــن روســتای بــدون بــرق کاشــان و طــرح 
گازرســانی بــه روســتای نابــر و منطقــه ســعدآباد بــه عنوان 
ــه  ــن شهرســتان را از جمل ــدون گاز ای ــن روســتای ب آخری

ــمرد. ــی برش ــای افتتاح طرح ه

افتتاح و کلنگ زنی 3۴7 طرح همزمان با دهه فجر در کاشان
تعــداد  گفــت:  شــهرکرد  بین المللــی  فــرودگاه  مدیــر 
پروازهــای انجام شــده در ۱۰ ماهــه ســال  جــاری نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته، افزایــش ۱.۵ برابــری داشــته 
ــدای  ــرد: از ابت ــار ک ــهرکی اظه ــلیمی ش ــروش س ــت. س اس
ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه در فــرودگاه شــهرکرد ۳۳۴ 

ــا  ــن پروازه ــه در ای ــده ک ــام ش ــرواز انج پ
تعــداد ۳۰ هــزار مســافر و ۱۶۵ تــن بــار 

جابه جــا شــده اســت. 
ــرودگاه  ــداد پروازهــای ف ــت: تع ســلیمی گف
شــهرکرد در هفتــه، ۱۰ پــرواز اســت کــه 
پــرواز مشــهد – شــهرکرد و بالعکــس در 
روزهــای سه شــنبه و جمعــه و پــرواز تهــران 

– شــهرکرد و بالعکــس روزهــای شــنبه و سه شــنبه اســت. 
ســاعت ورود پــرواز مشــهد – شــهرکرد بــه فــرودگاه شــهرکرد 

ــت.  ــهرکرد ۱۳ اس ــروج آن از ش ۱۲ و خ
در  پــرواز  دو  روزهــای شــنبه  در  افــزود: همچنیــن  وی 
 فــرودگاه شــهرکرد انجــام می گیــرد کــه اولیــن پــرواز 

در صبــح و دومیــن پــرواز در بعدازظهــر همــان روز بــا ۱۲ 
ســاعت اختــاف بــا پــرواز اول انجــام می گیــرد. 

ــح  ــران – شــهرکرد صب ــرواز ته ــرد: ورود پ ــه ک ســلیمی اضاف
ــروج آن  ــه وخ ــهرکرد 8 و ۳۵ دقیق ــرودگاه ش ــه ف ــنبه ب ش
ســاعت ۹ و ۲۰ دقیقــه اســت و ورود پــرواز تهــران – شــهرکرد 
شــهرکرد  فــرودگاه  بــه  شــنبه  بعدازظهــر 
ــروج آن ۲۱ و ۳۰  ــه و خ ــاعت ۲۰ و ۴۰ دقیق س
ــهرکرد  ــران – ش ــرواز ته ــت. ورود پ ــه اس دقیق
دقیقــه   ۳۵ و   8 ســاعت  صبــح   سه شــنبه 
و خــروج آن از شــهرکرد ســاعت ۹ و ۱۵ دقیقــه 
ــرودگاه  ــرد: ف ــان ک ــلیمی خاطرنش ــت. س اس
ــرای  ــی ب ــیل خوب ــهرکرد پتانس ــی ش بین الملل
ــش دارد  ــلویه و کی ــت، عس ــواز، کوی ــای اه ــراری پروازه  برق
ــا اســتقبال مــردم امــکان برقــراری ایــن پروازهــا وجــود  و ب
دارد. وی افــزود: مــردم بــه عنــوان بزرگ تریــن ســرمایه 
ــه  ــا، ب ــا اســتقبال از پروازه ــد ب ــوردی می توانن سیســتم هوان
فــرودگاه بین المللــی شــهرکرد رونــق بیشــتری دهنــد. ایســنا

در شهر

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۳۶۳۳۲۰۰8۰۳ پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۱۳۶۳۳۲۰۰۷۰۶ اباغیه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  فاورجانی  ابوالفضل کیانی  خواهان   ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تنظیم:  تاریخ    ۹۵۰8۱۳

خواندگان احسان و علی پریشانی فرزند محمد  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تقدیم 

عمومی  دادگاه  دوم  به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  عمومی شهرستان خمینی شهر  های  دادگاه 

)حقوقی( دادگستری  شهرستان خمینی شهر واقع دراستان اصفهان شهرستان خمینی شهر ارجاع و به 

کاسه  ۹۵۰8۱۳  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به 

علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 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.

منشی شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  شهرستان خمینی شهر-حامد نظری گلگونی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عاطفه سادات سجادی بیدگلی به پیوست دو برگ  استشهادیه  محلی که هویت و امضا شهود 

رسما گواهی شده است مدعی است  که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین به شماره ۲۷۶ فرعی از 

۶ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که در صفحه ۵۳۶ دفتر ۱۲۲ اماک ذیل شماره 

۲۴۵۳۹ بنام عاطفه سادات سجادی بیدگلی ثبت و سند مالکیت تک برگی به شماره ۹۶۳۰۲8 صادر 

و تسلیم گردیده است سپس برابر سند ۴۶۰۵8 مورخ ۹۵/۲/۹ دفترخانه 8 آران و بیدگل مقدار سه 

دانگ مشاع از مالکیت نامبرده به غیر منتقل گردیده است. در اثر جابجایی مفقود و اینک در خواست 

صدور سند مالکیت المثنی سند مالکیت نموده و معامله دیگری صورت نگرفته است  لذا طبق تبصره 

یک ماده ۱۲۰ اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  تا هرکس مدعی انجام معامله  نسبت 

به ملک مذکوریا وجود سند  مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به 

این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی و 

اصل نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۷۲۲/ م الف رئیس ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل عباس عباس زادگان

آگهی ابالغ رای
به تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵  در وقت فوق العاده در جلسه شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده 

کاسه ۵۳8/۹۵ تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت 

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

آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله   به طرفیت آقای رحیم بوربوربه خواسته مطالبه وجه یک  

فقره چک به مبلغ سی و شش میلیون ریال با شماره و تاریخ ۳۳۲۱۴۷8 مورخ ۹۴/۵/۲  به انضمام  

خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک 

مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت 

وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 

و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده 

ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 

۱۹8-۵۰۲-۵۱۹و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی 

به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مارالذکر  به عنوان 

اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 

مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید  چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می 

نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 

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

 شماره : ۵/۲۲/۹۵/۷۱8/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا هرندی زاده     دارای شناسنامه شماره ۴۹۹۵۵ به شرح دادخواست به کاسه ۲۶۳ از این 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا مطلبی 

محمد آبادی        بشناسنامه ۹ در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- خانم زهرا هرندی زاده     فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 

۴۹۹۵۵ به عنوان همسر دائمی حین الفوت ۲- خانم ملوک قربانی     فرزند محمد به شماره شناسنامه 

۳ به عنوان مادر مرحوم ۳- آقای رمضان مطلبی محمد آبادی             فرزند احمد به شماره شناسنامه 

به عنوان پدر مرحوم ۴- آقای ابوالفضل مطلبی محمد آبادی             فرزند محمدرضا به شماره 

شناسنامه ۱۲۵۰8۳۹8۲۳ به عنوان پسر مرحوم. مرحوم دارای پدر،مادر،پسر و همسر می باشد. اینک 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۷۲۹/ م الف 

رئیس شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

آگهی ابالغ رای
به تاریخ ۹۵/8/۲۷  در وقت فوق العاده در جلسه شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل به ریاست 

امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کاسه ۲8۲/۹۵ تحت نظر است ماحظه می گردد طرفین پرونده 

به شرح ذیل عبارتند از:خواهان:آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله   به آدرس:آران و بیدگل-خ 

جهموری اسامی بهار۹ خوانده:آقای مرتضی صفاری مفرد فرزند علی به آدرس شیراز قائمیه جاده 

نورآباد محله نیارسورد بعد از پل جدید منزل شخصی گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

خواندگان به خواسته فوق مطرح نموده که به این شورا ارجاع و پس از رسیدگی و انجام تشریفات 

قانونی و با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 

شرح  ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای روح اله صالحی راد 

فرزند حبیب اله   به طرفیت آقای مرتضی صفاری مفرد فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون 

و نهصد هزار ریال بابت فروش فرش  به انضمام  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به ارائه سند 

عادی )فاکتور فروش شخصی به امضا خوانده( و شهادت گواهان و عدم ارائه دفاع از سوی خوانده علی 

رغم اباغ از طریق نشر آگهی و نظر به اصل استصحاب بقا ذمه مدیون مستندا به مواد ۱۲۵8-۱۲۵۷ 

از قانون مدنی ۱۹8-۵۰۲-۵۱۵و ۵۲۲ ازقانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعام پدرش دعوی خواهان 

حکم به محکومیت خوانده به مبلغ ...... بابت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ نشر آگهی به تاریخ ..... به عنوان قدر متقین اطاع خوانده از مطالبه در حق خواهان 

صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ نشر آگهی  قابل واخواهی در 

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

می باشد. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۶۰/ م الف قاضی شعبه دوم حقوقی   شورای حل اختاف آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  باقرصاد     خانوادگی:  نام  اصغر       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

محل  نشانی  آبادی     خانوادگی:قیصری حسن  نام  نام:علیرضا     له:  محکوم  مشخصات  المکان 

رای  موجب  به:به  ۳۳۱محکوم  پ  آزادی  خ  نیرو  خ  شرقی  بهشت  هشت  انتهای  اصفهان  اقامت: 

اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای    ۱۴ تاریخ۹۵/۵/۷حوزه   ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۴۴۰۱۳۱۷ شماره 

به:پرداخت پنجاه میلیون ریال اصل خواسته و یک  یافته است.محکوم علیه محکوم است  قطعیت 

تاریخ ۹۵/۳/۳   از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  بیست  و  دویست  و  میلیون 

همین که  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ ماده  اجرایی/  عشر  نیم  احتساب  با  وصول  لغایت   88۵۰۷۰  -

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

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

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

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

نماید.

شماره۳۴۲۱۶/ م الف دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵-۶۴۴ خواهان شرکت تعاونی اعتبار حسنات با وکالت خانم فائزه مهری  

دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت آقایان حسام بهشتی بهشت آبادی – غامرضا حق طلب و 

فریبرز ابوطالبی حسین آبادی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۱۲/۱۵ 

ساعت ۴/۵ عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی 8۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه ۲۳ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: ۲8۷۲۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۹۵۱۱۵۵ خواهان آقای بیژن ابراهیمی هراتمه    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت خانم 

بهارک تدین نصر اصفهانی – آقای شهرام شیرانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه 

مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ساعت 8 صبح  تعیین گردیده است. با توجه 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 ارباب  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۳8۰۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۹ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  /۱۱   خواهان عباسعلی  سبزیان  دادخواستی مبنی  پرونده کاسه  ۹۵۱۳۳۶ ش  در خصوص 

  ........ مطالبه به طرفیت علی مرادی – مهدی رستاخیز تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 

مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت 8/۳۰  تعیین گردیده است . باتوجه 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 شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای 

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

رسیدگی اباغ  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: ۳۳8۳8/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  ۹۵۱۱۰۵ ش ۵    خواهان مهدی عباسی  با وکالت حسین محمدیان و 

نفیسه عرب زاده    دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت صدیقه قاسمی فرد فرزند صفر علی  تقدیم 

نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲ ظهر تعیین گردیده است . 

باتوجه 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 

شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

خواهد می شود.

شماره: ۳۳8۴۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه  ۹۵۱۳۳۷ ش /۱۱    خواهان عباسعلی سبزیان  با وکالت آقای حسین 

محمدیان و نفیسه عرب زاده   دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت عبدالرضا طالبی   تقدیم نموده 

است وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است . باتوجه 

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 شیخ 

صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

می شود.

شماره: ۳۳8۴۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره ۲شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۵۰۹۹8۳۶۲۰۲۰۰۴۱۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۴۲۳۶۲۰۲۰۰۴۰۶شماره  اجرائیه:  شماره 

 : خانوادگی  نام  اله   :روح  نام   ۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ تنظیم:  ۹۵۰۴۲۴تاریخ 

صالحی راد  نام پدر: حجت اله     نشانی: آران و بیدگل –خ جمهوری – بهار نهم  مشخصات محکوم 

علیهم ردیف ۱- نام: علی محمد    نام خانوادگی : رزاقی نام پدر: حسین    نشانی: آران و بیدگل 

– خیابان ولی عصر عج ا... کوچه شهید دستفروش ۲- نام : حسن نام خانوادگی : قادری نام پدر: 

مربوطه  اجرای حکم  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  المکان   مجهول   : نشانی  جال 

۹۵۰۹۹۷۳۶۲۰۲۰۱۲۳۲۹۵۰۹۹۷۳۶۲۰۲۰۱۲۶ مربوطه  دادنامه  و شماره  به شماره۹۵۱۰۰۹۳۶۲۰۲۰۳۵۲۰ 

۶ محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ چهارصد و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال به 

عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت خسارات 

دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 

مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چکها تا زمان پرداخت آنها در حق محکوم له رای صادره در 

خصوص محکومیت اقای قادری غیابی است ضمنا هزینه اجرا بر عهده محکوم علیهم میباشد. چک 

های شماره ۷۰۰8۶۷-۹۴/۱/۲۱ بمبلغ ۶8۵۰۰۰۰۰ ریال و ۷۰۰8۷۰ -۹۴/۰۳/۰8 بمبلغ ۶8۵۰۰۰۰۰ ریال 

و ۷۰۰8۷۲-۹۴/۰۲/۲۱ بمبلغ ۶8۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۴۵۶۷-۹۴/۰۱/۲۷ بمبلغ 8۶۰۰۰۰۰۰ ریال و ۵۵۷۰۱۳-

۹۴/۱/۲۲ بمبلغ ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال و ۵۵۷۰۱۵ -۹۳/۱۲/۲۰بمبلغ ۵8۰۰۰۰۰۰ ریال . محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( 

.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 

شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 

له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم 

علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 

دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

نقدی معادل  یا جزای  تعزیری درجه شش  نباشد موجب مجازات  برای پرداخت دیون کافی  اموال 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. 

۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 

شماره: ۵/۲۲/۹۵/۷۱۶/ م الف  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده آرانی     

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۲ فرعی از ۱۱۷8۷ اصلی واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام امیداور قاید امینی فرزند ستار خان   در جریان ثبت است و 

رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹8۲۱ مورخ ۹۵/8/8 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 ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ روز شنبه   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 8۶ 

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: ۹۵/۱۱/۱۴ 

شماره :۳۴۷8۰/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

دادنامه
آقای مجید خلیلی ده کلبعلی فرزند رضا ساکن اصفهان- خیابان کشاورز- کوچه شهید شهریاری پاک 

۱۲۵ دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره ۷۰۶۳۱۳ 

مورخه ۹۵/۳/۲۲ عهده بانک صادرات به طرفیت آقای محمد پوالدیان فرزند حسین که با ارجاع به این 

شعبه ثبت به کاسه ۲۷۷/۹۵ برای روز شنبه  ۹۵/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶/۳۰ عصر تعیین وقت شده است 

و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون 

مدنی و ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 

آگهی می شود تا خوانده )نامبرده فوق( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست وضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد 

و اال این آگهی به منزله اباغ تلقی می شود. 

مدیر دفتر شعبه۴ شورای حل اختاف فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای رسول ابطحی فرزند مهدی   دادخواستی به طرفیت آقای علی اکبر امینی فرزند نادر   

به خواسته ........ تقدیم که به شعبه ۲ شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۱۶۹۴/۹۵ ثبت 

و برای مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵ عصر  وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان 

معرفی نموده است و به تقاضای خواهان و دستور شوراو  به استناد ماده ۷۳ ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید که با مراجعه 

به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه ۲ حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه جهت رسیدگی حاضر 

شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورادادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اعام خواهد نمود . شماره :۹۵۵/م الف رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

افزایش ۱/5 برابری پروازهای فرودگاه بین المللی شهرکرد
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حتما بخوانید!
»فروشنده« رکورد »جدایی« را شکست

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

راهنمایــان  جهانــی  کنوانســیون  هفدهمیــن  برگــزاری 
گردشــگری 2017 در ایــران، بهانــه ای شــد تــا مدیــر کل 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــاره  ــا درب ــا آن ه ــد و ب ــگاران بیای ــع خبرن ــه جم ــان ب اصفه
موضوعــات مختلفــی چــون افزایــش ظرفیــت اقامت هــای 
ــا و  ــا و بازاره ــه اشــرف، ایمن ســازی هتل ه گردشــگران، تپ

ــد. ــخن بگوی ــی س ــای تاریخ ــه پل ه ــه ب توج
فریــدون الهیــاری درپاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
بــرای  انجام شــده  اقدامــات  آخریــن  دربــاره  وطــن 
وضعیــت ایمنــی ابنیــه تاریخــی و اماکــن اقامتــی در برابــر 
ــا  ــد ب ــوزی بای ــگیری از آتش س ــزود: پیش ــوزی اف آتش س
جدیــت بیشــتری در ابنیــه تاریخــی پیگیــری شــود و توســط 
ــتری  ــه بیش ــورد توج ــانی م ــازمان آتش نش ــهرداری و س ش

قــرار گیــرد.
ــه  ــان ب ــی اصفه ــای تاریخ ــه بازاره ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 لحــاظ نــوع فعالیتــی کــه دارنــد، گاه بــا وســایل گازی 
و کپســول ســر و کار دارنــد و بایــد دســت کم در حــوزه 
ــت  ــزود: الزم اس ــود، اف ــی داده ش ــتی تذکرات ــع دس صنای
عــاوه بــر شــارژ کپســول های اطفــای حریــق، بــرای 
ــتری  ــازی بیش ــان، فرهنگ س ــازار اصفه ــی ب ــش ایمن افزای

ــرد. ــورت گی ص
وی بیــان داشــت: البتــه دربــاره هتل هــای فرســوده و 
ــا از  ــه و م ــورت گرفت ــازی ص ــات نوس ــز اقدام ــی نی قدیم
ــکیل  ــی تش ــراث فرهنگ ــه ای در می ــته کمیت ــال گذش 5 س
ــائل  ــازار مس ــای ب ــت امن ــکاری هیئ ــا هم ــه ب ــم ک داده ای
ــرار  ــه ق ــورد توج ــازار را م ــای ب ــی مغازه ه ــه ایمن ــوط ب مرب
می دهــد. در کل بــرای صــدور مجــوز واحدهــای گردشــگری 

قوانیــن ســختگیرانه ایمنــی را اعمــال کرده ایــم.
      قول رئیس جمهور تحقق نیافت

ــازی  ــف و بازس ــت کش ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت:  ــان داش ــام)ره( بی ــجد ام ــر مس ــی زی ــه ای تاریخ آبراه
ایــن آبراهــه تاریخــی، شــبکه ای از ســازه های آبــی قدیمــی 
ــش  ــت بخ ــن اس ــه ممک ــد ک ــکیل می ده ــان را تش اصفه

