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هشدار الریجانی به آمریکا درباره »برجام«:

 برنامه هسته ای  را 
به نقطه اول برمی گردانیم

صفحه 2

کرد: ظریف عنوان 

 | ماجراجویی آمریکا

عامل بی ثباتی منطقه   صفحه 2

 مقابله با تکنیک های غیردینی 
در انتخابات      

له
قا

رم
س

بـر  کیــد  تأ ضمـن  انتخابـاتـی  تبلیـغات  هنگام   
گفتمان انقالب اسالمی، روحیه انقالبی، مدیریت 

روشنگری  به  باید  نفوذ،  خطرات  تبیین  و  جهادی 
بازگو  را  انتخابات   پرداخت و تکنیک های غیردینی در 

کرد. در ادامه به چند مورد از این تکنیک ها می پردازیم.
1- تکنیک دروغ های بزرگ: 

آن  از  و  کرده  باور  را  آن   که خود سازنده هم  دروغ هایی 
دکتری  و  اقتصاددان  مانند  دروغ هایی  کند؛  وحشت 
و  کردن  معرفی  سید  بنی صدر،  کردن  معرفی  اقتصادی 
قداست بخشیدن به موسوی، دروغ بزرگ تقلب در سال 
88 و حمله به ایران در صورت رأی نیاوردن فالن کاندیدا 
یا به هم ریختن اوضاع اقتصادی در صورت رأی آوردن 

دیگری.
2- تکنیــک فــال بدزدن و پیشــگویی های مخــرب:  مانند 

برنــده معرفــی کردن فردی و شــوم دانســتن دیگــری...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 زمان ثبت نام انتخابات شوراها  
صفحه 2

 مدیران به سمت اقتصاد مقاومتی 
حرکت کنند  صفحه 7

 بیشتر پاساژهای اصفهان به دلیل 
 سیم کشی های غیراستاندارد 

ناایمن هستند  صفحه 3

 هر یک از قطعات عتیقه 
بیانگر تاریخ ایران است صفحه 8

 هیئت والیبال اصفهان
قهرمان شد  صفحه 6

ویژه های امروز

اخبار روز

در زمین دشمن بازی نکنیم
گفت: نباید از همه جهات در زمین طراحی شده  آیت اهلل نوری همدانی 

کنیم؛ از این  رو باید در زمین اسالم، عمل به قرآن را   دشمن بازی 
کنیم و آن را نشر دهیم... معرفی 

کیمیای وطن: گفت وگو با  امیرحسین عنایتی در 

 سریال »من و میهن« 
عید نوروز روی آنتن می رود

صفحه 5

 دبیر سومین جشنواره 
کرد: »بهشت در قاب تصویر« عنوان 

 | حمایت از تولیدات 
کز فرهنگی   صفحه 4 مرا

نگاهی به لیگ قهرمانان آسیا

| رقابت آبی ها در آسیا   صفحه 6

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

موتورسواران و عابران پیاده
بیشترین کشته های حوادث ترافیکی

صفحه 7
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

۱۵۰ معدن اصفهان در آستانه تعطیلی
کرد: کیمیای وطن عنوان  گفت وگو با  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 

هم اینــک خانــه فرهنــگ آب اصفهــان نقــش یــک 
تســهیلگر فرهنگــی را در امــر آمــوزش مدیریــت 
ــه  ــیس خان ــع تاس ــد؛ درواق ــا می کن ــرف  ایف مص
ــر  ــوع خــود در کشــور بی نظی ــه در ن ــگ آب ک فرهن
ــی  ــرد فرهنگ ســازی را در مســیر واقع اســت، راهب

ــرار داده اســت. خــود ق
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان  ب ــتان اصفه ــاب اس آب و فاض
صرفه جویــی یکــی از عناصــر بــارز فرهنگــی جامعــه 
اصفهــان اســت، گفــت: دالیــل برجســته بــودن 
اصفهــان  اهالــی  بیــن  در  ویژگــی صرفه جویــی 
بــه ریشــه های تاریخــی و وضعیــت جغرافیایــی 
ــاز می گــردد؛ نمودهــای ایــن بالندگــی  ــار ب ایــن دی
ــه  ــتان ب ــن آب اس ــت و تامی ــی را در مدیری فرهنگ
 عینــه در طــول اعصــار شــاهد بوده ایــم و دوام 
حاصــل  واقــع  بــه  اصفهــان  تمــدن  بقــای  و 
زحمــات کارگــزاران فرهنــگ مدیریــت آب در طــول 
قرن هــای متمــادی بــوده اســت. ایــن پیشــرو 
بــودن در عصــر و زمــان حاضــر نیــز در جامعــه 
ابتــکار  از  عینــی  نمونــه  دارد؛  تــداوم   اصفهــان 
ــان در پاسداشــت آب و فرهنگ ســازی  ــت اصفه و خاقی
ــه  ــدازی خان ــیس و راه ان ــه  را در تاس ــرف بهین مص
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــگ آب در ش فرهن