ــد. ــه باش ــن رفت ــادی از آن از بی زی
ــده  ــه وع ــا اشــاره ب ــان ب ــی اصفه ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــان  ــی اصفه ــار تاریخ ــت آث ــر مرم ــی ب ــور مبن رئیس جمه
گفــت: بــه دلیــل مشــکات مالــی ایــن امــر تاکنــون محقــق 
ــاهد  ــتاندار ش ــای اس ــا پیگیری ه ــم ب ــا امیدواری ــده؛ ام نش
ــه  ــا جهشــی در حفاظــت از ابنی ــر باشــیم ت ــن ام ــق ای تحق

ــد. ــه وجــود آی ــان ب تاریخــی اصفه
و کاخ  بهایــی  شــیخ  حمــام  مرمــت  و  بازســازی  وی 
ــازمان  ــن س ــده ای ــاه آین ــای 6 م ــرهنگ آباد را از برنامه ه س

عنــوان کــرد و بیــان داشــت: تپــه اشــرف نیــز بــه عنــوان یک 
ــرار دارد. ــراث ق ــی مرمــت می ســایت موزه در برنامه هــای آت

وی از احــداث بیــش از 63 هتــل در اســتان اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن هتل هــا در حــال آغــاز 
ــی 90  ــرفت فیزیک ــا پیش ــا ب ــن هتل ه ــی از ای ــت؛ بعض اس
ــتند. 5  ــرداری هس ــاده بهره ب ــده آم ــال آین ــا س ــدی ت درص
هتــل مهــم 3 یــا 4 ســتاره دیگــر در اصفهــان نیــز در مراحــل 
ــه  ــل ســال 96 ب ــا اوای ــه ت ــرداری هســتند ک ــز و بهره ب تجهی

می رســند. بهره بــرداری 
    کنوانسیون راهنمایان گردشگری

ــان  ــی راهنمای ــیون جهان ــن کنوانس ــزاری هفدهمی وی برگ

گردشــگری کشــور را کــه بــه صــورت دوســاالنه برگــزار 
می شــود، عامــل مهمــی در عرضــه جاذبه هــای گردشــگری 
اصفهــان دانســت و گفــت: راهنمایــان گردشــگری بــه عنــوان 
ــد  ــان بای ــن راهنمای ــتند. ای ــران هس ــی ای ــفیران فرهنگ س
ــی  ــان معرف ــه جه ــران را ب ــکوهمند ای ــخ ش ــت و تاری هوی

ــد. کنن
 الهیــاری بــا بیــان اینکــه 250 راهنمــای برجســته و متخصص 
گردشــگری جهــان از بیــش از 30 کشــور دنیــا در ایــن 
کنوانســیون حضــور دارنــد، افــزود: متخصصــان حاضــر 
ــان ــش، یون ــورهای اتری ــتر از کش ــیون بیش ــن کنوانس  در ای

انگلیــس، فرانســه و آلمــان هســتند. همــه شــرایط آمــاده 
اســت تــا در 16 بهمــن ایــن برنامــه بــه خوبــی اجــرا شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 1000 میلیــارد تومــان پــروژه 
ــت: در  ــده، گف ــی ش ــان پیش بین ــگری اصفه ــرای گردش ب
ــای  ــی در حلقه ه ــان خائ ــی اصفه ــای تاریخ ــای پل ه احی
اجرایــی میــراث وجــود داشــت کــه دفتــر پایــش پل هــای 
تاریخــی زاینــده رود در جــوار پــل خواجــو بــرای دهــه مبــارک 

فجــر تشــکیل خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد: در دهــه فجــر امســال 46 پروژه گردشــگری 
ــاده  ــی آم ــز اقامت ــا و مراک ــا، هتل آپارتمان ه ــامل هتل ه ش
افتتــاح و بهره بــرداری شــده کــه 600 اشــتغال ایجــاد خواهــد 

. کرد

ــد:  ــوت، می گوی ــاعر پیشکس ــی، ش ــار کاکای - عبدالجب
ــای  ــام طیف ه ــد تم ــد بتوان ــر بای ــعر فج ــنواره ش جش
ادبــی جامعــه را رصــد کنــد و در تصمیم گیــری و شــورای 

ــد. ــت ده ــه ســلیقه ها را دخال سیاســتگذاری هم
ــیقی  ــوت موس ــد پیشکس ــژاد، هنرمن ــین ولی ن - حس
ــرای  ــی ب ــچ مبلغ ــون هی ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــی ب نواح
حضــورش در ســی ودومین جشــنواره فجــر نگرفتــه 
را گرفتنــد و گفتنــد  گفــت: شــماره حســاب مــن 
مبلغــی را بــرای اجــرا در جشــنواره بــه حســابت واریــز 

ــت. ــده اس ــری نش ــوز خب ــا هن ــم؛ ام می کنی
ــد:  ــر، می گوی ــیقی تئات ــراح موس ــی، ط ــاد فزون - فرش
مــن معمــوال هنــگام ورود تماشــاگران می نشــینم 
ــانی از  ــه کس ــم چ ــا ببین ــم ت ــگاه می کن ــا ن ــه آن ه و ب
چــه قشــری بــه دیــدن تئاتــر می آینــد، آن هــا پیــش از 
اجــرا، چقــدر ســاکت  هســتند و چقــدر حــرف می زننــد؛ 
ــه  وجــود  ــی را در موســیقی ب ــب، تغییرات ــن ترتی ــه ای ب
مــی آورم و گاهــی ریتــم آن را تندتــر یــا کندتــر می کنــم.

- علــی رفیعــی در آییــن اختتامیــه ســی وپنجمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر از بی توجهــی 40 

ــرد. ــاد ک ــر انتق ــه تئات ــاله ب س
ــش  ــه در بخ ــال«، ک ــر »کوپ ــوان، بازیگ ــوون هفت  - ل
ــم فجــر حضــور  مســابقه ســی وپنجمین جشــنواره فیل
دارد، می گویــد بــه پــر ســیمرغ هــم راضــی اســت، چــه 

برســد بــه ســیمرغ!
ــا«  ــا ایتالی ــد ســجادی حســینی، بازیگــر »ایتالی - فری
می گویــد: در ایــن فیلــم مــن نقــش پــدر حامــد 
کمیلــی را بــازی می کنــم و ایــن نقــش را بســیار 
دوســت دارم؛ چــون ایــن پــدر ماننــد پدرهای کلیشــه ای 
ــم  ــا و ســریال ها می بینی ــه در بعضــی از فیلم ه ــود ک نب
ــده  ــه ش ــخصیتش پرداخت ــه او و ش ــوب ب ــیار خ و بس
بــود. مــن نقــش را بســیار پســندیدم و درگیــر آن شــدم 
 و بــا کمــک کاوه توانســتیم ویژگی هــای شــخصیت 
ــی از  ــخصیت خوب ــم ش ــر می کن ــم. فک ــگ کنی را پررن

ــد. ــده باش کار درآم
- رهبــر قنبــری، کارگــردان »نســترن های وحشــی«، از 
آغــاز فیلمبــرداری ایــن اثــر در ارتفاعــات شــمال کشــور 

خبــر داد.
- در نشســت خبــری فیلــم »نــگار«، خبرنــگار ایرنــا بــا 
توجــه بــه بی احترامی هــای متعــدد مانــی حقیقــی بــه 
ــا تشــویق حضــار  ــرد و ب ــرک ک ــگاران ســالن را ت خبرن
مواجــه شــد. ســپس خبرنــگار روزنامــه صبــا نیــز 
ــی  ــی حقیق ــرد و از مان ــراض ک ــوع اعت ــن موض ــه ای ب

ــد. ــی کن ــگاران عذرخواه ــه از خبرن ــت ک خواس
- »لئونــاردو دی کاپریــو« قــرارداد بــازی و تهیه کنندگــی 
بــا کمپانــی  را  ســیاه«  »دســت  ســینمایی  فیلــم 

ــرد. ــا ک ــت« امض »پارامون

 نمایشگاه »57 تا 67« 

گنجینه ای ارزشمند از انقالب

کیمیای وطن

بــه   »67 تــا   57« نمایشــگاه 
ــخ  ــری از تاری ــت مرتضــی اکب روای
بــه  بهمن مــاه   30 تــا  بهمــن   9
مناســبت سی وهشــتمین ســالگرد 
بــا  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
موضــوع عکاســی در میــدان نقــش 
جهــان در دهــه نخســت پیــروزی انقــاب، میزبــان عاقمنــدان 
ــای  ــا موضــوع عکس ه ــن نمایشــگاه ب ــه عکاســی اســت. ای ب
دهــه نخســت انقــاب اســامی و حضــور مــردم اصفهــان 
ــر  ــدس، تصاوی ــاع مق ــهدای دف ــییع ش ــا و تش در راهپیمایی ه
زیبایــی را در خــود جــای داده اســت. ایــن تصاویــر ســبب تداعی 
ــه در دهــه نخســت انقــاب  ــرادی اســت ک شــدن خاطــرات اف
اســامی حضــور داشــتند و توانســتند لحظــات حماســی ملــت 
جمهــوری اســامی ایــران را بــا چشــمان خــود مشــاهده کننــد؛ 
تصاویــری کــه سرشــار از صمیمیــت و ســادگی در میــان مــردم 
ــده در  ــش داده ش ــر نمای ــی از تصاوی ــت. در بعض آن روزگار اس
نمایشــگاه مراســم تشــییع شــهدای دفــاع مقــدس دیــده 
ــان  ــردم نصف جه ــر از م ــی کم نظی ــا جمعیت ــراه ب ــود؛ هم می ش
ــاب اســامی در  ــای انق ــا آرمان ه ــاق ب ــد میث ــرای تجدی ــه ب ک
ــهدا  ــم ش ــه از تقدی ــی ک ــد؛ مردم ــدا کرده ان ــور پی ــم حض مراس
ــی در  ــه ناراحت ــل اینک ــد و دلی ــت دارن ــود رضای ــاب خ ــه انق ب
چهــره آن هــا بــه چشــم نمی خــورد، هــدف مقدســی اســت کــه 
همــه آن هــا بــرای رســیدن بــه آن همــدل هســتند. عاقمنــدان 
بــه منظــور تماشــای عکس هــای نمایشــگاه »57 تــا 67« 
ــه محــل مــوزه هنرهــای معاصــر  ــا 30 بهمن مــاه ب ــد ت می توانن
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان واقــع در خیابــان 

ــد. ــه کنن ــتانداری مراجع اس

»فروشنده« رکورد »جدایی« را شکست
فیلــم »فروشــنده« بــه لطــف رویدادهــای اخیــر در اولیــن 
ــن  ــروش آغاری ــورد ف ــکا، رک ــینماهای آمری ــران در س ــه اک هفت
ــاره حضــور نیافتــن  فیلــم »جدایــی« را شکســت. حواشــی درب
اصغــر فرهــادی در مراســم اســکار تاکنــون نتایــج مثبتــی را بــه 
همــراه داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه ایــن فیلــم در اولیــن هفته 
نمایــش در ســینماهای آمریــکا در حالــی کــه فقــط در 3 ســینما 
ــر 70 هــزار دالر دســت یافتــه  ــغ ب ــه فروشــی بال اکــران شــد، ب
کــه بــا متوســط فــروش بالــغ بــر 23 هــزار دالر در هــر ســینما 
ــم محســوب می شــود؛  ــن فیل ــرای ای ــی ب ــروش بســیار خوب ف
ــی« در  ــده اســکار، »جدای ــم برن ــه فیل ــی اســت ک ــن در حال ای
اولیــن هفتــه نمایــش در آمریــکا، 59 هــزار دالر فروختــه بــود. 
ــروش  ــه ف ــه ب ــینماهای فرانس ــنده« در س ــن »فروش همچنی
چشــمگیر بیــش از یــک میلیــون و 840 هزار دالر رســیده اســت.

اخبار کوتاه

رضــا ســاکی مجموعــه طنــز »ساســات« را شــامل 20 
ــد در  ــتان بلن ــک داس ــام ی ــه انضم ــز ب ــاه طن ــتان کوت داس
ــی  ــس به تازگ ــن طنزنوی ــه چــاپ ســپرد. ای ــر ب ــن ژان همی
ــه خــودش طنزهــای آن  ــه گفت ــاب »ساســات« را کــه ب کت
در حــال و هــوای خــاص و گاه بومــی اســت، بــه نشــر قــاف 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــپرده اس س
نســخه الکترونیــک کتــاب »سمســاری« این 
ــر روی اپلیکیشــن  ــز به تازگــی ب نویســنده نی
ــاری«  ــت. »سمس ــه اس ــرار گرفت ــه ق طاقچ
عنــوان ســومین کتــاب طنــز ســاکی اســت. 
بــر اســاس  ایــن کتــاب  طنزآفرینــی در 
کمــدی موقعیــت و فضــای داســتانی شــکل 

گرفتــه و هــر فصــل از کتــاب، یــک داســتان کوتــاه اســت که 
در کنــار دیگــر داســتان ها یــک خــط ســیر واحــد را شــکل 
ــا  ــد« ب ــاف لبخن ــاب مجموعــه »ق می دهــد. چــاپ دوم کت
نــام »اصــن یــک وضــی« نوشــته رضــا ســاکی نیــز کــه در 
ســال 94 منتشــر شــده بــود، در 80 صفحــه در نشــر قــاف 

ــاف  ــه »ق ــام، در مجموع ــر اع ــا ب منتشــر شــده اســت. بن
ــان  ــی از جری ــای خوب ــا نمونه ه ــده ت ــعی ش ــد« س لبخن
طنــز کوتــاه ادبــی و ژورنالیســتی ایــران تهیــه شــود. بنــای 
ــودن  ــاه ب ــار، موجــز و کوت ناشــر در تولیــد و انتشــار ایــن آث
 آن هــا بــوده و بــه همیــن دلیــل در بخــش شــعر، تک بیــت 
و رباعــی و در بخــش نثــر، فــرم کوتاه نویســی 

مــد نظــر بــوده اســت. 
ــر ســعید بیابانکــی، »رســاله  ــازی« اث »بیت ب
صــد فرمــان« نوشــته جــال ســمیعی، »اصن 
ــز  ــاکی، »مرک ــا س ــته رض ــی« نوش ــه وض ی
ــا ــام الدین مقامی کی ــته حس ــاوره« نوش  مش

ــه« نوشــته عیرضــا لبــش، »بســته  »بی ســر و ت
ــدوی«  ــوی ف ــژاد، »اب ــد مهدی ن ــته امی ــنهادی« نوش پیش
نوشــته احمــد ملکوتی خــواه، »نوســتالژیکاتور« نوشــته 
ــی  ــدهللا مقدم ــته عب ــاظ« نوش ــاه نوری، »از اون لح ــدا ش ن
ــای  ــکیبا، کتاب ه ــهرام ش ــر ش ــره ای« اث ــات زنجی و »رباعی

ــنا ــتند. ایس ــدی هس ــه ده جل ــن مجموع ای

طنزهای بومی در کتاب »ساسات«
ســامی یوســف، خواننــده مســلمان، بــه قانــون منــع ورود 
ــه از  ــکا ک ــه آمری ــاع هفــت کشــور ب مســلمانان شــامل اتب
ــادر  ــور ص ــن کش ــور ای ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــوی دونال س

ــش نشــان داد.  شــده، واکن
روی  بی ماحظگــی  روی  از  امضــا  یــک  بــا  او گفــت: 

تکــه ای از کاغــذ. دونالــد ترامــپ، رهبــر 
قدرتمندتریــن کشــور غربــی، فرمــان داده که 
ــورهای  ــا از کش ــت کم فع ــلمانان )دس مس
ــه  ــوده، بلک ــری« ب ــا »دیگ ــی( نه تنه خاص
ــه  ــه  طــوری ک ــاک هســتند؛ ب بســیار خطرن
اجــازه ورود آن هــا بــه ایــاالت متحــده، روش 
ــدازد.  ــر می ان ــه خط ــی را ب ــی آمریکای زندگ

ــما  ــن ش ــپ! ای ــور ترام ــتم رئیس جمه ــق نیس ــن مواف م
ــد.  ــرار می دهی ــر ق ــرض خط ــه آن را در مع ــتید ک هس

شــما بــا لفاظی هــای خــود از زمانــی کــه بــه عرصــه 
ــون  ــد و اکن ــن کار را کرده ای ــتید، ای ــدم گذاش ــت ق سیاس
ــن  ــود چنی ــان خ ــا فرم ــز ب ــد نی ــی داری ــدرت واقع ــه ق ک

می کنیــد. شــما می توانیــد ســعی کنیــد مطبوعــات را 
ســاکت کنیــد، مهاجــران را بیــرون نگــه داریــد، نــام 
مســلمانانی را کــه اکنــون در ایــاالت متحــده هســتند ثبــت 
کنیــد و مانــع از ورود آن هایــی کــه در خــارج هســتند شــوید 
یــا خدمــات بهداشــتی را از شــهروندان خــود بگیریــد، امــا 
غربــی  محبــوب  ارزش هــای   نمی توانیــد 
را از قلب هــای آن هایــی کــه دوســتدار آن هــا 
هســتند، خــارج کنیــد. بــه میلیون هــا نفــری 
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــد از ب ــه روز بع ــد ک بنگری
شــما در سراســر جهــان بــرای ایــن ارزش هــا 

تظاهــرات کردنــد.
 بــه فرودگاه هــای سرتاســر ایــاالت متحده در 
هفتــه گذشــته بنگریــد کــه در آن هــا تازه واردهــای خارجــی 
بــا تشــویق و آواز و فریادهــای »بــه خانــه خــوش آمدیــد« 
مــورد اســتقبال قــرار گرفتنــد و بلــه، تابلوهــای بزرگــی کــه 
ــار دیگــر اطمینــان می دادنــد »ترامــپ، آمریــکا نیســت«.  ب

مهــر

مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کاسه 950326 ج 14 له عبدالحمید موسوی و علیه 

غامحسین مهرابی کلبی بکی بختیاری به آدرس اصفهان – خ جی – ک آزادی – جنب هنرستان – خوانساری – 

مجتمع مسکونی آویسن – طبقه همکف و کدپستی 8156919857 به خواسته مطالبه مبلغ 755/350/000 ریال بابت 

محکوم به و مبلغ 37/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز پنج شنبه مورخ 95/11/30 

ساعت 10:30-10 در محل اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت -200 متر بعد از ساختمان 

مرکزی به سمت شیخ صدوق ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص 

مال مورد مزایده عبارت است از مقدار 10/52 حبه مشاع از 32حبه مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 15190/40912 بخش 

5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – فلکه احمد آباد – بعد از روگذر جی – جنب هنرستان خوانساری – کوچه آزادی 

)37(- مجتمع مسکونی آویسن – واحد همکف که طبق نظر کارشناس دادگستری محل مورد نظر یک دستگاه 

آپارتمان به مساحت 175/08 متر مربع واقع در طبقه همکف با مشخصات : اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک – بدنه 

ها گچ و نقاشی – کفها سرامیک – بدنه آشپزخانه و سرویس بهداشتی کاشی و کفها سرامیک – چهار چوب و دربهای 

داخلی چوبی با رنگ نیم پلی استر – کابینت ها mdf – درب ها و پنجره های خارجی آلومنیوم – نمای خارجی سنگ 

و آجر – سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی و رادیاتور و سرمایش کولر – دارای انشعابات آب ، برق و گاز – آسانسور – 

پارکینگ  قطعه 11 واقع در زیر زمین و شامل سه اطاق و سالن و آشپزخانه اوپن می باشد. محل مذکور مشتمل بر 7 

طبقه )زیر زمین پارکینگ و انباری – همکف البی و یک واحد بانضمام پنج طبقه فوقانی هر طبقه 3 واحد ( جمعا 16 

واحد آپارتمان می باشد. ملک فوق در تصرف محکوم علیه می باشد که با توجه به موارد فوق الذکر و کلیه عوامل موثر 

در قضیه ارزش ششدانگ پاک فوق مبلغ 5/430/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. که باتوجه به مبلغ مورد مطالبه 

خواهان و حق االجرا که جمعا مبلغ 792/850/000 ریال می باشد مقدار 10/52 حبه مشاع از 6 دانگ پاک ثبتی فوق 

می باشد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس اعامی بازدید نمایند. کسانی 

حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است 

که باالترین قیمت را ارائه دهد. 

شماره : 34243/م الف  اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی به آقای/ خانم  خدیجه موذنی – علیرضا آقایی    
بانک توسعه تعاون  دادخواستی بطرفیت آقای/ خانم  خدیجه موذنی – علیرضا آقایی     به خواسته مطالبه وجه چک  

که به این دادگاه ارجاع و به کاسه 950247ثبت و برای روز شنبه مورخ 95/12/14ساعت 10  وقت رسیدگی تعیین 

گردیده و چون  خوانده مجهول المکان معرفی اعام گردیده  و تقاضای خواهان و دستور دادگاه   مستندا به  ماده 73 

ق.آ.د.م مراتب یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه  نشانی خود را اعام  و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم برای وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله اباغ محسوب و در صورت 

عدم  حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر  خواهد کرد . 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی به خانم  زهرا السادات میر لوحی 
بانک توسعه تعاون  دادخواستی بطرفیت خانم  زهرا السادات میر لوحی  به خواسته مطالبه وجه چک  که به این 

دادگاه ارجاع و به کاسه 950254ثبت و برای روز شنبه مورخ 95/12/14ساعت 9  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون  

خوانده مجهول المکان معرفی اعام گردیده  و تقاضای خواهان و دستور دادگاه   مستندا به  ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 

یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود  با مراجعه به دفتر دادگاه  نشانی خود را اعام  و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمایم برای وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله اباغ محسوب و در صورت عدم  حضور دادگاه 

غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر  خواهد کرد .

 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد و به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم حمیده ملکی فرزند محمد دادخواستی به 

طرفیت 1- قاسمعلی یزدانی زازرانی 2- مهدی شاه نظری  زازرانی   فرزند 1- حسین 2- مهدی به خواسته مطالبه 

تقدیم که به شعبه 2 شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 1305/95 ش 3 ح  ثبت و برای مورخ 95/12/15 

ساعت 16/15 عصر  وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای 

خواهان و دستور شوراو  به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و 

آگهی میشود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 حقوقی فاورجان و 

اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 

جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورادادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اعام خواهد نمود . 

رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد و با مدیریت علیرضا زمانی با وکالت خانم حمیده ملکی فرزند محمد دادخواستی به 

طرفیت 1- مصطفی قاسمی  2- محسن شفیعی    فرزند 1- رمضانعلی  2- اسفندیار  به خواسته مطالبه تقدیم که به 

شعبه 2 شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 624/95 ش 3 ح  ثبت و برای مورخ 95/12/15 ساعت 16/45 

عصر  وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به تقاضای خواهان و دستور 

شوراو  به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده 

دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق 

و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند 

در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورادادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود .

 رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد به  نمایندگی  علیرضا زمانی با وکالت خانم حمیده ملکی فرزند محمد دادخواستی به 

طرفیت 1- حمیدرضا قاسمی   2- مهدی توکلی گارماسه 3- حیدر علی کریمیان     فرزند 1- قاسم2- سیف ا...   3- 

کریم   به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه 2 شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 1308/95ش 3 ح  ثبت 

و برای مورخ 95/12/15 ساعت 16/30 عصر  وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده 

است و به تقاضای خواهان و دستور شوراو  به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 

رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 حقوقی 

فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل 

اختاف شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورادادگاه غیابا رسیدگی 

و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود .رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه خانم زینب فرجی    بطرفیت شایان صادقی به خواسته مطالبه  تقدیم که به شورای حل اختاف شعبه 

اول  حقوقی  ارجاع به کاسه 95/1163 ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 95/12/15 ساعت 8/30  وقت رسیدگی تعیین 

گردیده و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شوراو  به استناد ماده 73 ق.آ.د.م 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود   و از خوانده دعوت مینماید که با 

مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول  حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در 

غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود .

 دبیرخانه شورای حل اختاف خانواده شعبه اول فاورجان  

دادنامه
شماره دادنامه :9509973620201638 شماره پرونده : 9509983620200530 شماره بایگانی شعبه :950535 خواهان : 

آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله به نشانی آران و بیدگل – خ جمهوری – بهار نهم خواندگان :1. آقای ابوالحسن 

عین الهی فرزند یحیی 2- آقای صابر عین الهی فرزندابوالحسن همگی به نشانی خواسته : مطالبه وجه چک دادگاه با 

توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می 

نماید.رای دادگاه در رابطه با دعوی آقای روح اله صالحی راد به طرفیت آقایان 1- ابوالحسن 2- صابر هر دو عین الهی 

به خواسته ))1- مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دویست و ده میلیون ریال با شماره 415955 مورخ 93/8/30 

2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مزبور و گواهینامه 

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

مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه پیش گفته و با اسطهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال 

ذمه خواندگان و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است بنابر این دعوی خواهان 

را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198-519/502 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به 

عنوان اصل خواسته و به پرداختع مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه 

دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر 

رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره : 5/22/95/717/م الف

 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1105/95 خواهان محمد سواد کوهی دادخواستی مبنی بر: الزام خوانده به انتقال سند رسمی 

یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 629/56268  به طرفیت آقای مجید صالحی  تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/15 ساعت  5 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

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

پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 18 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: 33824/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1056/95 خواهان علیرضا درخشان دادخواستی مبنی بر:  حکم به فسخ بیع نامه مورخ 

93/12/16 به طرفیت بابک عمادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/1/15 ساعت  4 عصر تعیین 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین  باعنایت به  مجهول   . گردیده است 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 15 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: 33771/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 739/95 خواهان سید روح اله احمدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت اردوان بهارلو  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/15 ساعت  18 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 

پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 23 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: 33015/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 642/95 خواهان شرکت تعاونی اعتبار حسنات با وکالت خانم فائزه محمدی دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه به طرفیت آقای اکبر رفیعی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/15 ساعت  4 

عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون 

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

خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه 23 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: 28720/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1020/95 خواهان حمید و محمد علی چنگانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه خسارت مبلغ 

8/000/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف به طرفیت مهدی عباسی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

.....  مورخ 95/12/15 ساعت  5 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد 

پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 15 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: 32192/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  علوی  حسین  امیر  سید  خواهان     916/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

تعیین  عصر   17 ساعت   95/12/15 مورخ  یکشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  صالحی   یدهللا 

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

اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   1 شماره  مجتمع  آتشگاه-  خیابان 

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

 شد.

شماره: 32212/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره 1 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
یونس  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  حیدری  وحید  خواهان     285/95 پرونده کاسه  خصوص  در 

تعیین  عصر   5 ساعت   95/12/15 مورخ    ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  صالحی   محمود  برونی- 

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

اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی  دادرسی 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه-  خیابان 

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

د شد.

شماره: 30936/م الف مدیر دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 519/95   خواهان داوود حسینی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت آقای مرتضی 

احمدزاده دوین  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه   مورخ 95/12/15 ساعت 18/30 تعیین گردیده است 

. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهاراره سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم 

ارباب مجتمع شماره یک شوراهای 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: 34289/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951356   خواهان محمد نجیمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال به 

طرفیت محسن کیانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .......  مورخ 95/12/15  ساعت 8 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 ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک 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: 30945/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 323/95خواهان بانک مهر اقتصاد    دادخواستی مبنی بر:.......  به طرفیت 1- سید اکبر میر 

معصومی 2- بتول شاه سنایی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ 95/12/15ساعت 18:00 تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

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

شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33784/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510100361709025شماره پرونده: 9509980361700717شماره بایگانی شعبه: 950832 تاریخ تنظیم: 

1395/10/13 خواهان / شاکی اکبر بزرگ زاد  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مسعود عباسی  به خواسته 

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

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214ارجاع و به کاسه 

9509980361700717 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/15 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول 

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

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

پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31653/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد قدیری

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای زین العابدین قائدی دارای شناسنامه شماره 7  به شرح دادخواست به کاسه 6096/95 از این دادگاه در خواست 

تاریخ 95/2/7    در  بشناسنامه 376   قائدی  داده که شادروان خدیجه  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مبینا جهانگیری - ش ش 

1276196891 فرزند 2- فاطمه جهانگیری - ش ش 1274741203  فرزند  3- محمدرضا جهانگیری - ش ش 

2445  همسر 4- زهرا غفاری ش ش 324 مادر 5- زین العابدین قائدی ش ش 7 پدر     اینک با انجام تشریفات 

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

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

شماره : 35015/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه الزهرا رضایی دارای شناسنامه شماره 277  به شرح دادخواست به کاسه 6030/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رادمنش بشناسنامه 245  در تاریخ 95/5/25   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حجت اله رادمنش - ش ش 

19130 فرزند 2- پیمان رادمنش - ش ش 1271750635  فرزند  3- الهه رادمنش - ش ش 1520  فرزند 4- فرزانه 

رادمنش- ش ش 4677-  فرزند  5- فاطمه الزهرا رضایی خوزانی- ش ش 277  همسر     اینک با انجام تشریفات 

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

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

 شماره : 35022/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درپاسخ به کیمیای وطن مطرح کرد:

لزوم پیشگیری از آتش سوزی درابنیه تاریخی اصفهان

واکنش »سامی یوسف« به قانون ترامپ

ث
یرا
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حتما بخوانید!

بازگشت افتخاری به فوتسال یعنی فاجعه پنجشنبه  14  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  360 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 ایران، پایتخت کشتی جهان است
قهرمــان آمریکایــی کشــتی آزاد 
المپیــک گفــت: بســیار عالقمندم 
در رقابت هــای جــام جهانــی ۲۰۱۷ 
و در حضــور تماشــاگران ایرانــی 

به میدان بروم.
قهرمــان  اســنایدر«،   »کایــل 
ــان  ــتی آزاد جه ــی کش  آمریکای
و المپیــک در وزن ۹۷ کیلوگــرم، از عالقــه خــود بــرای حضــور 
ــر  در رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی آزاد در کرمانشــاه خب

داد. 
ــران، یکــی از پایتخت هــای کشــتی جهــان  وی ادامــه داد: ای
اســت و مــن آرزو داشــتم در مقابــل تماشــاگران ایرانــی 
ــه  ــد، ب ــت می کنن ــود حمای ــی خ ــه از ورزش مل ــه همیش ک
میــدان بــروم. اســنایدر در پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن یــک 
موقعیــت عالــی و باورنکردنــی برای من اســت و سپاســگزارم 
در ترکیــب تیــم آمریــکا می توانــم در رقابت هــای جــام 
ــران حضــور داشــته باشــم. ایســنا ــی کشــتی آزاد در ای جهان

بازگشت پرویز خان به لیگ برتر
ــهد  ــده مش ــم پدی ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــی ب ــز مظلوم پروی
انتخــاب شــد تــا پــس از حــدود نیم فصــل دوری بــه ســطح 
اول فوتبــال ایــران بازگــردد. پرویــز مظلومــی، ســرمربی 
ــوان جانشــین  ــه عن ــی فصــل قبــل اســتقالل تهــران، ب جنوب
ــا  ــد ت ــاب ش ــهد انتخ ــده مش ــم پدی ــری در تی ــا مهاج رض
ــال  ــه فوتب ــر ب ــگ برت ــل دوری از لی ــدود نیم فص ــس از ح پ
بازگــردد. پــس از نتایــج ضعیــف رضــا مهاجــری و مشــکالت 
ــاره  ــه شــایعاتی کــه درب ــر و البت او در دور برگشــت لیــگ برت
ــده  ــران پدی ــی شــنیده می شــد، در نهایــت مدی ــن جابجای ای
تصمیــم بــه جدایــی از مهاجــری گرفتنــد؛ مربــی ای کــه یــک 
ــه دارد  ــر را در کارنام ــگ برت ــیاه جامگان در لی ــا س ــود ب صع
ــن  ــی پیــش از ای ــود. مظلوم ــق نب ــدان موف ــا امســال چن ام
ســال های خوبــی در مشــهد داشــته و بــا ابومســلم بــه جمــع 

ــر رســیده اســت. 4 تیــم لیــگ برت

سهم تراکتوری ها از آزادی مشخص شد
کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ در آســتانه دیــدار تیم های 
فوتبــال پرســپولیس و تراکتورســازی در هفتــه بیســتم 
 رقابت هــای لیــگ برتــر اعــالم کــرد: در دیــدار پرســپولیس 
و تراکتورســازی در هفتــه بیســتم لیــگ برتــر کــه روز 
ــط ۱۰  ــون فق ــق قان ــود، طب ــزار می ش ــده برگ ــنبه آین یکش
ــاگران  ــار تماش ــگاه آزادی در اختی ــت ورزش ــد از ظرفی درص
تیــم میهمــان قــرار می گیــرد؛ بــه شــرط آنکــه تماشــاگران 
تیــم میزبــان ۹۰ درصــد بقیــه ظرفیــت ورزشــگاه را تکمیــل 

ــد.  کنن

 هفته هفدهم لیگ برتر بانوان

 آینده سازان به صدر می رسد
برتــر  لیــگ  هفدهــم  هفتــه 
بانــوان ۱5 بهمن مــاه  فوتبــال 
تیــم  و  می شــود  پیگیــری 
آینده ســازان میهــن نجف آبــاد 
در صــورت برتــری در برابــر تیــم 
راه یــاب ملــل ســنندج، یــک بــار 
دیگــر صدرنشــینی را تجربــه 
ــازان  ــم، آینده س ــهرداری ب ــر ش ــال حاض ــرد. در ح ــد ک خواه
ــا 3۷، 35 و 3۲  ــه ترتیــب ب میهــن و شــهرداری ســیرجان ب

امتیاز تیم های اول تا سوم جدول هستند.
 تیم هــای پاالیــش گاز ایــالم ۲5 امتیــاز، همیــاری آذربایجــان 
غربــی ۱6 امتیــاز، قشــقایی شــیراز بــا ۱4 امتیــاز،  راه یــاب ملل 
بــا ۱3 امتیــاز، ذوب آهــن اصفهــان بــا ۱۲ امتیــاز، خیبــر خرم آباد 
ــب رده  ــه ترتی ــاز ب ــا ۲ امتی ــک ب و اســتقالل خوزســتان هــر ی

چهــارم تــا دهــم جــدول رقابت هــا را در اختیــار دارنــد. 
از آنجایــی کــه ایــن هفتــه شــهرداری بــم بــا قرعــه اســتراحت 
روبــه رو شــده، ایــن موقعیــت بــرای تیــم آینده ســازان میهــن 
ــا پیــروزی در بــازی پیــش رو  نجف آبــاد فراهــم شــده کــه ب
ــن  ــه بهتری ــی ک ــد؛ تیم ــه کن ــینی را تجرب ــر صدرنش ــار دیگ ب
پاســور بازی هــا یعنــی الهــام فرهمنــد و بهتریــن گل زن 

ــار دارد. ورزش 3 ــوری را در اختی ــروغ م ــا ف بازی ه

خط پایان اوبامیانگ و دورتموند
پیــر امریــک اوبامیانــگ، مهاجــم دورتمونــد، مدعــی شــد کــه 
در پایــان فصــل ایــن تیــم را تــرک خواهــد کــرد و دوســت دارد 

بــه لیــگ برتــر بــرود. 
مهاجــم اهــل گابــن ایــن فصــل نیــز ۲۰ گل بــرای دورتمونــد 
بــه ثمــر رســانده. ایــن در حالــی اســت کــه باشــگاه 
ــته او  ــل گذش ــر فص ــه اگ ــده ک ــی ش ــرا مدع ــد اخی  دورتمون

را می فـــروخت، 8۰ میـلیـــون یـورو درآمـد داشت. 
ــش  ــه رویای ــود ک ــه ب ــال گفت ــگ قب ــه اوبامیان ــد ک ــر چن ه
پیوســتن بــه رئــال اســت، ولــی حــال از عالقــه اش بــه حضور 

ــت کــرد.  ــر صحب در لیــگ برت
ــرا  ــی دارم؛ زی ــی خوب ــس خیل ــد ح ــت: »در دورتمون او گف
هــواداران فوق العــاده ای پشــت تیــم هســتند. اینجــا باشــگاه 
ــم  ــؤال برای ــن س ــه ای ــال همیش ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس بزرگ
پیــش می آیــد کــه اگــر بخواهــم یــک گام رو بــه جلــو 
ــوز  ــد هن ــال مادری ــم؟ رئ ــرک کن ــم را ت ــد تی ــا بای ــردارم، آی ب
رویــای مــن اســت؛ ولــی ســروصدای زیــادی در ایــن رابطــه 
شــده اســت. بایــد انتخــاب مهمــی انجــام دهــم. خیلــی از 
مــردم دوســت دارنــد مــن را در انگلیــس ببیننــد. البتــه اللیگا 
ــت دارد و  ــم جذابی ــم برای ــس ه ــت دارم. پاری ــم دوس را ه

ــان اول مــن اســت. ــه زب ــان فرانســوی هــم ک زب
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اصغر قلندریسرویس ورزش

 بــه همــت واالی هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران 
اســتان اصفهــان، یــک دوره مســابقه دو صحرانــوردی 
ــبت  ــه مناس ــتان ب ــران اس ــی کارگ ــوان قهرمان ــت عن تح
گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر در روز دوشــنبه ۱۲ 
بهمن مــاه بــا حضــور ۱۰ تیــم از شــرکت های بهتــاش 
ــان ــام اصفه ــهدای مه ــع ش ــن، صنای ــپاهان، ذوب آه  س
شــرکت صنایــع هواپیماســازی اتوبوســرانی اصفهــان 
فــوالد مبارکــه، آب و فاضــالب، انــرژی هســته ای، گل نــور 

ــد. ــزار ش ــور »ب« برگ ــف« و گل ن »ال
    تشویق یکپارچه مردم ورزش دوست اصفهان

در ایــن دوره از مســابقات، شــرکت کنندگان در دو رده 
ســنی زیــر 4۰ ســال بــه مســافت )8۰۰۰ متــر( و 4۰ 
ســال بــه بــاال بــه مســافت 5۰۰۰ متــر دویدنــد و بــه خــط 
ــایی  ــت تماش ــر، رقاب ــایان ذک ــه ش ــیدند. نکت ــان رس پای
پیشکســوتان عرصــه دوومیدانــی و تشــویق یکپارچــه 
ــود کــه در طــول مســیر  مــردم ورزش دوســت اصفهــان ب
ــا کف زدن هــای ممتــد  ــد و ب مســابقه صــف کشــیده بودن

ــد. ــرار دادن ــر ق ــورد تقدی ــا را م خــود آن ه
    نفرات برتر باالی 40 سال

 نفــرات برتــر رده ســنی بــاالی 4۰ ســال عبــارت بودنــد از: 

منصــور دهقانــی دونــده صاحب نــام از شــرکت ذوب آهــن، 
علیرضــا ســاالری از شــرکت صنایــع شــهدای مهــام 
اصفهــان و ســعید همتیــان از شــرکت ذوب آهــن کــه بــه 
ــه خــود اختصــاص  ــا ســوم را ب ــب مقام هــای اول ت  ترتی

دادند. 
در قســمت تیمــی ایــن رده ســنی تیــم صنایــع شــهدای 
ــن  ــم ذوب آه ــرد، تی ــب ک ــت را کس ــام نخس ــام مق مه
ــام ســوم  ــع هواپیماســازی مق  دوم شــد و شــرکت صنای

را در اختیار گرفت.