ــتیم. ــاهد هس ش
ــه  ــیس خان ــدو تاس ــه از ب ــان اینک ــا بی ــا ب بنی طب
ایــن  از  جامعــه  مختلــف  اقشــار  آب  فرهنــگ 
ســال های  طــی  دیــدن کردنــد، گفــت:  مرکــز 

ــی  ــگاه، جمع ــتادان دانش ــیاری از اس ــع بس ــر جم اخی
 از فرهنگیــان و مدیــران دبیرســتان ها، امــور بانــوان 
فرمانــداری اصفهــان، مدیــران فرهنگســرای شــهرداری 
کارکنــان آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان و اعضای 
پایگاه هــای بســیج  شــهر اصفهــان و شهرســتان ها 
ــه  ــف از خان ــع مختل ــوزان در مقاط ــن دانش آم همچنی
فرهنــگ بازدیــد کردنــد و بــا رونــد فعالیت های آموزشــی 
و کارگاهــی مصــرف بهینــه آب آشــنا شــدند؛ بــه گونــه ای 
ــری از  ــز و بهره گی ــن مرک ــا ای ــکاری ب ــول هم ــه ق ک

ــد. ــت آموزشــی آن را دادن ظرفی
ــاره  ــگ آب درب ــه فرهن ــال خان ــارکت فع ــه مش وی  ب
 آمــوزش گروه هــای مختلــف جامعــه  اشــاره کــرد 
و افــزود: آمــوزش ضمــن خدمــت معلمــان، آمــوزش 
بهینــه آب، برگــزاری دوره هــای  مروجــان مصــرف 
آمــوزش بانــوان خانــه دار، برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــاغل، برگ ــوان ش ــژه بان وی
مصــرف بهینــه آب ویــژه کارکنــان شــهرداری ها آمــوزش 
مدیریــت مصــرف بهینــه آب در ســطح مهدکــودک 
در  اصفهــان  اســتان  دبســتانی  و  پیش دبســتانی 
ــت. وی خاطرنشــان ســاخت: از  ــرار گرف دســتور کار ق
ــوع  ــش از 5752 ن ــون بی ــاری تاکن ــال ج ــدای س ابت
ــرف  ــت مص ــی مدیری ــی و کمک آموزش ــام آموزش اق
ــودک  ــای ک ــر حســب رده ســنی در مهده ــه آب ب بهین
و  ادارات  ســطح  در  و  دبســتانی  و  پیش دبســتانی 

ســازمان های اســتان توزیــع شــد.
بنی طبــا بــه آمــوزش دانش آمــوزان پیش دبســتانی 
و  دبســتانی در ســال جــاری پرداخــت و تصریــح 

کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از  5752 
ــه  ــد ب ــگ بازدی ــه فرهن ــف از خان ــار مختل ــر از اقش نف
ــر  ــوز دخت ــر دانش آم ــامل 1667 نف ــد؛ ش ــل آوردن عم
نفــر   180 دبســتانی،  پســر  دانش آمــوز   1317 و 
ــوز  ــر دانش آم ــتانی، 160 نف ــر دبیرس ــوز دخت دانش آم
ــودک  ــوز مقطــع مهدک ــر دانش آم هنرســتانی، 1629 نف
ــر  ــیج، 192 نف ــگاه بس ــر پای ــتانی، 176 نف و پیش دبس
ــم ــد خان ــر کارمن ــرورش، 92 نف ــوزش و پ ــان آم  کارکن

و 68 نفــر کارمنــد آقــا از ادارات مختلــف و 271 نفــر از 
زنــان خانــه دار کــه عــاوه بــر بازدیــد از خانــه فرهنــگ 
ــات  آموزشــی ایــن مرکــز بهره منــد شــدند؛ در  از امکان
ــوع آموزشــی )از  ــای متن ــن راســتا طــی برنامه ه همی
قبیــل شــعر، داســتان و انیمیشــن بــا موضــوع مصــرف 
ــب  ــری )در قال ــای آموزشــی هن ــه آب( و کارگاه ه بهین
و  بهینــه  مصــرف  خمیرســازی(،  و  نقاشــی  کاس 