    نفرات برتر زیر 40 سال
ــرکت  ــی از ش ــاس کیان ــال: عب ــر 4۰ س ــنی زی در رده س
شــرکت  از  بهــادری  منصــور  اول،  ســپاهان  بهتــاش 
ــد دیانتــی از شــرکت بهتــاش  هواپیماســازی دوم و مجی

ــد. ــوم ش ــپاهان س س
 در بخــش تیمــی ایــن گــروه: تیــم شــرکت صنایــع 
هواپیماســازی رتبــه اول راکســب کــرد، تیــم بهتــاش 
ــم ذوب آهــن  ــرار گرفــت و تی ــگاه دوم ق ســپاهان در جای

ــت آورد. ــه دس ــوم را ب ــام س مق

   حضور پیشکسوتان عرصه ورزش
حضــور و همــکاری و همراهــی شــخصیت های برجســته 
اســتان  دوومیدانــی  ورزش  عرصــه  پیشکســوتان  و 
اصفهــان از جملــه احمــد احــدی، پرویــز کهریــزی، رضــا 
ــوری،  ــر فرمنــد، حمیــد ن ــام، محمدعلــی طالبــی، اکب بین
ــن دوره از  ــی در ای ــا کچوئ ــکری و رض ــی عس ــد عل محم
ــود.  ــیده ب ــا بخش ــه رقابت ه ــی ب ــوه خاص ــابقات جل مس
در پایــان بــا حضــور جــواد شــیرانی رئیــس هیئــت و اداره 
امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهان، یــزدی رئیس هیئت 
ــن  ــس انجم ــدی رئی ــان، اح ــتان اصفه ــی اس دوومیدان
دوومیدانــی کارگــران اســتان اصفهــان و خانــواده مرحــوم 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــوت دوومیدان ــاغری زاده پیشکس  س
ــر  ــل آمفی تئات ــکاران، در مح ــن ورزش ــور و همچنی و کش
باشــگاه کارگــران از نفــرات برتــر ایــن مســابقات بــا اهدای 

لــوح، جایــزه، مــدال و حکــم تقدیــر شــد.
    حرکت ارزنده عباس کیانی

همچنیــن عبــاس کیانــی، دونــده بااخــالق و نامــدار 
ــال  ــر 4۰ س ــنی زی ــراول رده س ــور و نف ــی کش دوومیدان
اســتان اصفهــان کــه از تیــم بهداشــت ســپاهان شــرکت 
ــود، در یــک حرکــت نمادیــن فرهنگــی، مــدال و  کــرده ب
لــوح قهرمانــی خــود را تقدیــم شــهدای آتش نشــان کــرد.

دو صحرانوردی قهرمانی کارگران اصفهان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد

رقابت تماشایی پیشکسوتان در دو صحرایی

ــگاه  ــه باش ــان اینک ــا بی ــپاهان ب ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س
ــته ــهمیه نخواس ــی س ــی و حت ــب قهرمان ــپاهان از او کس  س

گفــت: بــا ایــن بودجــه حضــور در رده پنجــم هــم فوق العــاده 
ــش  ــاالت تیم ــوص نقل وانتق ــی درخص ــدهللا ویس ــت. عب اس

ــتیم؛  ــی داش ــه خوب ــرد: برنام ــان ک خاطرنش
ــی  ــکالت مال ــت مش ــه عل ــفانه ب ــا متأس ام
برســیم.  برنامه هایمــان  بــه  نتوانســتیم 
ــی  ــی کریم ــذب عل ــم ج ــه ه ــن گزین آخری
ــود. در تمــام دنیــا مرســوم اســت بازیکنــی  ب
کــه مــی رود، بازیکــن جایگزیــن بیایــد. اصــال 
نیســتیم؛  راضــی  نقل وانتقــاالت  رونــد  از 

ــی  ــم. ویس ــش می بری ــان کار را پی ــن بازیکن ــا همی ــه ب البت
ــه   ــث نتیج ــه باع ــرده ک ــت پ ــت های پش ــا دس ــه ب در رابط
نگرفتــن بعضــی تیم هــا می شــود، گفــت: ایــن موضــوع 
واقعــا خنــده دار اســت کــه اگــر نتوانیــم کاری را انجــام 
ــه  ــم. ســال گذشــته ب ــر بیندازی ــردن مســائل دیگ ــم، گ دهی

ــن  ــود ای ــا وج ــتقالل را ب ــم اس ــه نمی توانی ــد ک ــا می گفتن م
مســائل قهرمــان کنیــم کــه ایــن کار را انجــام دادیــم. بــا صبــا 
هــم اعتقــاد داشــتند کــه مــا ســهمیه نمی گیریــم و گرفتیــم 
و بــا فــوالد هــم همیــن شــرایط. واقعــا خــوب نیســت 
بخواهیــم جــو ناســالم راه بیندازیــم؛ چــرا کــه 
داوران تمرکزشــان را بــه ایــن خاطــر از دســت 
داده انــد. مــا هــم آنقــدر کنــار خــط داد و بیــداد 
می کنیــم و کار خــوب داوران را زیــر ســؤال 
ــن  ــت: م ــی روش گف ــاره ک ــم. وی درب می بری
ــم  ــی روش ه ــتم و ک ــی هس ــم مل ــدار تی طرف
یکــی از بزرگ تریــن مربیــان دنیاســت کــه 
بــه ایــران آمــده. مــن اگــر ۱۰ مــدرک مربیگــری هــم داشــته 
ــش  ــه تمرینات ــد ب ــران می آی ــه ای ــه ب ــی ک ــر مرب ــم، ه باش
مــی روم؛ امــا نبایــد فضــا بــه نحــوی باشــد که بــا فدراســیون، 
مربیــان و رســانه ها خــوب نباشــند؛ ایــن فضــا اصــال خــوب 

ــر نیســت. مه

عبدهللا ویسی:

قهرمانی با دست های پشت پرده خنده دار است
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــران پراشــتباه امــا پرقــدرت  ایــن رشــته حیــاط خلــوت مدی
ــال  ــه فوتس ــاری ب ــیدرضا افتخ ــت س ــت: بازگش ــت، گف اس
یعنــی فاجعــه! حســین شــمس دربــاره حضــورش در بــازی 

ــران  ــد ای ــای فوتســال امی روز دوشــنبه تیم ه
ــیدرضا  ــا س ــدنش ب ــارو نش ــن و روی و اوکرای
ــل  ــر عام ــه مدی ــان ک ــت: ایش ــاری، گف افتخ
اســتقالل اســت. ایــن روزهــا هــم شــنیده ایم 
ــردد  ــال برگ ــه فوتس ــاری ب ــت افتخ ــرار اس ق
کــه ایــن فاجعــه اســت. متاســفانه فوتســال 
حیــاط خلــوت ورزش اســت. هــر مدیــری را 

کــه از اینجــا رانــده و از آنجــا مانــده ، بــه فوتســال می آورنــد. 
ــازمان  ــس س ــاون رئی ــش مع ــال پی ــد س ــزود: چن وی اف
ــت  ــی برداش ــت بدن ــاری را از اداره تربی ــی افتخ ــت بدن  تربی
ــل  ــاری را تحم ــال افتخ ــار س ــا چه ــال آورد. م ــه فوتس و ب
کردیــم؛ امــا االن ببینیــد اســتقاللی ها نتوانســته اند او را ســه 

ــی فوتســال  ــم مل ــد! ســرمربی پیشــین تی ــل کنن ــاه تحم م
 تاکیــد کــرد: هــر مدیــری کــه بیشــترین اشــتباه را دارد 
و نمی تواننــد او را بــه خاطــر قدرتــش برکنــار کننــد، بــه 
فوتســال می فرســتند. افتخــاری هــم همین طــور اســت. 
بــه فوتســال فاجعــه  افتخــاری  بازگشــت 
اســت. شــنیده ام افتخــاری در آســتانه برکناری 
از مدیریــت باشــگاه اســتقالل اســت. او بــرای 
ــگاه  ــه ورزش ــتقالل ب ــابقات اس ــای مس تماش
نمــی رود، ولــی بــرای بازی هــای فوتســال 
بــه ســالن می آیــد. کاش دســت کم آقــای 
ــالن  ــه س ــگ ب ــای لی ــرای تماش ــاری ب افتخ
می آمــد، نــه فقــط تیــم ملــی. شــمس در پایــان تاکیــد کــرد: 
امیــدوارم رئیــس فدراســیون فوتبــال و وزیــر ورزش زیــر بــار 
فشــارهای خــاص بــرای بازگردانــدن افتخــاری بــه فوتســال 
نرونــد. خــدا کنــد افتخــاری بــه عالــم سیاســت بــرود و اصــال 

ــه فوتســال! ورزش 3 ــس کمیت ــه رئی ســفیر شــود، ن

حسین شمس:

بازگشت افتخاری به فوتسال یعنی فاجعه
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــد  ــادر ش ــا ص ــرای اصفهانی ه ــاه ب ــک م ــه در ی ــرگ جریم ــزار ب ــش از ۹3 ه  بی
 و ایــن امــر نشــان دهنده ایــن اســت کــه شــهروندان اصفهانــی بــه مقــررات راهنمایی 

و رانندگــی توجه چندانی ندارند.
ــه آخــر ســال ۹5  ــده ب ــاه مان ــک م ــان، ی ــروی انتظامــی اســتان اصفه ــده نی فرمان
در نشســت خبــری خــود ابتــدا بــه ســراغ طــرح مبــارزه بــا ســرقت ها بــه صــورت 
ــوروزی از  ــافرت های ن ــردم در مس ــدن م ــادتر ش ــش و ش ــاد آرام ــرای ایج ــژه ب وی
ــات ریاســت  ــودن انتخاب ــش رو ب ــه درپی ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف ــاه رف ۱5 بهمن م
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان دوره مجل ــهرها و می ــالمی ش ــوراهای اس ــوری، ش جمه
 نیــروی انتظامــی، ســتاد امنیتــی و کمیتــه انتخابــات خــود را تشــکیل داده 
و پیش بینــی می شــود شــاهد افزایــش چشــمگیری بــرای حضــور مــردم در 

ــیم. ــش رو باش ــات پی انتخاب
ســردار ســرتیپ دوم عبدالرضــا آقاخانــی گریــزی هــم بــه حضــور مامــوران انتظامــی 
و برنامه ریــزی انجام شــده بــرای مبــارزه بــا هجمــه ســنگین آســیب های اجتماعــی 
ــره  ــور چهره به چه ــزود: حض ــت، زد و اف ــردم اس ــی م ــل ناآگاه ــتر حاص ــه بیش ک

مســئوالن انتظامــی را بــرای آمــوزش و توجیــه مــردم مدنظــر قــرار داده ایــم.
    افزایش 102 درصدی کشف سالح 

ــر  ــردم را از دیگ ــرای م ــال ب ــر س ــنبه آخ ــت در چهارش ــش و امنی ــاد آرام وی ایج
برنامه هــای پلیــس عنــوان کــرد و گفــت: کار ویــژه ای کــه پلیــس امســال در 
دســتور کار خــود قــرار داده ارائــه خدمــات غذایــی و رفاهــی در راهــور و محورهــای 
برون شــهری اســت کــه کمیتــه ای جهــت تســهیل مســافران تشــکیل شــده و طبــق 

ــود. ــد ب ــوروز۹5 خواه ــر از ن ــال بهت ــوروز امس ــا ن ــی م پیش بین
آقاخانــی ادامــه داد: در بحــث جمــع آوری تجهیــزات ماهــواره ای شــاهد 3۹ درصــد 
ــاه  ــد در دی م ــد رش ــاهد ۱۰۲ درص ــز ش ــتان نی ــالح در اس ــف س ــش و در کش افزای

بودیــم.
    مردم اصفهان به مقررات توجه ندارند

ســردار آقاخانــی در ادامــه بــه وضعیــت نامناســب جرائــم راهنمایــی و رانندگــی در 
ــای  ــت: آماره ــرد و گف ــاره ک ــهری اش ــوزه درون ش ــژه در ح ــان، به وی ــتان اصفه اس
ــتان  ــهروندان اس ــرای ش ــه ب ــه جریم ــره برگ ــزار فق ــدور ۹3 ه ــر ص ــاه بیانگ دی م
ــت. ــف اس ــت تخل ــای ثب ــار دوربین ه ــدای از آم ــار ج ــن آم ــه ای ــوده ک ــان ب اصفه

وی دربــاره کنتــرل گذرنامه هــای اســتان در دی مــاه نیــز ابــراز داشــت: در ایــن بــازه 
زمانــی 34 هــزار و 55۱ مــورد گذرنامــه در اســتان کنتــرل شــده کــه ایــن امــر بیانگــر 

امنیــت موجــود در کشــور و به ویــژه اســتان اصفهــان اســت.
    نظارت و کنترل اصناف مهم است

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه بازدیــد از ۲8 هــزار و 4۱8 واحــد 
صنفــی توســط پلیــس اماکــن در دی مــاه ســال جــاری افــزود: بایــد توجــه داشــته 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــته م ــش از گذش ــد بی ــاف بای ــرل اصن ــارت و کنت ــه نظ ــیم ک  باش

گیرد.
ــد  ــت: بای ــو گف ــل خواج ــر پ ــان زی ــا آوازخوان ــورد ب ــی برخ ــوص چرای وی درخص
توجــه داشــته باشــیم کــه علی رغــم ایجــاد تعامــالت بیــن دســتگاهی هنــوز هیــچ 
دســتگاهی مســئولیت ایــن افــراد را نپذیرفتــه و ایــن در حالــی اســت کــه بــه اعتقــاد 
مــا اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بایــد متولــی ایــن امــر باشــد و مجــوز فعالیــت 

بــرای ایــن افــراد صــادر کنــد.
وی افــزود: آمــار جرائمــی ماننــد جیب بــری در بیــن کســانی کــه اطــراف آوازخوانــان 
ــه در بعضــی از آوازهــای  ــد، باالســت؛ ضمــن اینک ــل خواجــو تجمــع می کنن ــر پ زی

ایــن افــراد اشــعار بــه جــاده خاکــی می زننــد.
    1۵0 معتاد نیمه کارتن خواب 

وی همچنیــن بــه جمــع آوری ۱5۰ معتــاد نیمه کارتن خــواب در اصفهــان در عملیــات 

دو روز گذشــته نیــروی انتظامــی در محــالت اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: در رونــد 
اجــرای ایــن طــرح ۱5 خانــه محــل توزیــع و مصــرف مــواد مخــدر نیــز پلمــب شــد.

    نیروی انتظامی تنها شاکی خبرنگار نجف آبادی نبود
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان در پاســخ بــه اجــرای حکــم خبرنــگار نجف آبــادی 
در پــی شــکایت نیــروی انتظامــی گفــت: پلیــس تنهــا شــاکی پرونــده آن خبرنــگار 
ــدون  ــه ب ــگاری ک ــی از خبرن ــروی انتظام ــه نی ــج دســتگاه از جمل ــوده اســت. پن نب
هیــچ مجــوز خبــری اقــدام بــه انتشــار اخبــار کــذب کــرده بــود، شــاکی بودنــد و در 

نظــام جمهــوری اســالمی، همــه در مقابــل قانــون یکســان هســتند.
ــی ســال گفــت: خــط  ــه مــاه پایان ــه نزدیــک شــدن ب ــا اشــاره ب ــی ب ســردار آقاخان
ــردم  ــه م ــان ب ــا متعرض ــورد ب ــال، برخ ــر س ــث چهارشــنبه آخ ــس در بح ــز پلی  قرم
و امــوال عمومــی اســت. چهارشــنبه آخــر ســال ۹4 بــا آرامــش و کمتریــن ضایعــه 
برگــزار شــد و نشــان از ایــن دارد کــه مــردم بــه حساســیت حــوادث توجــه دارنــد.

    بانک ها و طالفروشی های ناایمن
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی ــز رئی ــه نی در ادام
داشــت کــه بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای امنیــت و پیگیری هــای نیــروی انتظامــی 
ــرای تجهیــز مراکــز  ــده ب ــا یــک مــاه آین ــد ت بانک هــا و طالفروشــی ها فرصــت دارن
خــود بــه وســائل ایمنــی اقــدام کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت پــس از پایــان مهلــت 

ــب می شــوند. ــل پلم ــز کام ــا تجهی ــزات ت ــد تجهی ــز فاق اعالم شــده مراک
ــی ها و ۱5  ــد طالفروش ــه  4۰ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروی ب ــتار خس ــرهنگ س س
ــت:  در گذشــته در  ــی هســتند، گف ــد سیســتم ایمن ــای اســتان فاق درصــد بانک ه
حــوزه نظــارت بــر ایــن تجهیــزات خــأ قانونــی داشــتیم کــه خوشــبختانه بــا پیشــنهاد 
نیــروی انتظامــی بــه وزارت کشــور و شــورای امنیــت کشــور و تصویــب ایــن پیشــنهاد 
ــتم و  ــتفاده از سیس ــه اس ــزم ب ــا مل ــی ها و بانک ه ــه طالفروش ــورا هم ــن ش در ای

تجهیــزات ایمنــی شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه مقابلــه بــا ســارقان منــازل اســتان اصفهــان در دســتور کار نیــروی 
انتظامــی در مــدت زمــان باقی مانــده در ســال جــاری قــرار دارد، افــزود: بایــد توجــه 
داشــته باشــیم کــه خانه هــای مــردم اصفهــان بــه دلیــل نگهــداری پــول و طــال در 
ــال  ــاه س ــد و در دی م ــرار گرفته ان ــتان ها ق ــر اس ــارقان دیگ ــه س ــورد توج ــزل م من

جــاری پنــج بانــد از ایــن ســارقان را منهــدم کرده ایــم.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه کنتــرل مجرمــان حرفــه ای 
ــال  ــده در س ــان باقی مان ــدت زم ــی در م ــس آگاه ــای پلی ــر برنامه ه ــز از دیگ نی
ــا دادســتان اصفهــان  ــا هماهنگــی ب جــاری اســت، اظهــار داشــت: در ایــن راســتا ب
ــروی  ــرل نی ــان تحــت کنت ــاک و ســابقه دار اصفه ــان و ســارقان خطرن ــه مجرم هم

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق انتظام

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

زمانــی کــه تقویــم را ورق می زنیــم و بــه روز پرســتار می رســیم، گویــی همــه 
ــه  ــود اینک ــا وج ــد. ب ــران می افتن ــن ایثارگ ــاد ای ــه ی ــازه ب ــوند و ت ــاس می ش حس
ــر دوش پرســتاران گذاشــته شــده  ــی در بیمارســتان ها ب بیشــترین اقدامــات اجرای
 و اجــرای درســت طــرح تحــول نظــام ســالمت بــدون حضــور ایــن فرشــتگان مهــر

نشــدنی اســت، امــا ایــن قشــر جــزو فراموش شــدگان طــرح تحــول نظــام ســالمت 
محســوب می شــوند.

ــا اینکــه  ــروم و از مسائلشــان بپرســم. ب ــه ســراغ پرســتاران ب  تصمیــم می گیــرم ب
همــه چیــز از قبــل برایــم روشــن اســت؛ حتــی جمالتــی را کــه قــرار اســت از آن هــا 
ــرار مشــکالتی  ــا تک ــم حرف هــای آن ه ــر هســتم و می دان بشــنوم و بنویســم را از ب
اســت تکــراری؛ امــا بــاز مــی روم تــا یــک بــار دیگــر بشــنوم؛ چــرا کــه آن هــا تنهــا 

ــا هســتند. ــد م ــزان دردمن ــا و فریادهــای عزی ــور ناله ه شــنوندگان صب
پرســتاران از رنج هــا، شــیرینی ها، ســختی ها و مشــکالت کارشــان می گوینــد؛ 
ــالت  ــد و تعطی ــد، عی ــه مرخصــی ندارن ــم. از اینک ــم حــرف می زنی ــا ه ســاعت ها ب
ــد، از  ــاری ناســزایی نثارشــان می کن ــه گاهــی بیم ــدارد، از اینک ــی ن برایشــان معنای
ــده  ــه زن ــدی ب ــه امی ــی ک ــوش بیماران ــره خ ــدوام، از خاط ــردن م ۱8 ســاعت کار ک
ــا  ــی ب ــه قلب ــس از حمل ــه پ ــی ک ــد، از آدم های ــده مانده ان ــی زن ــوده ول بودنشــان نب
ــگ  ــر ســال زن ــوز ه ــی بازگشــته اند و هن ــه زندگ ــا ب ــر احی ــالش پرســتاران در ام ت
ــی  ــه بیمارســتان در روزهای ــد، از آمــدن ب ــد و روز پرســتار را تبریــک می گوین می زنن
ــوند و از  ــی نمی ش ــز عمل ــه هرگ ــی ک ــت، از وعده های ــل اس ــهر تعطی ــه ش ــه هم ک

ــت. ــی نیس ــام آور زندگ ــای سرس ــخگوی هزینه ه ــه پاس ــی ک حقوق
می پرســم اگــر شــانس انتخــاب دوبــاره داشــتید بــاز هــم ایــن شــغل را بــا 
ــخ  ــی پاس ــان قطعیت ــا چن ــد و ب ــاب می کردی ــکالتش انتخ ــختی ها و مش ــام س تم
ــزه ای ورای  ــی، در اینجــا انگی ــن یعن ــه مــن جــا می خــورم و ای ــه« ک ــد »بل می دهن

حکمفرماســت. مــادی  مصلحت اندیشــی های 
ــن کار  ــختی ها، ای ــکالت و س ــی مش ــار تمام ــد: در کن ــتاران می گوی ــی از پرس یک
هیــچ ســود و منفعــت مــادی بــه دنبــال نــدارد. شــغل مــا بــا عشــق و شــور و عالقــه 
آغــاز می شــود؛ ولــی بعــد از چنــد ســال فقــط وجدانــت اســت کــه باعــث می شــود 
ــه مــا  کارت را ادامــه دهــی. در حقیقــت ایــن زیبایی هــای معنــوی کار اســت کــه ب

ــد. ــزه می ده انگی
ــا  ــه درد بیمــاران رســیدگی کنــد و ب پرســتار بایــد فــارغ از مشــکالت و ســختی ها ب
ــه بنــدگان خــدا، ســختی ها را نادیــده  ــا نیــت خدمــت ب روی خــوش و گشــاده و ب
بگیــرد و بتوانــد از حرفــه  پرســتاری کــه یــک آزمــون ســخت الهــی اســت، ســربلند 

بیــرون آیــد.
ــال  ــذرد و در ح ــتاری می گ ــغل پرس ــه کاری اش در ش ــال از تجرب ــه ۱۰ س ــه ک آمن
حاضــر در بیمارســتان مشــغول فعالیــت اســت، درخصــوص مشــکالت موجــود در 
ــفیدپوش  ــته های س ــن فرش ــر ای ــش گریبانگی ــال ها پی ــه از س ــتاری ک ــوزه پرس ح
بــوده اســت، می گویــد: کمبــود نیــرو بــه اضافــه وعده هــای مالــی کــه بــه پرســتاران 
داده شــده و قانــون تعرفه گــذاری پرســتاری کــه سال هاســت دســت نخورده 
ــال  ــی در ح ــی دولت ــز درمان ــه در مراک ــت ک ــتارانی اس ــه پرس ــه هم ــده، گالی مان

ــت هســتند. فعالی
ــگار مــا گفــت:  ــه خبرن ــد ب اکبــری کــه در یــک بیمارســتان دولتــی فعالیــت می کن
ــپری  ــت س ــداری و درای ــر، پای ــا صب ــی را ب ــختی کار و زندگ ــتاری س ــه پرس جامع
ــت، مجلــس  ــد از ســوی دول ــن شــرایطی دغدغه هــای آن هــا بای ــد؛ در چنی  می کنن
و وزارت بهداشــت بیــش از پیــش احســاس شــود. او در حالــی کــه پرونــده 
ــرح  ــرای ط ــس از اج ــی رود پ ــار م ــه داد: انتظ ــرد، ادام ــی می ک ــارش را بررس بیم
تحــول نظــام ســالمت و افزایــش بــار کاری پرســتاران، توجــه بیشــتری بــه اجــرای 
ــن طــرح  ــده و همچنی ــن مان ــر زمی ــه ب ــذاری خدمــات پرســتاری ک ــون تعرفه گ قان

ــی  ــن اجتماع ــی، تأمی ــی، نظام ــتان های دولت ــی بیمارس ــره وری در تمام ــای به  ارتق
و خصوصی شود.

ــکالت  ــاد مش ــئله و ایج ــن مس ــه ای ــی ب ــت: بی توجه ــن گف ــتار همچنی ــن پرس ای
فــوق کــه پــس از گذشــت ســال های بســیار هنــوز حــل نشــده و فقــط در مراســم 
 بزرگداشــت روز پرســتار بــه شــکل شــعار از آن هــا یــاد می شــود، بایــد جــای خــود 

را به توجه به مشــکالت جامعه پرســتاری بدهد.
ــد:  ــهر می گوی ــتان های ش ــر از بیمارس ــی دیگ ــاغل در یک ــتاران ش ــی از پرس  رحیم
پرســتاری را بــا عشــق و عالقــه انتخــاب کــرده ام؛ ولــی اجرانشــدن قوانیــن مربــوط 
ــن  ــت در ای ــه خدم ــئوالن، ادام ــراری مس ــای تک ــاعت کار و وعده ه ــش س ــه کاه ب
حرفــه را بــه قــدری ســخت و دشــوار کــرده کــه نگــران آینــده کاری خــود و همکارانــم 

هســتم.
ــن  ــه شــاغالن ای ــز دغدغ ــان نی احســانی از پرســتاران بیمارســتان خصوصــی اصفه
ــد ســال اســت کــه بحــث  ــد: چن ــد و می گوی ــود امنیــت شــغلی می دان ــه را نب حرف
ارتقــای بهــره وری، کاهــش ســاعت کار، بهبــود شــرایط حقوقــی، تعرفه گــذاری 
خدمــات و … مطــرح اســت؛ ولــی مــا عمــال هیــچ نتیجــه و کار اجرایــی ندیده ایــم.

ــتاران  ــکل پرس ــن مش ــواب را مهم تری ــالل خ ــه اخت ــاله عارض ــتار 34 س ــن پرس ای
ــاره  ــئوالن درب ــای مس ــفانه وعده ه ــد: متاس ــد و می افزای ــی می دان ــرایط فعل در ش
ســاماندهی وضعیــت کاری پرســتاران و تعرفه گــذاری خدمــات در حــد حــرف بــوده 

ــه مناســبت روز پرســتار خبرهــای خــوش فقــط تکــرار می شــود. و هــر ســاله ب
و گالیه هایشــان کامــال  حرف هــا  می نشــینیم،  پرســتاران  درددل  پــای  وقتــی 
منطقــی و قابــل تأمــل بــه نظــر می رســد. ســختی های شغلشــان همــراه بــا 
ــی و برخــورداری از  ــد حمایت هــای قانون ــان را نیازمن ــن کار، آن ــی ای فشــارهای روان
ــد کار خــود  ــا بتوانن ــد ت ــه دیگــر مشــاغل می کن ــات رفاهــی بیشــتر نســبت ب  امکان

را به نحو احســن انجام دهند و فشــارهای کمتری را احســاس کنند.
ــته  ــه داش ــغلی ک ــات ش ــل خصوصی ــه دلی ــته های دور ب ــتاری از گذش ــه پرس حرف
ــاط  ــد ارتب ــی مانن ــت. مؤلفه های ــه اس ــرار گرفت ــغل ها ق ــخت ترین ش ــت س در لیس
ــی  ــعه های درمان ــوده و اش ــای آل ــرار گرفتــن در محیط ه ــاران، ق ــا بیم ــی ب دائم
ــی اســت کــه همــواره پرســتاران  عوامــل بیولوژیــک و کار در شــیفت شــب از عوامل
به ویــژه زنــان پرســتار را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. مشــکالت پرســتاران دیگــر 
 نیــز موضــوع تــازه ای نیســت؛ کمبــود پرســتار، تفــاوت فاحــش درآمــد بیــن پزشــک 
ــار  ــان بیم ــای همراه ــژه شــب کاری ها، برخورده ــاد به وی و پرســتار، شــیفت های زی

بــا پرســتاران، مســائلی هســتند کــه همچنــان تکــرار می شــوند.
درمان هــای موقــت و مســکن های موضعــی هماننــد تربیــت غیرکارشناســانه 
پرســتاران و اســتخدام های شــرکتی و بــدون پشــتوانه، رشــد و توســعه ایــن حرفــه 
را در هالــه ای از ابهــام قــررا داده و دانشــجویان پرســتاری در وضعیــت مضطــرب از 
آینــده مبهــم خــود بــه ســر می برنــد؛ شــاغالن ایــن حرفــه بــدون انگیــزه و نگــران از 
غیــر تخصصــی شــدن ایــن حرفــه هســتند. بــه راســتی جایــگاه پرســتاران در نظــام 

درمــان و ســالمت کشــور کجاســت؟

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

تشکیل کمیته امنیتی انتخابات در استان اصفهان

اینجا انگیزه ای ورای مصلحت اندیشی های مادی حکمفرماست

وعده های تکراری روز پرستار
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آراء صادره هیئت موضوع  برابر 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا 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 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302007003232 مورخ 95/07/04 عیسی علی بابائی بجگردی فرزند اسفندیار 

نسبت به سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251.31 مترمربع پالک شماره 

7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسین زمانی.

2 - رای شماره 139560302007003233 مورخ 95/07/04 زهرا زمانی سودرجانی فرزند احمدرضا 

نسبت به دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251.31 مترمربع پالک شماره 

7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسین زمانی.

3 - رای شماره 139560302007003835 مورخ 95/08/04 محمد قاسمی فالورجانی فرزند غالمعلی 

نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118.45 مترمربع پالک شماره 413 

اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی کیانی.

فرزند  فالورجانی  شفیعی  معصومه   95/08/04 مورخ   139560302007003836 شماره  رای   -  4

عبدالرحیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118.45 مترمربع پالک 

شماره 413 اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی کیانی.

به  نسبت  علی  فرزند  قاسمی  شهناز   95/07/05 مورخ   139560302007003252 شماره  رای   -  5

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52.78 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ملک السادات کاشفی.

6 - رای شماره 139560302007004343 مورخ 95/09/06 داریوش دهقانی فرزند حسینعلی نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 100.05 مترمربع پالک 

شماره 138 فرعی از 53 اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی است.

7 - رای شماره 139560302007004348 مورخ 95/09/06 زهرا بیگم قاسمی اشکفتکی فرزند الماس 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 100.05 مترمربع 

پالک شماره 138 فرعی از 53 اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود 

مالک رسمی است.

8 – رای شماره 139560302007004357 مورخ 95/09/07 زهرا آزادی حسین آبادی فرزند حسن 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.95 مترمربع پالک شماره  92 

فرعی از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی عشقعلی کتانی.

9 - رای شماره 139560302007004358 مورخ 95/09/07 ناصر کاظمی نسب فرزند احمد نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.95 مترمربع پالک شماره  92 فرعی 

از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عشقعلی کتانی.

10 - رای شماره 139560302007004732 مورخ 95/10/05 نقی لک فرزند مراد نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 215.40 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

11 - رای شماره 139560302007004735 مورخ 95/10/05 فرحناز وکیلی نرگانی فرزند اکبر نسبت به 

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237.53 مترمربع پالک شماره  701 اصلی 

اکبر مرتضوی  از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  اکبرآباد بخش 9  واقع در 

گاونانی .

12 - رای شماره 139560302007004736 مورخ 95/10/05 صفرعلی حاجی ابوالحسنی نرگانی فرزند 

اسماعیل نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237.53 مترمربع پالک 

شماره  701 اصلی واقع در اکبرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

اکبر مرتضوی گاونانی .

13 - رای شماره 139560302007004737 مورخ 95/10/05 مهدی نبی فودانی فرزند هادی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214.50 مترمربع پالک شماره  43 اصلی واقع در فودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک هادی نبی فودانی .

به  نسبت  محمد  فرزند  لطفی  فرهاد   95/10/05 مورخ   139560302007004738 شماره  رای   -  14

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.13 مترمربع پالک شماره  70 فرعی از 37 اصلی واقع در 

حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک محمد لطفی اجگردی .

اصفهانی فرزند عبدالرسول  15 – رای شماره 139560302007004739 مورخ 95/10/05 آصفه نصر 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228.88 مترمربع پالک شماره 284 

فرعی از یک اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

16 - رای شماره 139560302007004740 مورخ 95/10/05 سعید محمدی فرزند مرتضی نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228.88 مترمربع پالک شماره 284 فرعی از یک 

اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  عزیزاله  فرزند  پیمان خرمی   95/10/06 مورخ  رای شماره 139560302007004749   -  17

مینادشت  در  واقع  اصلی  به مساحت 213.12 مترمربع پالک شماره  430  یکباب خانه  ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدحسن خرمی .

محمدعلی  فرزند  رضائی  محمدصادق   95/10/06 مورخ  رای شماره 139560302007004753   -  18

در  واقع  اصلی   15 شماره   پالک  مترمربع   117.92 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی تقی کیانی .

فریدون  فرزند  زاده  خیراله  محمدرضا   95/10/06 مورخ   139560302007004754 شماره  رای   -  19

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202.65 مترمربع پالک شماره 68 فرعی از 24 اصلی 

واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

20 - رای شماره 139560302007004755 مورخ 95/10/06 سید اسداله هاشمی قهدریجانی فرزند 

سید رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169.05 مترمربع پالک شماره 738 فرعی از 

385 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

21 - رای شماره 139560302007004757 مورخ 95/10/06 امراله قنبری عدیوی فرزند عبداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211.13 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیرضا رستگار.

علی  فرزند  شرودانی  عسکری  احمد   95/10/06 مورخ   139560302007004758 شماره  رای   -  22

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218.66 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 411 اصلی واقع 

در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسماعیل عسکری.

فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  خلیل   95/10/07 مورخ   139560302007004766 شماره  رای   -  23

فرعی   7 شماره  پالک  مترمربع   139.36 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسینقلی 

از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

مرتضی دهخدا.

24 - رای شماره 139560302007004769 مورخ 95/10/07 عسگر طاهرزاده قهدریجانی فرزند امراله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149.80 مترمربع پالک شماره 383 فرعی از 29 اصلی 

علی  حسین  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زازران  در  واقع 

عسگریان.

25 - رای شماره 139560302007004770 مورخ 95/10/07 حسین صادقی کلیشادی فرزند نعمت 

اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272.77 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

26 - رای شماره 139560302007004771 مورخ 95/10/07 محمد چراغی دارگانی فرزند احمد نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129.19 مترمربع پالک شماره 44 فرعی از 24 اصلی واقع در 

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی نادری باغ 

ابریشمی.

27 - رای شماره 139560302007004786 مورخ 95/10/08 مجید هدایت فرزند محمدعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب بهاربند به مساحت 521.38 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله رحیمی کلیشادی.

فرزند  مهرنجانی  آشوری  خدیجه   95/10/08 مورخ   139560302007004788 شماره  رای   -  28

حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135.93 مترمربع پالک شماره 453 اصلی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس عشوری  واقع در گاونان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

مهرنجانی.

29 - رای شماره 139560302007004794 مورخ 95/10/08 عبدالرسول خواجه گلی میرآبادی فرزند 

رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.77 مترمربع پالک شماره 44 فرعی از 24 

اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی 

نادری باغ ابریشمی.

فرزند  ورنوسفادرانی  پور  برات  رحیم   95/10/08 مورخ   139560302007004796 شماره  رای   -  30

حسین علی نسبت به ششدانگ یکباب انبار آهن آالت به مساحت 1100.99 مترمربع پالک شماره 

15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن 

اله دادیان.