ــوزش داده شــد. اســتفاده درســت از آب آم
ــرکت  ــی ش ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب مدی
آبفــای اســتان اصفهــان اعــام کــرد: کــودکان مهدهــای 
مــدارس  از  دانش آمــوزان  کــه عمدتــا  و  کــودک  
عدالــت، تحســین، نــدای بهشــت، مهربــاران، پویــا 
یــاس، نســل نــو، گل یــاس، اســتقال، ســهیل، نبــوت 
ســجاد و نیلوفــر بودنــد در خانــه فرهنــگ آب اصفهــان 

ــد. ــرار گرفتن ــه آب ق ــرف بهین ــوزش مص ــت آم تح
ــه  ــه ب ــا توج ــگ آب ب ــه فرهن ــرد: خان ــوان ک  وی عن
اهمیــت مســئله آمــوزش و همچنیــن تاثیرگــذاری 
عمیق تــر بــر مشــترکانی کــه بــه نحــوه درســت مصــرف 
حامیــان  فرهنگــی  ندارنــد، کارگــروه  توجهــی  آب 

ــزاری کاس  ــه برگ ــدام ب ــپس اق ــکیل داد؛ س آب تش
آمــوزش رفتــار صحیــح بــا متخلفــان مصــرف آب  کــرد. 
ــرد  ــورت می گی ــه ص ــه در جامع ــاری را ک ــر رفت وی ه
برشــمرد  جامعــه  آن  فرهنــگ  و  آمــوزش   بازتــاب 
خانــه  اهــداف  از  یکــی  ســاخت:  ن  خاطرنشــا  و 
فرهنــگ آب، آمــوزش راهکارهــای مصــرف بهینــه 
آب بــه گروه هــای ســنی مختلــف بــوده و تــاش 
ــوزان  ــن دانش آم ــوخ در بی ــا رس ــا ب ــده ت ــن ش ــر ای ب
ــت الگــوی مصــرف و فرهنــگ مصــرف  بتــوان رعای
آب  را بــرای ایــن دســته از گــروه ســنی نهادینــه کــرد.
ــگ  ــه فرهن ــات و پیگیری هــای خان ــا اقدام ــن ب بنابرای

آب از اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
و ســازمان بهزیســتی و همچنیــن بــا به کارگیــری 
ــری زمینه هــای فرهنگ ســازی در  ــان مجــرب هن مربی
ســنین مهدکــودک تــا نوجــوان در دســتور کار قــرار دارد.
ــرکت  ــی ش ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب مدی
آبفــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
ــه فرهنــگ گفــت:  کارگاه مدیریــت مصــرف آب در خان
تــا  راه انــدازی شــده  کارگاه مدیریــت مصــرف آب 
بازدیدکننــدگان بــه صــورت عملــی و مســتقیم بــا لــوازم 
و تجهیــزات کم مصــرف  در محیــط منــزل و محــل کار 
آشــنا شــوند و تفــاوت مصــرف را در شــیرآالت قدیمــی 

بــا شــیرآالت کم مصــرف مشــاهده کننــد. کارگاه 
مجهــز بــه نمایــش اجــزای مختلــف مصــرف مثــل 
 ســرویس بهداشــتی، حمــام، روشــویی، آشــپزخانه 
ــر  ــایل آب ب ــی و گازی و وس ــای آب ــه، کولره باغچ
مثــل ماشــین لباسشــویی و ظرفشــویی اســت. بــه 
ــرف  ــوه مص ــا نح ــدگان ب ــب مراجعه کنن ــن ترتی ای
بهینــه در بخش هــای مختلــف آشــنا می شــوند. 
ــام  ــاری تم ــال ج ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش از  ــه بی ــگ آب ک ــه فرهن ــدگان از خان بازدیدکنن
ــرف  ــت مص ــد، در کارگاه مدیدی ــر بوده ان 5752 نف
آب نیــز بــا تجهیــزات کاهنــده مصــرف آشــنا شــدند. 

 مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

خانه فرهنگ آب، راهبرد اساسی فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید



یادداشتسرمقاله 

ــر  ــا در براب ــه م ــان اینک ــا بی ــور ب ــور حقیقت پ منص
عاقالنــه  بایــد  الجبیــر  عــادل  حرف هــای مفــت 
و خونســرد رفتــار کنیــم، اظهــار کــرد: جمهــوری 
اســالمی ایــران در برابــر اظهارنظرهــای ســخیف 

نیــازی بــه هیاهــو و جــار و جنجــال نــدارد.
مجلــس  رئیــس  مشــاور  حقیقت پــور،  منصــور 
 شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه اظهــارات ضــد ایرانــی 
و طــرح اتهامــات بی اســاس وزیــر خارجــه عربســتان 
ــخ  ــی مونی ــت امنیت ــران در نشس ــه ای ــعودی علی س
ــت  ــای مف ــر حرف ه ــد در براب ــا بای ــرد: م ــار ک اظه

عــادل الجبیــر عاقالنــه و خونســرد رفتــار کنیــم. 
جمهــوری اســالمی ایــران در برابــر اظهارنظرهــای 
ســخیف، نیــازی بــه هیاهــو و جــار و جنجــال نــدارد؛ 
ــای  ــت از صحبت ه ــرای عصبانی ــی ب ــه دلیل ــرا ک چ
ــر  ــی جبی ــدارد؛ مزخرف گوی ــود ن ــر وج ــادل الجبی ع
ــه  ــعودی ها در صحن ــه س ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ب
را  زیــادی  شکســت های  منطقــه  درگیری هــای 
متحمــل شــده اند؛ مــا بایــد خونســرد بایســتیم و بــه 

ــم. ــا بخندی آن ه
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــد کــرده و مان ــه، ســعودی ها را تهدی ــه منطق صحن
ــل  ــده و دلی ــان ش ــه اهدافش ــا ب ــتیابی آن ه از دس
عصبانیــت آن هــا نیــز همیــن اتفــاق اســت، تصریــح 
کــرد: ســعودی ها در حــال فــرار بــه النه هایشــان 
پنــاه  النه هایشــان  در  در صورتــی کــه  و  هســتند 
ــا  ــم و آن ه ــان می زنی ــه النه هایش ــوب ب ــد، چ بگیرن

را بیــرون می کنیــم.
بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس  مشــاور 
ــوریه،  ــرار از س ــس از ف ــعودی ها پ ــه س ــان اینک بی
از  فــرار  حــال  در  تدریــج  بــه  لبنــان،  و  عــراق 
یمــن هســتند، عنــوان کــرد: مــا امــروز صــدای 
را وهابــی  ارتجــاع  اســتخوان  شــدن   شکســته 

 می شنویم. میزان

آیــت هللا نــوری همدانــی گفــت: نبایــد از همــه جهــات در 
زمیــن طراحی شــده دشــمن بــازی کنیــم. از ایــن  رو بایــد 
در زمیــن اســالم، عمــل بــه قــرآن را معرفــی کنیــم و آن 

را نشــر دهیــم.
ــا اعضــای  ــدار ب ــی در دی ــوری همدان ــت هللا حســین ن آی
ــه در  ــم ک ــتان ق ــور اس ــام ن ــگاه پی ــره دانش هیئت مدی
ــرض  ــن ع ــد، ضم ــزار ش ــد برگ ــع تقلی ــن مرج ــر ای دفت
تســلیت شــهادت فاطمــه زهــرا)س( اظهــار داشــت: 
ــن  ــران ای ــالمی ای ــالب اس ــت انق ــام نهض ــن پی مهم تری
ــازی نکنیــد؛  ــوده کــه در زمیــن طراحی شــده دشــمن ب ب
بــه دلیــل اینکــه مســئله برنامه ریــزی دشــمن از اهمیــت 

ــت.  ــوردار اس ــادی برخ زی
دانشــگاه  بــودن  جــدا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
بــوده کــه دشــمن  از مســئله هایی  علمیــه  و حــوزه 
ــار  ــه در کن ــم هم ــان قدی ــزود: در زم ــرده، اف ــی ک طراح
اآلن می بینیــم  اینکــه  و  همدیگــر درس می خواندنــد 
از  شــده اند،  جــدا  همدیگــر  از  دانشــگاه  و  حــوزه 

اســت.  دشــمنان  برنامه هــای 
آیــت هللا نــوری همدانــی بــا بیــان اینکــه دشــمنان 
ــد کــه آن فضــای قبــل دچــار  فضایــی را طراحــی کرده ان
غــروب شــد، عنــوان کــرد: پــس از رنســانس فرهنگ هــا 
ــود  ــه وج ــی ب ــرب خودباختگ ــر غ ــرد و در براب ــر ک تغیی
ــن  ــور انتظــار مــی رود ای ــام ن آمــد؛ آنچــه از دانشــگاه پی

ــه  ــاره فضــای اســالمی را در دانشــگاه ها ب ــه دوب ــوده ک ب
ــد. ــود بیاورن وج