احمد  فرزند  فالورجانی  احسان کیانی   95/10/08 مورخ  رای شماره 139560302007004797   -  31

در  واقع  اصلی   411 شماره  پالک  مترمربع   204.32 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

32 - رای شماره 139560302007004880 مورخ 95/10/14 دادخواه شمس ارمندی فرزند ولی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218.12 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

33 - رای شماره 139560302007004881 مورخ 95/10/14 جمیله اکبری فرزند نعمت اله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135.38 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

34 - رای شماره 139560302007004885 مورخ 95/10/14 حمیدرضا حیدری سهلوانی فرزند موسی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143.83 مترمربع پالک شماره 154 فرعی از 37 اصلی 

واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی دهقان 

حبیب آبادی.

35 - رای شماره 139560302007004993 مورخ 95/10/20 محمدرضا احمدی فرزند قربانعلی نسبت 

واقع در فالورجان  اصلی  به مساحت 179.32 مترمربع پالک شماره 15  یکباب خانه  به ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید رسول میرلوحی.

حسینعلی  فرزند  محمدی  محمدرضا   95/10/20 مورخ   139560302007004994 شماره  رای   -  36

در  واقع  اصلی   430 پالک شماره  مترمربع   332.16 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

محمدی  آقا  هاشم  رسمی  مالک  از  خریداری شده  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مینادشت 

باغوحوشی.

37 - رای شماره 139560302007004995 مورخ 95/10/20 محمد قادری قمشلوئی فرزند سلطانعلی 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند محمد  قمیشلوئی  قادری  اعظم   95/10/20 مورخ  رای شماره 139560302007004996   - 38

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

39 - رای شماره 139560302007004997 مورخ 95/10/20 مهدی نصر اصفهانی فرزند محسن نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89.20 مترمربع پالک شماره 718 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

40 - رای شماره 139560302007004998 مورخ 95/10/20 رضوان غدیری زهرانی فرزند حیدر نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89.20 مترمربع پالک شماره 718 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

41 - رای شماره 139560302007005001 مورخ 95/10/20 عبدالرضا شریفی فرزند مندنی نسبت به 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 3023 مترمربع پالک شماره 14 اصلی واقع در موسیان  بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  کریم  فرزند  زارع  مرتضی   95/10/22 مورخ   139560302007005002 شماره  رای   -  42

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 81.15 مترمربع پالک شماره 968 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

43 - رای شماره 139560302007005003 مورخ 95/10/22 محمود شجاع فالورجانی فرزند احمد 

در  واقع  اصلی   15 شماره  پالک  مترمربع   227.20 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد شجاع.

44 - رای شماره 139560302007005005 مورخ 95/10/22 محمدرضا نصر اصفهانی فرزند محمود 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245.50 مترمربع پالک شماره 634 فرعی از یک اصلی 

واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

پرویز  فرزند  بدی  آغچه  مورخ 95/10/22 رسول صفری  رای شماره 139560302007005006   -  45

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287.80 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی صفری آغچه بدی.

46 - رای شماره 139560302007005008 مورخ 95/10/22 جلیل سلیمانی فرزند عباسعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.05 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی رضائی.

47 - رای شماره 139560302007005009 مورخ 95/10/22 محمد رحیمی کلیشادی فرزند حسینعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.80 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالرسول رحیمی کلیشادی.

48 - رای شماره 139560302007005011 مورخ 95/10/22 ابراهیم اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند 

غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198.44 مترمربع پالک شماره 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جعفر اسماعیل 

زاده.

49 - رای شماره 139560302007005012 مورخ 95/10/22 فتح اله صفری کلیشادی فرزند مهدی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 263.11 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی جان دهقان.

50 - رای شماره 139560302007005013 مورخ 95/10/22 عبدالرسول اکبری کلیشادی فرزند حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154.36 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین اکبری.

51 - رای شماره 139560302007004963  مورخ 95/10/19    محمدجواد مهری شرودانی    فرزند    

علی اصغر  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت    165.82 مترمربع پالک شماره  2فرعی 

از411   اصلی واقع در    شرودان   بخش 9 ثبت اصفهان    ابوالفضل مهری شردانی

52- رای شماره 496113956030200700 مورخ 95/10/19    مجید شریفی فالورجانی    فرزند     کریم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت225.20     مترمربع پالک شماره   فرعی از 15 اصلی واقع 

در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  رحیم رهنما و تقی کیانی

فرزند      فالورجانی     مجید شریفی      95/10/19 مورخ   13956030200700 رای شماره3507   -53

کریم نسبت به ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت2446.55   مترمربع پالک شماره   فرعی از15  

اصلی واقع در     فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان    رحیم رهنما و تقی کیانی

54- رای شماره4958 13956030200700 مورخ 95/10/19    عباس کریمی    فرزند   حیدر   نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت166.70     مترمربع پالک شماره   فرعی از386  اصلی واقع در 

قهدریجان      بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  غالمعلی کریمی

فرزند     اسفهرانی   زمانی  اسداله        95/10/19 مورخ   495913956030200700 شماره  رای   -55

عزیزاله  نسبت به 3551.70سهم مشاع از 49048سهم ششدانگ قطعه باغات و زمین های مزروعی 

متصله به مساحت 49048    مترمربع پالک شماره   فرعی از 393 اصلی واقع در     اسفهران  بخش 

9 ثبت اصفهان    مالک اولیه عزیزاله زمانی اسفهرانی

56- رای شماره 494013956030200700 مورخ 95/10/16    حسین رمضانی افجدی    فرزند   صادق  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.40  مترمربع پالک شماره  72 فرعی از 24 اصلی 

واقع در    باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  حسین کاظمی قهدریجانی

ابراهیم صادقی کلیشادی    فرزند      57- رای شماره 493713956030200700 مورخ 95/10/16    

رحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت120.20     مترمربع پالک شماره   فرعی از 19 

اصلی واقع در    اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  مرحوم عبدالرسول رحیمی کلیشادی

58- رای شماره 493813956030200700 مورخ 95/10/16    مریم توکلی گارماسه    فرزند     قدرت 

اله  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  152.66   مترمربع پالک شماره   فرعی از405  

اصلی واقع در      گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان متقاضی مالک مشاعی است.

59- رای شماره4934 13956030200700 مورخ 95/10/16       شرکت تعاونی روستایی شهید رجایی 

انبار به مساحت4732.50     مترمربع پالک شماره    شماره ثبت 41   نسبت به ششدانگ یکباب 

فرعی از 385 اصلی واقع در      قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  محمد علی نقی زاده 

و سایر مالکین رسمی پالک 385 اصلی

60- رای شماره 493313956030200700 مورخ 95/10/16     زهرا محمدی فرتخونی   فرزند    حسن  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  135.02   مترمربع پالک شماره   فرعی از533  اصلی 

واقع در     فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسن محمدی

فرزند      کلیشادی       دهقان  زهرا    95/10/16 مورخ   13956030200700 شماره4931  رای   -61

رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  185.18   مترمربع پالک شماره   فرعی از 19 

اصلی واقع در    کلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  رمضانعلی دهقان

سهرفیروزانی    موسوی  سجاد  سید       95/10/16 مورخ   493013956030200700 شماره  رای   -62

فرزند   سیداکبر    نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت175.10     مترمربع پالک 

شماره   فرعی از 408 اصلی واقع در کوپان      بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  مرحوم رحیم 

ایزدی

63- رای شماره4919 13956030200700 مورخ 95/10/15      شهناز ایزدی گارماسه  فرزند    رحیم  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  249.85   مترمربع پالک شماره   فرعی از408  اصلی 

واقع در   کوپان گارماسه    بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  رحیم ایزدی گارماسه

64- رای شماره4918 13956030200700 مورخ 95/10/15     سعادت توکلی گارماسه   فرزند   علی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.10    مترمربع پالک شماره   فرعی از 413 اصلی 

واقع در    فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  عبدالحسین شمس الدین

65- رای شماره4917 13956030200700 مورخ 95/10/15       سعادت توکلی گارماسه فرزند   علی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت120.62     مترمربع پالک شماره   فرعی از 413 اصلی 

واقع در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  عبدالحسین شمس الدین

66- رای شماره4916 13956030200700 مورخ 95/10/15    الهام کرمی فرد    فرزند     علی  نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت  149.85   مترمربع پالک شماره   فرعی از394  اصلی 

واقع در     دشتچی  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  قاسمعلی کرمی میان رشیدی

67- رای شماره4936 13956030200700 مورخ 95/10/15      خیراله خاکباز ریزی  فرزند   حسینعلی  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 407.66    مترمربع پالک شماره   فرعی از 701 اصلی 

واقع در    اکبراباد   بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  اکبر مرتضوی

68- رای شماره4935 13956030200700 مورخ 95/10/15      علی نبی   فرزند     عباسعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.50    مترمربع پالک شماره   فرعی از 43 اصلی واقع در    

فودان   بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  زین العابدین نبی

69- رای شماره4932 13956030200700 مورخ 95/10/15      زینب صادقی  فرزند    غالمعلی  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95.45    مترمربع پالک شماره 64  فرعی از 24 اصلی واقع در      

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  سلطانعلی ابراهیمی

70- رای شماره4915 13956030200700 مورخ 95/10/15      مصطفی اعرابی چم علیشاهی  فرزند    

محمد  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  254.64   مترمربع پالک شماره   فرعی از24  

اصلی واقع در شهرابریشم      بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  صفرعلی خدادای

71- رای شماره4914 13956030200700 مورخ 95/10/15     ولی اله کریم زاده بارده   فرزند    مسعود  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت171.10     مترمربع پالک شماره   فرعی از 15 اصلی واقع 

در     فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان    تقی کیانی فالورجانی

فرزند     فالحیان کلیشادی   عفت        95/10/15 مورخ   13956030200700 شماره4913  رای   -72

حسنعلی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 327.17    مترمربع پالک شماره   فرعی از15  

اصلی واقع در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان    حاج قدیر فاضلی

73- رای شماره4912 13956030200700 مورخ 95/10/15       زهرا فتاحی کلیشادی فرزند   مصطفی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  137.85   مترمربع پالک شماره   فرعی از19  اصلی 

واقع در     کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  زهرا فتاحی کلیشادی

قهدریجانی  جعفرزاده  محمد         95/2/9 مورخ   13956030200700 شماره0788  رای   -74

فرزندغالمعلی      نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 807.35    مترمربع پالک شماره 

مالک رسمی   اصفهان    ثبت   9 قهدریجان  بخش  در      واقع  اصلی  از 387  121  فرعی  119الی 

مرحومین محمد و غالمعلی جعفرزاد ه قهدریجانی

فرزند      سهلوانی         فرهنگ  95/6/20حسین  مورخ   13956030200700 شماره3049  رای   -75

ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.15    مترمربع پالک شماره   فرعی از41 

اصلی واقع در  سهلوان    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  ابراهیم فرهنگ

76- رای شماره4587 13956030200700 مورخ 95/9/24       حر خدادای پاوایی فرزند     رمضانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت185.90     مترمربع پالک شماره   فرعی از 497 اصلی 

واقع در    پیربکران   بخش 9 ثبت اصفهان  مالک رسمی  حسن خدادای

77- رای شماره4596 13956030200700 مورخ 95/9/24     اکبرسعیدی   فرزند     حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  291.65   مترمربع پالک شماره   فرعی از 24 اصلی واقع در     

باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  مرحوم مرتضی سعیدی

فرزند      دستنائی   عزیزی  مورخ 95/9/23       صمد   13956030200700 شماره4536  رای   -78

حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  212   مترمربع پالک شماره   فرعی از 46 

اصلی واقع در   دستنا    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسن عزیزی

فرزند  13956030200700 مورخ 95/9/24    محمد جعفری کلیشادی     رای شماره4584   -79

صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.55    مترمربع پالک شماره   فرعی از19 

اصلی واقع در  کلیشاد     بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  عبدالرسول رحیمی

80- رای شماره4538 13956030200700 مورخ 95/9/23     اسماعیل اکبری قهدریجانی   فرزند     

مترمربع      264.54 مساحت  به  تعمیرگاه   یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  تقی 

پالک شماره  128 فرعی از  385اصلی واقع در       اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  

غالمحسین اکبری

اکبری قهدریجانی   فرزند     13956030200700 مورخ 95/9/23     عباس  81- رای شماره4537 

به مساحت264.54 مترمربع پالک  تعمیرگاه  یکباب  ازششدانگ  دانگ مشاع  به سه  تقی  نسبت 

از 385 اصلی واقع در     قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی   شماره  128 فرعی 

غالمحسین اکبری

82- رای شماره4535 13956030200700 مورخ 95/9/23     مراد عزیزی   فرزند    عزیز نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.80    مترمربع پالک شماره   فرعی از411 اصلی واقع در     

شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  مهدی کیانی

صادقی    محمد  میر  اکبر  سید       95/9/30 مورخ   13956030200700 شماره4657  رای   -83

فرزندسیدحسین      نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 69.92    مترمربع پالک شماره   

فرعی از 5 اصلی واقع در      شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خسرو صادقی

فرزند     ابریشمی    باغ  ترابی  قاسم  13956030200700 مورخ 95/9/30      رای شماره4662   -84

حسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 36.45    مترمربع پالک شماره   

فرعی از24  اصلی واقع در  شهرابریشم     بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  حسین ترابی

85- رای شماره4654 13956030200700 مورخ 95/9/30     امیر صادقی ممدی   فرزند   فرج 

به مساحت346.30     مترمربع پالک  یکباب خانه  ازششدانگ  دانگ مشاع  به سه  اله   نسبت 

شماره   فرعی از428  اصلی واقع در    محمدیه   بخش 9 ثبت اصفهان    خریداری شده از مالک 

رسمی  شکراله صادقی

86- رای شماره4655 13956030200700 مورخ 95/9/30      حمید صادقی   فرزند   فرج اله   نسبت 

به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 346.30    مترمربع پالک شماره   فرعی 

از 428 اصلی واقع در      محمدیه بخش 9 ثبت اصفهان شکراله صادقی

فرزند     فالورجانی   محمدی  اکبر        95/9/30 مورخ   13956030200700 شماره4656  رای   -87

حسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   160.08  مترمربع پالک شماره   فرعی از 411 

اصلی واقع در     شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  غالمحسین کمالی

88- رای شماره4660 13956030200700 مورخ 95/9/30     محمد مراد ملک محمودی   فرزند     

حسین جان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  80.92   مترمربع پالک شماره   فرعی از15  

اصلی واقع در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  قنبرعلی کیانی

89- رای شماره4661 13956030200700 مورخ 95/9/30 منوچهر کریمی باالنی       فرزند    علی  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265.20    مترمربع پالک شماره 76  فرعی از 497 اصلی 

واقع در     پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حاج اسداله وزیری

فرزندعبدالعلی   بیگی  داتلی  محمدعلی   95/9/30 مورخ   13956030200700 شماره4659  رای   -90

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/67    مترمربع پالک شماره 138  فرعی از 53 

اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی 

91- رای شماره4979 13956030200700 مورخ 95/10/19 خسرو شهباز فرزند صادق  نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  فرعی از 667 

اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی

92-رای شماره4978 13956030200700 مورخ 95/10/19 علیرضا شجاعی فرزند رضا  نسبت به 18 

سهم مشاع از 152 سهم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  فرعی 

از 667 اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی

93-رای شماره4977 13956030200700 مورخ 95/10/19 رضا شجاعی فرزند علی   نسبت به 18 

سهم مشاع از 152 سهم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  فرعی 

از 667 اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی

94-رای شماره4980 13956030200700 مورخ 95/10/19 زهرا دادخواه تهرانی فرزند حسین  نسبت 

به 40 سهم مشاع از 152 سهم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضیه

حسنعلی   فرزند  دشتچی  صفری  مهری   95/10/23 مورخ   13956030200700 شماره5061  95-رای 

نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت129.53 مترمربع پالک شماره  فرعی از 404 اصلی واقع 

در دشتچی بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسنعلی صفری 

96- رای شماره411313956030200700 مورخ 95/08/24 عبداله حیدری کلیشادی فرزند مرتضی    

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  221.32مترمربع پالک شماره  فرعی از 19 اصلی واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسن آقای حیدری  

فرزند  باالنی   بکرانی  عبدالحمید   95/10/23 مورخ   139560302007005060 شماره  رای   -97

شماره   پالک  مربع  متر   313.77 مساحت   به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عزیز     

مونس  رسمی  مالک  اصفهان     ثبت   9 بخش  درپیربکران  واقع  اصلی   525 از   فرعی 

خیری 

98-رای شماره 139560302007005081 مورخ 95/08/24 ابریشم مرادی پور چهرازی فرزند محمد 

حسن    نسبت به ششدانگ یکباب خانه  و مغازه به مساحت  119.40متر مربع  پالک شماره  فرعی 

از 411 اصلی واقع در شرودان)فالورجان( بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  منوچهر مهری 
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 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان
 اکبر پور مقدم
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آگهی مزایده
مرضیه  خانم  له   940375 به کالسه  اجرایی  پرونده  در  اصفهان  خانواده  دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای 

بهار آزادی  ......... به خواسته مطالبه مهریه شامل 114 عدد سکه  نقدی و علیه آقای حمید رضا شیرانی 

و  ریال   997/800/000 است  تبدیل شده  روز  قیمت  به  که  عیار   180 مثقال طالی ساخته شده  دویست  و 

مبلغ 1/400/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/820/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 3/000/000 ریال 

هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 2/540/000 ریال حق االجرا دولتی در نظر 

دارد از جلسه مزایده ای به منظور فروش 9/33 حبه از 42 حبه مشاع از 3/5 دانگ پالک ثبتی شماره 

43301 ........ از 26 اصلی ..... اصفهان بنام یداله شیرانی)سهم االرث آقای حمید رضا شیرانی( در تاریخ 

نظریه کارشناسی رسمی دادگستری اصفهان  نماید که ملک مذکور طبق  برگزار  10 صبح  95/12/3 ساعت 

مضون از هر گونه اعتراضی باقی مانده است. حسب نظریه کارشناس از زمین کل زمین مورد مزایده مبلغ 

اله  آیت  خیابان  رباط-  خیابان  ملک:  ملک:1-محل  است.مشخصات  شده  اعالم  ریال   287/798/233

صادقی- کوچه شماره9- کوچه نشاط- کوچه شهید منجزی- بن بست سعدی اول- پالک17، موقعیت 

به صورت شمالی و جنوبی و در به حیاط  2-پالک ثبتی: پالک ثبتی 4338 فرعی از 26 اصلی بخش 

14 اصفهان مورد ثبت 43642 در صفحه 202 دفتر 376 به نام یداله شیرانی بیدآبادی 3-مساحت ملک: 

مساحت ملک طبق مقادیر مندرج در سند، برابر است با 104/27 )یکصد و چهار و بیست و هفت صدم( 

متر مربع که شماال به دیوار همسایه، شرقا به دیوار همسایه، جنوبا درب و دیوار به کوچه و غربا به کوچه بن 

بست منتهی می گردد.4-نوع ساختمان:ساختمان با قدمت باالی 25 سال و دارای دو طبقه مسکونی با زیر 

بنای حدود 150 متر مربع که قدمت طبقه اول قدیمی و طبقه دوم روی طبقه اول در سال 91 احداث شده. 