مرجــع تقلیــد شــیعیان بیــان کــرد: امــروز روزی بــوده کــه 
ــاره فضــای  ــد و دوب ــام می کردن ــد قی دانشــجویان می بای
ازدســت رفته را برمی گرداندنــد؛ هنــوز هــم حــال و هــوای 
ــئوالن  ــن  رو مس ــت؛ از ای ــود اس ــا موج ــرب در کتاب ه غ

دانشــگاه پیــام نــور بایــد ایــن مطلــب را درســت کننــد.
ــه اینکــه حــوزه و دانشــگاه تفاوت هایــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــوم  ــه عل ــوزه علمی ــرد: ح ــان ک ــد، خاطرنش ــم دارن ــا ه ب
خــود را از جامعــه جــدا نمی دانــد؛ امــا ایــن مطلــب 
در دانشــگاه ها وجــود نــدارد؛ همین طــور کــه حــوزه 
ــا  ــل بانک هــا می ایســتند و در مســئله رب ــه در مقاب علمی
ــور  ــد همین ط ــم بای ــگاه ها ه ــد، دانش ــر می کن اظهارنظ

ــند. باش
ــوری همدانــی تصریــح کــرد: دشــمنان یمــن   آیــت هللا ن
ســوریه، بحریــن و عــراق در واقــع دشــمنان اســالم 
هســتند؛ از ایــن رو بایــد وحــدت داشــته باشــیم و در برابر 

ــتیم. ــالم بایس ــمنان اس دش
وی تأکیــد کــرد: اگــر دشــمنان ببیننــد بیــن حــوزه علمیــه 
نمی تواننــد  دیگــر  دارد،  وجــود  وحــدت  دانشــگاه  و 
برنامه ریــزی ماننــد فتنــه 88 را طراحــی کننــد؛ همچنیــن 
ــام آشــتی  ــه ن ــه ای ب ــه دشــمنان برنام ــم ک اآلن می بینی
ملــی راه انــدازی کردنــد؛ مــا آشــتی ملــی نداریــم. تســنیم

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: بــا اعــالم نظــر 
ــات  ــام انتخاب ــان ثبت ن ــر زم ــان، تغیی ــورای نگهب ش
شــوراها بــرای ایــن دوره از انتخابــات قابلیــت اجرایــی 

ــدارد. ن
ــان  ــر زم ــوص تغیی ــامانی درخص ــلمان س ــید س س
انتخابــات شــوراها، بــا توجــه بــه ایــراد شــورای 
دربــاره  مجلــس  اصالحیــه  بــه  نســبت  نگهبــان 
قانــون انتخابــات شــوراها گفــت: ایــن اصالحیــه 
هیــچ تأثیــری در زمــان انتخابــات فعلــی نمی گــذارد 
ــزار  ــی برگ ــون قبل ــا قان ــی را ب ــات فعل ــا انتخاب و م
بــر  انتخابــات مــا  می کنیــم؛ یعنــی زمان بنــدی 
ــی  ــون قبل ــه در قان ــزی اســت ک ــان چی اســاس هم

اســت.  برنامه ریــزی شــده 
ــد  ــه جدی ــودن اصالحی ــی نب ــه اجرای ــاره ب ــا اش او ب
انتخابــات خاطرنشــان کــرد:  از  ایــن دوره  بــرای 
ــمت  ــوراها از دو قس ــات ش ــون انتخاب ــه قان اصالحی
مشــخص تشــکیل شــده؛ یــک قســمت مربــوط 
ــات اســت و قســمت  ــدی مراحــل انتخاب ــه زمان بن ب
دیگــر مربــوط بــه ســایر مــواد قانــون انتخابــات 
ــر اســاس قســمت اول  شــوارهای شــهر و روســتا. ب
ــزاری  ــل برگ ــی از مراح ــان بعض ــه، زم ــن اصالحی ای
انتخابــات افزایــش پیــدا کــرده بــود؛ مثــال مدت زمــان 
مربــوط بــه رســیدگی بــه صالحیت هــا در هیئــت 

اجرایــی و اعــالم نظــر هیئــت نظــارت اســتان ها 
ــه  ــود ک ــرده ب ــدا ک ــش پی ــه ۱۴ روز افزای از ۷ روز ب
ــدی  ــدی خــودش را در زمان بن ــن افزایــش زمان بن ای
ــان  ــم نش ــام ه ــان ثبت ن ــل زم ــات مث ــایر اقدام س
ــراد  ــه ای ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــامانی ادام ــی داد. س م
شــورای نگهبــان بــه ایــن اصالحیه هــا قطعــا در ایــن 
دوره از انتخابــات شــوراها آن قســمت از اصالحیــه کــه 
ــدی  ــات و زمان بن ــل انتخاب ــر مراح ــه تغیی ــوط ب مرب
ــد  ــی نخواه ــت، اجرای ــل اس ــن مراح ــک از ای ــر ی ه
شــد و ثبت نــام نامزدهــای انتخابــات شــوراها نیــز در 
همــان تاریــخ، یعنــی از ۳۰ اســفندماه تــا ۵ فروردیــن 

ــت. ــد گرف انجــام خواه
ــان  ــرادات شــورای نگهب ــه ای ــا اشــاره ب ــه ب او در ادام
بــه دیگــر مصوبــات اصالحیــه قانــون انتخابــات 
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــی ک ــر ایرادات ــت:  اگ ــوراها گف ش
ــه گرفتــه در صحــن مجلــس مطــرح  ــه ایــن مصوب ب
ــرد و  ــه خــود بگی ــی ب ــت اجرای ــه حال شــود و مصوب
ابــالغ شــود، ســایر مــوارد دربــاره انتخابــات شــوراهای 

ــد شــد. ــرا خواه ــل اج اســالمی دوره پنجــم قاب
ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: بــا اعــالم نظــر 
ــات  ــام انتخاب ــان ثبت ن ــر زم ــان تغیی ــورای نگهب ش
شــوراها بــرای ایــن دوره از انتخابــات قابلیــت اجرایــی 

ــا ــدارد. ایلن ن

نماینــده مــردم ســبزوار از کلیدخــوردن طــرح اســتیضاح 
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا ۵۳ امضــا خبــر داد. 

در  ســبزوار  مــردم  نماینــده  مقصــودی،  حســین 
مجلــس، بــا اشــاره بــه طــرح اســتیضاح وزیــر 
ــدگان  ــدادی از نماین ــوی تع ــرورش از س ــوزش و پ آم
ــا  ــه ب ــه ک ــی های صورت گرفت ــت: در بررس ــار داش اظه
نظــر کارشناســی افــراد مختلــف انجــام شــده، طــرح 
اســتیضاح فخرالدیــن دانش آشــتیانی، وزیــر آمــوزش 
ــا امضــای حــدود ۵۳ نفــر از نماینــدگان  و پــرورش، ب

ــورد. ــد خ کلی
ــر  ــرد ۲ وزی ــدگان از عملک ــه نماین ــان اینک ــا بی وی ب
تــازه بــه کابینــه دولــت پیوســته تقریبــا راضــی بودنــد، 
ــزود:  ــد، اف ــاد دارن ــوم انتق ــر س ــرد وزی ــه عملک ــا ب ام
عملکــرد وزرای ورزش و فرهنــگ تقریبــا مــورد تاییــد 
ــرد  ــر عملک ــی ب ــا انتقادات ــوده؛ ام ــتان ب ــتر دوس بیش

ــت. ــرورش وارد اس ــوزش و پ ــر آم وزی
ــه  ــادات ادام ــه انتق ــرد: از جمل ــح ک ــودی تصری مقص
فســاد در بانــک ســرمایه از زیرمجموعه هــای صنــدوق 
ذخیــره فرهنگیــان بــوده کــه مــدارک آن مســتند 
اســت و در زمــان آقــای دانش آشــتیانی اتفــاق افتــاده 
اســت. ایشــان بایــد بــه عنــوان حافــظ ایــن ســرمایه 

ــرد. ــتری می ک ــت بیش ــان، دق ــدک معلم ان
وی همچنیــن تعویــق در پرداخــت حقــوق فرهنگیــان 

ــده  ــت ش ــر پرداخ ــته ۴ روز دی ــاه گذش ــه در ۲ م را ک
ــتیضاح  ــرای اس ــدگان ب ــل نماین ــر دالی ــت، از دیگ اس
ــی  ــرد: در حال ــح ک ــمرد و تصری ــتیانی برش دانش آش
خــود  حقــوق  بــرای  فرهنگیــان  و  معلمــان  کــه 
در  شــاهدیم کــه  امــا  مــی کننــد،   برنامه ریــزی 
۲ مــاه گذشــته ایــن حقــوق بــا ۴ روز تاخیــر پرداخــت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــردم ســبزوار ب ــده م شــده اســت. نماین
بحث هــای سیاســی در وزارت آمــوزش و پــرورش 
یــادآور شــد: در حــال حاضــر نــگاه سیاســی بــر فضــای 
ــوان  ــی می ت ــت؛ حت ــم اس ــرورش حاک ــوزش و پ آم
گفــت در چندمــاه اخیــر، نــگاه سیاســی بــر نــگاه فنــی 