طبقه همکف دارای دو خواب و طبقه باال دارای یک خواب می باشد. ورودی طبقات از سمت کوچه از هم 

تفکیک شده. اسکلت ساختمان آجری و سقف تیرآهن و دارای چند ستون فلزی می باشد. ساختمان از 

سمت کوچه فاقد نماسازی بوده و به صورت آجر سفال می باشد. ملک دارای انشعاب آب و برق مشترک 

و گاز و تلفن جدا می باشد.  ملک فاقد پارکینگ بوده و از حیاط به عنوان پارکینگ فقط در حد یک وسیله 

نقلیه استفاده می شود.مزایده در ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان واقع در خ نیکبخت جنب بیمه 

پارسیان برگزار می نماید ضمنا متذکر می گردد طالبین خرید و مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده 

از منزل مذکور به شرح فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نموده و کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند 

باالترین قیمت  برنده مزایده فردی است که  نقدا به همراه داشته و  را  از مبلغ پیشنهادی  که حداقل %10 

پیشنهادی را اعالم نماید.

شماره: 33852/ م الف مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام خانواده اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین        نام خانوادگی: نیلی احمدآبادی  نام پدر: عبدالجواد نشانی محل 

پدر:صفرعلی  نام  نام خانوادگی: شهرباف  نام:اسماعیل     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

نشانی محل اقامت: اصفهان-خ کهندژ-دو پله- محله کوهستان کوچه شهید اکبر نوری مقابل مدرسه شهید 

نوری منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 318   تاریخ 95/3/29 حوزه 27  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

و  له  محکوم  نام  به  اصفهان   14 بخش   81/35 شماره  ثبتی  پالک  از  مربع  متر   500 مقدار  سند  انتقال 

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

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

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

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

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

نماید.

شماره: 33772/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه اول خانواده در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940351 اجرای شعبه اول خانواده از 

خانم وجیهه اسفندیاری فرزند محمدرضا بر علیه محمد حسین تجدد فرزند رضا به خواسته مطالبه استرداد 

250 عدد سکه تمام بهارآزادی و مقدار 50 مثقال طالی 18 عیار بابت مهریه به مبلغ 2/000/000 ریال حق 

الوکاله مبلغ 1/715/000/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و 

مبلغ 36/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و معادل 5/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق محکوم له 

جلسه مزایده ای جهت فروش مالکیت محکوم علیه از پالک ثبتی 3 فرعی از 1761 اصلی بخش 2 اصفهان 

برگزار نماید مورد مزایده عبارت است از سهم محکوم علیه از قسمت تجاری یک دانگ مشاع از شش دانگ 

عرصه و اعیان و کلیه حقوق تجاری و سرقفلی و مالکانه یک واحد تجاری و مسکونی)که فقط سهم محکوم 

علیه از قسمت تجاری مورد فروش می باشد( روی آن از پالک ثبتی 3 فرعی از 1761 اصلی بخش 2 اصفهان 

که در اصفهان خیابان چهارباغ پایین بین دروازه دولت و چهارراه تختی سمت شرق کوی رشتیها)حکیم 

داوود( واقع شده است پالک ثبتی مذکور به صورت یک باب مغازه و یک واحد مسکونی با ورودی مجزا 

روی آن می باشد حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقیمانده است 

اعالم گردیده طبق تصویر سند مالکیت ارائه شده محل قطعه سوم تفکیکی به مساحت 63/80 متر مربع به 

پالک ثبتی 1759، 1760، 1761 باقیمانده مجزا شده از پالک های مذکور واقع در بخش 2 اصفهان که طبق 

تقسیم نامه 42815 مورخ 1361/3/1 در سهم مالکین قرار گرفته است مقداری در مسیر گذر قرار گرفته 

است و پس از کسر در مسیر 55/36 متر مربع باقیمانده اعالم شده و پس از درخواست و پرداخت هزینه 

ها با تبدیل همکف به تجاری موافقت گردیده است مشخصات بنا عبارت است از آجر، آهن،کف سرامیک، 

داخل نمای سرامیک، درب شیشه سکوریت که دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و فاضالب می باشد 

حسب نظریه کارشناس دادگستری ارزش روز شش دانگ عرضه و اعیان و کلیه حقوق تجاری و مالکانه یک 

واحد تجاری و مسکونی روی آن مبلغ 6/360/000/000 ریال اعالم شده است که بر اساس ارزش یک دانگ 

مالکیت محکوم علیه مبلغ 1/060/000/000 ریال ارزیابی و اعالم می گردد که قسمت مسکونی آن قابل فروش 

باشدمتقاضیان  و مزایده می  قابل فروش  به قیمت 783/333/333  تجاری  تنها قسمت  و  باشد  نمی 

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

احکام  اجرای  نیکبخت مجتمع  در خیابان  واقع  اجرا  این  دفتر  در  10 صبح  تاریخ 1395/12/4 ساعت  در 

حقوقی طبقه اول واحد 1 حاضر شوند فروض از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 

 کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز

 نماید.شماره:33854/ م الف اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان

احضار متهم
حامد سرداری به وکالت از آقای سید مجتبی موسوی شاکی پرونده 95/5797/5400500/7 مطروحه در آن 

شعبه به جهت اینکه متهم پرونده مهدی امامی فرزند عوض علی متواری بوده و دسترسی به ایشان مقدور 

نمی باشد تقاضای صدور دستور مبنی بر نشر آگهی نامبرده تحت استدعات مستدعی است دستور الزم را 

مبذول فرمایید.دادیار شعبه دادسرای عمومی و انقالب فالورجان.محمد حسین حیدری

آگهی ابالغ دادخواست وضمایم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای ایرج جمشیدی و مسلم رضایی  بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت آقای ایرج 

جمشیدی –مسلم رضایی فرزند امیرآقا- علی بخش   به خواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه  ارجاع 

به کالسه 950245  ثبت و برای روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 9/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون 

خوانده مجهول المکان اعالم گردیده تقاضای خواهان و دستور دادگاه  به استناد ماده 73 ق.آ.م یک نوبت 

آگهی و از خوانده دعوت می نماید با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ قانونی  محسوب 

و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

ُه ااَلْخیاُر َو جاَنَبُه الُفّجاُر.  َمْن َاْحَسَن ُخْلَقُه َاَحّبَ

 انسان خوش اخالق از دوستی مردمان خوب برخوردار 

و از تعّرض آدم های نابکار در امان است.

مستدرک الوسائل، ج ۸، ص 449

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادث

خواص کاکائوی خام را بشناسید
کاکائـــوی خـــام ارگانیــک 
محصولی ســالم و فرآوری نشده 
از گیــاه کاکائوســت که شــکالت 

از آن تهیه می شود.
ــه  ــه گــزارش ســالمت نیوز ب ب
نقــل از مهــر، کاکائــوی خــام 
بــه شــکل خردشــده یــا پودر 
ــن  ــواص ای ــی خ ــه بعض ــه ب ــت. در ادام ــود اس موج

ــود. ــاره می ش ــوپرخوراکی اش س
    سالمت قلب

صدهــا ســال قبــل، مــردم سرخپوســت مکزیــک 
موســوم بــه آزتک هــا، فوایــد قلبــی کاکائــو را می دانســتند 

و آن را »خــون قلــب« می نامیدنــد.
طبــق مطالعــه ســال ۲۰۰۹، خــوردن کاکائــو بــا کاهــش 
ریســک بیمــاری عــروق کرونــر و ســکته مرتبــط اســت. 
ایــن مــاده خوراکــی سرشــار از منیزیــم بــوده کــه بــرای 
ــه  ــز ب ــل گلوک ــه تبدی ــت و ب ــم اس ــب مه ــالمت قل س

ــد. ــک می کن ــرژی کم ان
    کلسترول

کاکائــوی خــام بیــش از ۴۰ برابــر بلوبــری حــاوی 
آنتی اکســیدان اســت. 

 ایــن آنتی اکســیدان ها از فالونوئیدهــای گیــاه اســت 
و می توانــد منجــر بــه افزایــش کلســترول خــوب خــون 

موســوم بــه HDL شــود.
    آهن

کاکائــو، منبــع گیاهــی بــا بیشــترین میــزان آهــن 
بــرای انســان اســت. آهــن بــرای داشــتن خــون ســالم 
ضــروری اســت و بــه توزیــع اکســیژن در سراســر بــدن 

کمــک می کنــد.
     کلسیم

ــادی کلســیم اســت؛  ــر زی ــوی خــام دارای مقادی کاکائ
حتــی از شــیر گاو کــه بهتریــن منبــع ایــن مــاده مغــذی 

ــه شــمار می آیــد نیــز کلســیم بیشــتری دارد. ب
    تقویت کننده خلق و خو

همان طــور کــه شــکالت حــس شــادی ایجــاد می کنــد، 
بــدون  بــر مغــز  تاثیــر مشــابه  دارای  کاکائــو هــم 
افزودنی هاســت. کاکائــو دارای ترکیبــی موســوم بــه 
»فنیــل اتیــل آمیــن« )PEA( اســت. فواید PEA شــامل 
تقویــت خلــق و خــو و افزایــش انــرژی اســت. ایــن مــاده 
گیاهــی همچنیــن افزایــش ترشــح ســروتونین، دوپامین 

ــه همــراه دارد. ــز ب ــد را نی و آناندامی

داستان کوتاه تیزهوشی
آهنگــری  دکان  جلــو  از  ســینا  ابوعلــی  روزی 
ــد. آن کــودک از آهنگــر   می گذشــت کــه کودکــی را دی
آتــش می خواســت. آهنگــر گفــت: ظــرف بیــاور تــا در 
آن آتــش بریــزم. کــودک کــه ظــرف همــراه نداشــت، 
ــت و در  ــن برداش ــاک از زمی ــتی خ ــد و مش ــم ش خ
ــت:  ــر گف ــه آهنگ ــف دســت خــود ریخــت. آن گاه ب ک

ــذار . ــتم بگ ــف دس ــر ک ــش ب آت
ابــن ســینا، از تیزهوشــی او بــه شــگفت آمــد و در دل 
بــر اســتعداد کــودک شــادمان شــد. پــس جلــو رفــت 

و نامــش را پرســید.
از  و  اســت  بهمنیــار  نامــم  داد:  پاســخ  کــودک   

هســتم. زرتشــتی  خانــواده ای 
در  و  گرفــت  شــاگردی  بــه  را  او  ســینا  ابــن    
ــان و  ــی از حاکم ــه او یک ــا اینک ــید ت ــش کوش تربیت
ــالم را  ــدس اس ــن مق ــد و آیی ــدار ش ــمندان نام دانش

ــت . ــز پذیرف نی

 بهلول و صاحب حساب
روزی بهلــول بــه شــهر بصــره رفــت و چــون در آن شــهر 
ــاق  ــی آن ات ــرد؛ ول ــاره ک ــی اج آشــنایی نداشــت، اتاق
از بــس قدیمــی و مخروبــه بــود، بــا کمتریــن بــاد یــا 
بارانــی تیرهایــش صــدا می کــرد . بهلــول پیــش 
صاحب خانــه رفتــه و گفــت: اتاقــی کــه بــه مــن دادی 
ــض وزش  ــه مح ــرا ب ــت؛ زی ــاک اس ــدازه خطرن بی ان
ــنیده  ــوارش ش ــقف و دی ــدا از س ــادی ص ــر ب مختص
می شــود. صاحب خانــه کــه مــرد شــوخی بــود، در 
جــواب بهلــول گفــت: عیبــی نــدارد؛ البتــه می دانیــد کــه 
ــد  ــدا را می گوین ــبیح خ ــد و تس ــودات حم ــام موج تم
و ایــن صــدای تســبیح و حمــد خــدای اســت. بهلــول 
ــی چــون تســبیح و تجلیــل  گفــت: درســت اســت؛ ول
ــه ســجده منجــر می شــود مــن از تــرس  موجــودات ب

ــم.  ــر فکــری کن ســجده خواســتم زودت

کشف 230 کیلوگرم تریاک در اصفهان
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از دســتگیری 
چهــار ســوداگر مــرگ و کشــف ۲3۰ کیلــو و ۲۰۰ گــرم 
تریــاک در عملیــات مامــوران یــگان تــکاوری و پلیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر خبــر داد.ســرهنگ جهانگیــر کریمــی 
بــه خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: روز گذشــته 
مامــوران یــگان تــکاوری فرماندهــی انتظامــی اســتان حیــن 
گشــت زنی در حــوزه ماموریــت خــود بــه یــک دســتگاه 
 پــژو ۴۰5 مشــکوک شــدند و قصــد متوقــف کــردن آن 
را داشــتند کــه راننــده بــه محــض مشــاهده مامــوران از صحنه 

متــواری می شــود.
ــودرو را  ــه خ ــوران بالفاصل ــم، مام ــرار مته ــا ف ــزود: ب وی اف
تعقیــب و ســرانجام آن را در بیابان هــای اطــراف متوقــف 
کــرده و در بازرســی از آن 18۰ کیلوگــرم تریــاک کشــف 
می کننــد. ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن از کشــف 5۰ 
ــارزه  ــس مب ــوران پلی ــط مام ــاک توس ــرم تری ــو و ۲۰۰ گ کیل
بــا مــواد مخــدر بــا همــکاری پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر اســتان البــرز خبــر داد و گفــت: ایــن مقــدار مــواد در 
بازرســی از داخــل یــک دســتگاه خــودروی ســواری ام وی ام 
کــه راننــده آن تحــت پوشــش خانوادگــی قصــد انتقــال 
ــی  ــاون اجتماع ــد. مع ــف ش ــت، کش ــتان داش ــه اس آن را ب
فرماندهــی انتظامــی اســتان اظهــار داشــت: در مجمــوع 
 ایــن دو عملیــات طــی ۲۴ ســاعت گذشــته مقــدار ۲3۰ کیلــو 
و ۲۰۰ گــرم تریــاک کشــف و چهــار نفــر ســوداگر مــرگ 

دســتگیر شــدند. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

توقیف گاوهای فاقد مجوز
ســرهنگ احمــد کمالــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ابرکــوه، گفــت: در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق دام، روز گذشــته 
ــی  ــک دســتگاه تریل ــوه، ی ــس شهرســتان ابرک ــوران پلی مام
ــی  ــهرهای جنوب ــه دام از ش ــا محمول ــه ب ــوو را ک ــنده ه کش

ــد. ــف کردن ــود، متوق ــازم شــهریار ب ع
وی افــزود: در بازرســی از ایــن تریلــی مشــخص شــد حامــل 
۲1 راس گاو قاچــاق فاقــد مجــوز دامپزشــکی اســت کــه بــه 
همیــن منظــور خــودرو توقیــف و دو متهــم نیــز در ایــن رابطــه 

دســتگیر شــدند.
ــارد و 7۰۰  ــک میلی ــا را ی ــن دام ه ــده ای وی ارزش برآوردش
میلیــون ریــال بیــان و تصریــح کــرد: محمولــه احشــام 

ــد.  ــل داده ش ــتان تحوی ــکی اس ــه دامپزش ــی ب توقیف
ســرهنگ کمالــی خاطرنشــان کــرد: پلیــس جهــت کنتــرل و 
نظــارت، احشــامی را کــه فاقــد مجــوز دامپزشــکی اســت، بــه 
عنــوان توزیــع خــارج از شــبکه توقیــف می کنــد و بــرای ســیر 

مراحــل قانونــی در اختیــار دامپزشــکی قــرار می دهــد.

 اقدام مامور راهور اصفهان 

در نجات دختر 2 ساله از مرگ حتمی
ــدام  ــتان از اق ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــی در  ــن فرمانده ــور ای ــس راه ــور پلی ــک مام ــه ی فداکاران
نجــات بــه موقــع یــک دختر بچــه دوســاله هنــگام برخــورد با 
یــک دســتگاه خــودرو خبــر داد. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی 
اظهــار داشــت: مامــور پلیــس راهــور شهرســتان نجف آبــاد کــه 
روبــروی مســجد جامــع ایــن شــهر مشــغول انجــام خدمــت 
بــود، متوجــه می شــود دختــر بچــه ای دو ســاله از پــدرش کــه 
مشــغول خوانــدن نمــاز در مســجد بــوده، جــدا می شــود و بــه 

ــان اصلــی حرکــت می کنــد. ســمت خیاب
ــی  ــه و تاریک ــودن جث ــک ب ــه کوچ ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــه  ــود ب ــک ب ــک دســتگاه خــودرو نزدی ــه ی ــی ک محــل، زمان
وی برخــورد کنــد، ایــن مامــور وظیفه شــناس پلیــس راهــور 
ــاب  ــودرو پرت ــمت خ ــه س ــود را ب ــه خ ــی فداکاران در اقدام
ــد.  ــات می ده ــی نج ــرگ حتم ــه را از م ــد و دختربچ می کن
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اقــدام فداکارانــه مامــور 
ــد،  ــه ش ــه مواج ــر در صحن ــراد حاض ــین اف ــا تحس ــور ب راه
گفــت: دختربچــه صحیــح و ســالم بــه  پــدرش تحویــل داده 
ــز وارد  ــور نی ــه مام ــیبی ب ــه آس ــبختانه هیچ گون ــد و خوش ش

نشــد.
از  زیــادی  تعــداد  ســرهنگ کریمــی خاطرنشــان کــرد: 
شــهروندان نجف آبــادی بــا ســامانه 1۹7 دفتــر نظــارت 
ایــن  از  و  گرفتنــد  تمــاس  اســتان  پلیــس  همگانــی 
کردنــد.  تشــکر  و  تقدیــر  راهــور  پلیــس  مامــور  اقــدام 
می نهیــم  ارج  را  عزیــز  مــردم  قدرشناســی   این گونــه 
ــروی  ــه نی ــداکاری در بدن ــوران ف ــن مام ــود چنی ــه وج و ب

انتظامــی افتخــار می کنیــم. پایــگاه خبــری پلیــس

توقیف بیش از 2 میلیارد ریال برنج قاچاق 

در شهرضا
ــن  ــف ۴6 ت ــهرضا از کش ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــون  ــارد و ۲۰۰ میلی ــه ارزش ۲ میلی ــاق ب ــج خارجــی قاچ برن
ــهید  ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــوران ایس ــط مام ــال توس ری
امامــی ایــن شهرســتان خبــر داد. ســرهنگ حمیــد امیرخانــی 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: 
ــی  ــت و بازرس ــتگاه ایس ــتقر در ایس ــی مس ــوران انتظام مام
شــهید امامــی شهرســتان شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای 
عبــوری بــه دو دســتگاه کامیــون کشــنده مشــکوک شــدند و 
ــف  ــا را متوق ــه،  آن ه ــدارک مربوط ــار و م ــی ب ــت بررس جه
کردنــد. وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن دو خــودرو مقــدار 
ــه  ــدارک مثبت ــه م ــر گون ــد ه ــی فاق ــج خارج ــن برن ۴6 ت