و تخصصــی ایــن وزارتخانــه غالــب شــده اســت.
ــه حقــوق 8 هــزار دانشــجوی  مقصــودی بی توجهــی ب
ــر  ــزار نف ــن 8 ه ــام ای ــه تم ــان را ک ــگاه فرهنگی دانش
ــاه  ــان در ۶-۷ م ــوق و مزایایش ــت حق ــر پرداخ تاخی
گذشــته را در نامــه ای اعتراضــی امضــا کرده انــد از 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــتیضاح وزی ــل اس ــر دالی دیگ
ســند  آینــده  چشــم انداز  بــه  بی توجهــی  خوانــد. 
ــس  ــا مجل ــری ب ــی، البی گ ــورت اجرای ــه ص ــول ب تح
و دولــت جهــت بودجــه ۹۶ و برنامــه ۵ ســاله ششــم 
نیــز عواملــی بــود کــه نماینــده مــردم ســبزوار در بحــث 
ــه آن  ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــتیضاح وزی ــرح اس ط

ــرد. دانشــجو اشــاره ک

مشاور الریجانی: 

سعودی ها در حال فرار به النه هایشان هستند

آیت هللا نوری همدانی:

در زمین دشمن بازی نکنیم

 30 اسفند تا 5 فروردین 

زمان ثبت نام انتخابات شوراها

طرح استیضاح دانش آشتیانی کلید خورد

حتما بخوانید!
طرح استیضاح دانش آشتیانی کلید خورد دوشنبه  02  اسفندماه   21395

ـــمـــاره  375  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 انتخابات، فرصتی 
برای مقابله با جنگ نرم )قسمت دوم( 

 مقابله با تکنیک های غیردینی

 در انتخابات

ادامه از صفحه یک: 
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محمدجواد قاسمیاستاد دانشگاه 

بــدون دلیــل و تحقیــق دقیــق. ایــن تکنیــک گاهــی بــا 
ــال می شــود.  نظرســنجی های ســاختگی دنب

روش  ایــن  در  کاغــذی:  یارگیــری  تکنیــک   -3
جریان هــا بــه گونــه ای تبلیــغ می کننــد کــه انــگار 
ــا  ــذب آن ه ــل، ج ــاح مقاب ــی جن ــر اصل ــی عناص بعض
ــد؛  ــری کاغــذی می گوین ــن روش یارگی می شــوندبه ای
چــون خــارج از روزنامــه، ســایت ها و فضــای مجــازی 
واقعیــت نــدارد و فقــط بــرای تضعیــف روحیــه جنــاح 

مقابــل اســتفاده می شــود.
۴- تکنیک شایعه سازی:

 شــایعات مختلــف تفرقه افکــن، هــراس آور، امیدبخش
ــه  ــدام ب ــر ک ــه  ه ــی ک ــا غواص ــی ی ــده و دلفین خزن
موقــع خــود بــرای سوء اســتفاده از فضــای احساســی 

ــود. ــر می ش ــه و منتش ــاخته و پرداخت ــات س انتخاب
۵- تکنیک تکرار: 

تکــرار از لحــاظ روان شناســی در تشــکیل عادت بســیار 
ــد؛  ــوأم باش ــت ت ــا دق ــر ب ــژه اگ ــت؛ به وی ــد اس مفی
ماننــد تکــرار حمــالت تبلیغاتــی بــه شــورای نگهبــان در 

همــه انتخابــات، تکــرار مهندســی انتخابــات.
۶- تکنیــک دوقطبی ســازی )روش دیــو و دلبــر، ســیاه 

ــفیدکردن جامعه(: و س
و  احساســی  را  انتخاباتــی  فضــای  روش  ایــن   
فرصــت تفکــر و تعقــل را از افــراد ســلب می کنــد؛ 
 ماننــد دوقطبــی طرفــداران برجــام و مخالفــان برجــام

بــدون اینکــه برجــام را مطالعــه کــرده باشــند یــا 
 طرفــداران تعامــل و مخالفــان تعامــل بــا جهــان

ــه  ــل از جامع ــدون تحلی ــل و ب ــل از تعام ــدون تحلی  ب
جهانی.