گمرکــی کشــف شــد.
ــده  ــه کشف ش ــن دو محمول ــه ارزش ای ــان مربوط  کارشناس
ــن  ــد؛ در ای ــالم کرده ان ــال اع ــون ری ــارد و ۲۰۰ میلی را ۲ میلی
خصــوص دو راننــده دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی 

ــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند. ب
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: نیــروی انتظامــی بــا قاچاقچیــان کاال و مفســدان 
ــازه  ــرد و اج ــد ک ــی خواه ــع و قانون ــورد قاط ــادی برخ اقتص
جــوالن و سرکشــی بــه آن هــا نخواهــد داد کــه در ایــن 
ــت.  ــردم اس ــوم م ــکاری عم ــد هم ــس نیازمن ــوص پلی خص

 Renfrew Center Foundation مطالعــه ای کــه توســط
ــاس  ــان احس ــد زن ــد ۴۴ درص ــان می ده ــد، نش ــام ش انج
ــواد آرایشــی جــذاب نیســتند.  ــدون اســتفاده از م ــد ب می کنن
ــرف  ــدون مص ــس ب ــتن اعتمادبه نف ــط نداش ــکل فق ــا مش ام
مــواد آرایشــی نیســت. هــر روز تعــداد بیشــتری از پزشــکان 
ــه  ــبت ب ــش نس ــش از پی ــدگان بی ــمندان و مصرف کنن دانش
تاثیــرات نامطلــوب ایــن مــواد بــر ســالمت جســمی افــراد ابراز 
ــا همــه مــواد آرایشــی حــاوی مــواد  ــد. تقریب ــی می کنن نگران
شــیمیایی اند کــه بســیاری از آن هــا بی نهایــت بــرای ســالمت 

ــاک هســتند. خطرن
      بعضی مواد شیمیایی مضر موجود در مواد آرایشی

ــکالت  ــاد مش ــا ایج ــیمیایی ب ــاده ش ــن م ــم: ای      کادمی

اســتخوانی، از کار افتادگــی کلیــه و حتــی ســرطان مرتبــط 
ــن  ــی ای ــت جهان ــازمان بهداش ــالم س ــاس اع ــر اس ــت. ب اس
ــذا و داروی  ــد. اداره غ ــمی باش ــت س ــد بی نهای ــاده می توان م
آمریــکا اعــالم کــرده ایــن مــاده در کرم هــای دور چشــم پــودر 

ــود دارد. ــودر وج ــرم پ ــم و ک ــایه چش س
ــوازم  ــو و ل ــوال در رنگ هــای م ــه معم ــاده ک ــن م ــن: ای  تولوئ
ــه سیســتم عصبــی  مخصــوص آرایــش ناخــن وجــود دارد، ب
آســیب می رســاند و عامــل ایجــاد اختــالالت عصب شــناختی 

ماننــد آلزایمــر اســت.
 Dermatitisبنزوفنون هــا: بــر اســاس مقالــه ای کــه در 
واکنش هــای  بــه  می تواننــد  بنزوفنون هــا  شــد،  منتشــر 

آلرژیکــی مثــل خــارش پوســت و شــوک آنافیالکتیــک منجــر 
ــر  ــرای محافظــت در براب ــه ب ــواد شــیمیایی ک ــن م شــوند. ای
ــای  ــد، در تافت ه ــه کار می رون ــید ب ــش خورش ــعه فرابنف اش
ــاب  ــای ضدآفت ــن و کرم ه ــب، الک ناخ ــای ل ــو، براق کننده ه م

ــود دارد. ــودک وج ک
ــدد  ــرد غ ــده عملک ــه مختل کنن ــا ک ــا: پارابن ه     پارابن ه
ــه منظــور جلوگیــری از رشــد باکتری هــا  درون ریــز هســتند، ب
ــا  ــا در عطره ــوند. پارابن ه ــه می ش ــی اضاف ــواد آرایش ــه م  ب
ــو  ــای م ــامپوها و ژل ه ــیون ها، ش ــا و لوس ــا، کرم ه و ادکلن ه

وجــود دارد.
    ســرب: ســرب معمــوال در مــواد آرایشــی از قبیــل خــط 

چشــم، ســایه چشــم، کــرم پــودر و رژ لــب وجــود دارد. ایــن 
ــب افــزوده  ــگ مــو و خــط ل ــه، رن ــه رژگون مــاده همچنیــن ب
ماننــد  مشــکالتی  بــا  شــیمیایی  مــاده  ایــن  می شــود. 
نابــاروری، اختــالالت عصب شــناختی و حتــی ســرطان مرتبــط 
اســت. مطالعــه آزمایشــگاه اداره غــذا و داروی آمریــکا نشــان 
ــز  ــه نی ــای بچ ــیون ها و پودره ــاده در لوس ــن م ــد ای می ده

ــود دارد. وج
    تالــک )طلــق(: بــر اســاس مطالعــه ای کــه در ژورنــال 
ــاده در  ــن م ــد، ای ــر ش ــا منتش ــرطان اروپ ــگیری از س پیش
 پودرهــای آرایشــی ماننــد رژگونــه و کــرم پــودر، ســایه چشــم 
ــاده  ــن م ــات، ای ــیاری از مطالع ــود. بس ــت می ش ــا یاف و رژه
را بــا ســرطان تخمــدان مرتبــط می داننــد. جــام جــم آنالیــن
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ــری  ــگاه سراس ــن نمایش ــر، دومی ــارک فج ــه مب ــا ده ــان ب همزم
ــگ و  ــر فرهن ــاون وزی ــان و مع ــتاندار اصفه ــور اس ــا حض ــاب ب کت
 ارشــاد اســالمی و جمعــی از مســئوالن در مصالی کاشــان گشــایش 

یافت.
ــر  ــه فج ــت ده ــا گرامیداش ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتاندار اصفه اس
تاریــخ  در  کتــاب  گرانبهــای  میــراث  عنــوان  بــه  کاشــان   از 
 یــاد کــرد و گفــت: امــروز شــاهد رویــداد فرهنگــی بزرگــی 
بــا کتــاب   در شــهر کاشــان هســتیم؛ شــهری کــه نســبش 
ــخ  ــاب در تاری ــای کت ــراث گرانبه ــا می ــوز ب ــت و هن ــال اس کهنس

می درخشــد.
  رســول زرگرپــور افــزود: ایــران یکی از ســه کانون تمدن ســاز بشــری 
و خاســتگاه علــم و دانــش و مدنیــت و شهرنشــینی بــا مردمانــی 
پرتــالش و خــالق اســت؛ امــا در طــول ســالیان بــا روی کار بــودن 
دچــار  پهلــوی  و  قاجــار  دوره  در  به ویــژه  بی تدبیــر  حاکمــان 
ــود. ــه دیگــر ملــل شــده ب عقب ماندگــی و پســرفت و وابســتگی ب

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ترویــج فرهنــگ مطالعــه و نقــش آن در 
 توســعه کشــور گفــت: طرح هایــی چــون نــذر کتــاب، طــرح عیدانــه 
و صبحــگاه کتــاب و …، راه هایــی بــرای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی 

در کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی 

در بیــن جوانــان کم رنــگ شــده، تاکیــد کــرد: هم اندیشــی و 
تــالش بــرای آشــتی بیشــتر مــردم بــا کتــاب، رواج مطالعــه 
ــاالن و  ــل از فع ــه و تجلی ــه جامع ــار فاخــر ب ــی و عرضــه آث همگان
ــد داشــته باشــد. ــری می توان ــد و موث ناشــران، دســتاوردهای مفی

زرگرپــور در بخــش دیگــر صحبت هایــش ضمــن تبریــک ســالروز 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــران و گرامیداش ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق پی
ــع  ــدس و مداف ــاع مق ــالب، دف ــرداد، انق ــت 15 خ ــهدای نهض ش
ــه  ــم، ب ــت داری ــروز از آرامــش و امنی ــرد: آنچــه ام ــار ک حــرم اظه

ــاک شهداســت. ــت خــون پ برک
دومیــن نمایشــگاه سراســری کتــاب کاشــان از 13 تــا 18 بهمن مــاه 

ســال جــاری در مصــالی کاشــان ادامــه دارد.

دومین نمایشگاه سراسری کتاب در کاشان با حضور استاندار اصفهان گشایش یافت

اســتان  زندان هــای  اداره کل  اطالع رســانی  پایــگاه  بــه گــزارش 
مددجویــان  فرزنــدان  بــه  جهیزیــه  اهــدای  مراســم  اصفهــان، 
بی بضاعــت زندان هــای اســتان اصفهــان، بــرای اولیــن بــار بــه 
 همــت خیریــه امــام موســی کاظــم)ع( بــا حضــور معــاون اســتاندار

ــات و  ــران و مقام ــی، خی ــئوالن انتظام ــان و مس ــتان، فرمانده دادس
ــران اســتان برگــزار شــد. مدی

ــن مراســم  ــر کل زندان هــای اســتان، در ای اســدهللا گرجــی زاده، مدی
ــای  ــه خانواده ه ــی ب ــت: بی توجه ــتان گف ــران اس ــی از خی ــا قدردان ب
مددجویــان موجــب بــروز آســیب می شــود و دور باطلــی از مشــکالت 

ــد. ــرای جامعــه ایجــاد می کن اجتماعــی را ب
وی افــزود: ایــن مشــکالت در حالــی اســت کــه دلیلــی بــرای 
مجــازات فرزنــدان و همســران زندانــی وجــود نــدارد؛ امــا چیــزی کــه 
ــواده فــرد بیــش از خــود  می بینیــم ایــن اســت کــه ایــن روزهــا خان

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــکالت دس ــا مش ــی ب زندان
ــه اینکــه گاه بهتریــن اســتعدادها را در میــان  ــا اشــاره ب گرجــی زاده ب
ایــن خانواده هــا می بینیــم، گفــت: بــه دلیــل مشــکالتی کــه زندانــی 
شــدن سرپرســت برایشــان ایجــاد کــرده، گاه ایــن افــراد بــه مســیر 
انحــراف و بــزه کشــیده می شــوند کــه ایــن مســائل مشــکالت 

ــد. ــدان می کن ــه را دو چن ــع آن جامع ــه تب ــواده و ب خان
مدیــر کل زندان هــای اســتان در ادامــه اظهــار داشــت: فعالیت هــای 
ــک  ــان کم ــران اســتان اصفه ــم)ع( و خی ــام موســی کاظ ــه ام خیری
ــی از  ــال 116 زندان ــد؛ امس ــکالت می کن ــن مش ــل ای ــه ح ــی ب بزرگ

ــم)ع( آزاد  ــام کاظ ــران ام ــط خی ــی توس ــدود 7۰۰ زندان ــوع ح مجم
شــدند.

ــف  ــای مختل ــتان در زمینه ه ــای اس ــزود: خیریه ه ــه اف وی در ادام
ــان  ــت و درم ــه بهداش ــه در زمین ــتافته اند ک ــا ش ــاری زندان ه ــه ی  ب
اشــتغال و ...مشــارکت می کننــد. ایــن اقــدام تهیــه 5۰ فقــره جهیزیــه 
ــال،  ــارد ری ــه ارزش 5 میلی ــان بی بضاعــت ب ــدان مددجوی ــرای فرزن ب
ــان  ــتان اصفه ــار در اس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــی اس ــو و بدیع کار ن
ــر  ــم دیگ ــد. امیدواری ــدا کن ــه پی ــاءهللا ادام ــود و ان ش ــام می ش انج
اســتان ها از اصفهــان، شــهر خیریه هــا الگوبــرداری کننــد و ایــن 

ــد. ــور رواج یاب ــت در کل کش فعالی
ــان گفــت: فراهــم کــردن شــغل  ــر کل زندان هــای اســتان در پای مدی
ــواده  ــرای خان ــی ب ــت اجتماع ــی و حمای ــن اجتماع ــه، تأمی جهیزی
زندانیــان از ضرورت هایــی اســت کــه بایــد بــرای رهایــی از دور باطــل 
مشــکالت بــه آن توجــه شــود و امیدواریــم ایــن اقدامــات خیــر مثــل 

همیشــه ادامــه یابــد.
ــتادان  ــی از اس ــالم گرج ــکوه حجت االس ــم باش ــن مراس ــه ای در ادام

ــه پرداخــت  ــدان و جامع ــران در زن ــه نقــش خی  حــوزه و دانشــگاه ب
و زمنیــه کمــک و مشــارکت بیشــتر خیــران در امــر تهیــه جهیزیــه بــه 

ــد زد. ــت را کلی ــای بی بضاع خانواده ه
مهنــدس امینــی، رئیــس هیئت مدیــره خیریــه حضــرت امــام 
ــه اقدامــات و تالش هــای  موســی کاظــم)ع(، نیــز در ایــن مراســم ب
ــا  ــه ب ــن خیری ــت: ای ــت و گف ــه پرداخ ــن خیری ــه در ای صورت گرفت
ــتای  ــان و درراس ــه اصفه ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــه نمانی توصی
حــل مشــکالت زندانیــان و خانواده هــای آنــان ایجــاد شــده و امــروز 
بحمــدهللا بــا مشــارکت خــوب خیــران، زمینــه آزادی و کمــک بیــش 
 از یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان وجــه بــه صــورت نقــدی 

و غیرنقدی در ده ماهه سال جاری فراهم شده است.
در ادامــه ایــن مراســم نیــز حوالــه جهیزیــه بــه خانواده هــای 
مددجویــان بــه مدیــر عامــل خیریــه تحویــل داده و ســپس از خیــران 
 و مدیــران عامــل خیریــه نــذر و اشــتغال حضــرت امــام حســین)ع(
امــام موســی کاظــم)ع( و کوثــر اردیبهشــت بــا اهــدای لــوح تقدیــر و 

تابلــوی منقــش بــه آیــات قــرآن کریــم قدردانــی شــد.

اهدای 50 سرویس جهیزیه به فرزندان مددجویان بی بضاعت زندان های استان اصفهان

بــر اســاس برآوردهــای ژاپــن در ایــن کشــور 5۰۰ هــزار کــودک در ســن 
عاملــی  هســتند؛  معتــاد  اینترنــت  بــه  آسیب شــناختی  نظــر  از  مدرســه 
 کــه موجــب شــده کارشناســان راهــکار برگــزاری اردوهــای بــدون گجــت 

و اینترنت را از سال آینده اجرایی کنند.
بــر اســاس یــک تحقیــق انجام شــده توســط دولــت ژاپــن، 518 هــزار 
دانش آمــوز ژاپنــی 1۲ تــا 18 ســال از نظــر آسیب شــناختی بــه اینترنــت اعتیــاد 

ــد. دارن
ایــن تحقیــق توســط دانشــگاه نیهــون بــا انجــام نظرســنجی از 1۰۰ هــزار 
ــت  ــا در وضعی ــد از آن ه ــه 8.1 درص ــده ک ــخص ش ــام و مش ــوز انج دانش آم

ــد. ــر می برن ــه س ــاد ب ــه اعتی ــکوک ب مش
ــر  ــژه فک ــت به وی ــه اینترن ــاد ب ــری اعتی ــانه های ظاه ــراد دارای نش ــان اف از می
دائــم بــه فعالیت هــای آنالیــن در تمــام ســاعات روز، افســردگی، کاهــش 
عملکــرد در مدرســه و ترومبــوز ســیاهرگی عمقــی، ۲3 درصــد اختــالل خــواب و 

ــتند. ــب هنگام داش ــداری ش ــد بی 15 درص
در  وضعیــت  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  ژاپــن  رفــاه  و  ســالمت، کار  وزارت 
اینترنــت  بــدون  اردوهــای  خــود  تحقیقــات  گســترش  بــا  دارد  نظــر 
 راه انــدازی کنــد کــه طــی آن کــودکان از رایانه هــا، گوشــی های هوشــمند 

و کنسـول های بازی قابل حمل خود جدا شـوند.
ــر فعالیــت  ــد، ب ــدازی می کن ایــن اردوهــا کــه دولــت ژاپــن از ســال آینــده راه ان
ــات  ــر ارزش ارتباط ــا ب ــت ت ــز اس ــی متمرک ــای گروه ــوای آزاد و فعالیت ه در ه

چهــره بــه چهــره بیفزایــد.
ــر  ــا روان پزشــک و روان درمانگ ــودکان در جلســات مشــاوره ب ــن ک ــر ای ــالوه ب ع
بالینــی شــرکت می کننــد تــا علــت و ریشــه اعتیــاد آن هــا بــه اینترنــت مشــخص 

شــود.
ناتینگهــام ترنــت  مــارک دی گریفیتــس، اســتاد روان شناســی دانشــگاه 
نوشــته  را  دارد؟«  وجــود  اینترنــت  بــه  اعتیــاد  واقعــا  »آیــا   کــه کتــاب 

اعالم کرده که اعتیاد به اینترنت دارای 5 معیار کلیدی است.
این معیارها عبارتند از: 

ــن  ــه مهم تری ــت ب ــدن اینترن ــل ش ــای تبدی ــه معن ــودن« ب ــه ب ــل مالحظ  »قاب
و برجســته ترین فعالیــت در زندگــی فــرد کــه بــر احساســات، رفتــار و تفکراتــش 

ــت. تأثیرگذار اس
ــا اســتفاده  ــه معنــای تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن عاطفــی ب  »تغییــر حالــت« ب

ــت. از اینترن
 »تســاهل« بــه معنــای صــرف زمــان جالــب توجــه در اینترنــت بــرای گرفتــن 

تأثیــر عاطفــی.
ــرای  ــا فیزیکــی ب ــای ایجــاد اســترس عاطفــی ی ــه معن  »نشــانه های تــرک« ب

ــد. ــف می کن ــود را متوق ــی خ ــای اینترنت ــان فعالیت ه ــه ناگه ــردی ک ف
ــار  ــه رفت ــرای بازگشــت ســاده ب ــاد ب ــل فــرد معت ــای تمای ــه معن »بازگشــت« ب

ــرل. ــال ها کنت ــس از س ــی پ ــود حت خ
ــه اینترنــت هنــوز هــم پدیــده ای اســت کــه  ــا همــه ایــن توصیفــات اعتیــاد ب ب

ــاره آن وجــود دارد. ــی درب شــناخت اندک
برخــی از کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه برنامــه ژاپــن می توانــد بــه شــهروندان 
خــود و ســایر معتــادان بــه اینترنــت در سراســر جهــان کمــک کنــد تــا علــل و 

ــد. ســالمت نیوز ــت را بررســی کنن ــه اینترن ــاد ب ــان اعتی ریشــه های درم

معیارهای اعتیاد به اینترنت

ـــمـــاره 360 ســـــال سوم                ݡسݒ
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