ــیله   ــه وس ــی ب ــای هیجان ــدید فض ــک تش 7- تکنی
ــا  ــن ی ــک کمپی ــب)لیبل(، تکنی ــای  برچس تکنیک ه
ــوت  ــا بایک ــوادث ی ــردن ح ــزرگ ک ــردن، ب ــک ک الی
ابهــام  کلی گویــی،  حقیقت گویــی،  پــاره   کــردن، 
و ایهــام، خــرد کــردن اعصــاب مــردم بــا شــعار، ســوت 

زدن، دســت زدن، ســروصدا و ... .
8- تکنیک می آیم، نمی آیم:

 ایــن تکنیــک از ســوی افــراد خودشــیفته بــرای جلــب 
ــام  ــام انج ــل از ثبت ن ــان  قب ــب مخالف ــه و فری توج

می گیــرد. 
9- تکنیــک ثبت نــام پــس از دیــدار بــا بــزرگان و 

محبــوب: شــخصیت های 
 ماننــد کاری کــه بنی صــدر انجــام داد و پــس از دیــدار 
ــرد  ــود ک ــن وانم ــوری و چنی ــالم کاندیدات ــام، اع ــا ام ب

ــدا می شــود.  ــه دســتور امــام کاندی کــه ب
ــی  ــام و مظلوم نمای ــرای ثبت ن ــوم ب ــک هج 10- تکنی

هنــگام ردشــدن.
11- تکنیـــک وعـده هـــای فریبنـــده اقتصـــادی و 
ــه  ــدون توج ــل، ب ــکالت الینح ــل مش ــان نمایی ح آس
بــه مقــدورات کشــور. )تکنیــک ادعــا بــه جــای 

واقعیــت( 
12-  تکنیــک موافقــت بــا همــه )کثــره الموافقــه(: بــا 

هــر گروهــی هــم شــعار شــدن.
خاکســتری:  قشــرهای  جــذب  تکنیک هــای   -13
ــروع  ــای نامش ــی ، آزادی ه ــای توخال ــد وعده  ه مانن
ــتفاده  ــی و اس ــان سیاس ــر و آزادی زندانی ــع حص رف
از جاذبه هــای جنســی و بی بندوبــاری، اســتفاده از 

.  ... و  مانکن هــا 

فاطمه)س( و ساده زیستی

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول

ــوده  ــاه ب ــد کوت ــزرگ اســالم هــر چن ــوی ب  دوران زندگــی بان
اســت، امــا می تــوان گفــت سراســر درس زندگــی بود؛ درســی 
کــه در همــه زمان هــا و مکان هــا و بــرای تک تــک آحــاد بشــر 
ــده و ســعادت بخش باشــد. آنچــه از ســبک  ــد آموزن می توان
ــای ساده زیســتی  ــه مــا رســیده، گوی زندگــی فاطمــه)س( ب
ــان را در  ــتی ایش ــوه ساده زیس ــت. جل ــل اس و دوری از تجم
زیارت نامــه حضــرت می خوانیــم: یــا خلیفــه الــورع و الزهــد؛ 
ای هم پیمــان بــا پارســایی و زهــد؛ مــا مقــام زهــد و پارســایی 
ــود  ــر خ ــری ب ــه تذک ــویم ک ــادآور می ش ــش ی او را در زیارت
ــام  ــم.  مق ــازی کنی ــی الگوس ــدک دقت ــا ان ــد و ب ــن باش مت
ــد:  ــه می فرماین ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــز ب ــری نی معظــم رهب
» ساده زیســتی دختــر پیامبــر یــک نمونــه بــرای زنــان 
ــار  ــی را کن ــه مصرف گرای ــا روحی ــت. م ــه ماس ــروز جامع ام
بگذاریــم و در زندگــی بــه حــد لــزوم اکتفــا کنیــم و از افــراط 
بپرهیزیــم و آرزوهــای حقیــر و کوچــک را فــدای ارزش هــای 
ــرا  ــه زه ــی فاطم ــل آن را در زندگ ــه کام ــم؛ نمون ــزرگ بکنی ب
ــه  ــخ مشــاهده کــرد. جهیزی ــوان در تاری )علیهاالســالم( می ت
ــه در آن روز  ــود ک ــه ای ب ــن جهیزی ــر، فقیرانه تری ــر پیامب دخت
ــات ساده زیســتی  ــات و آی ــود.« روای ــج ب ــردم رای ــن م در بی
ــت،  ــه خداس ــی ب ــرب و نزدیک ــبب تق ــه س ــر آنک ــالوه ب ع
وســیله ای جهــت نیــل بــه آرامــش حقیقــی در زندگــی نیــز 
ــی  ــای اجتماع ــیاری از گرفتاری ه ــود؛ بس ــوب می ش محس
اســت؛  ساده زیســتی  از  دوری  و  تجمل گرایــی  نتیجــه 
ــران  و  ــرای برخــی از مدی ــوز ب ــم هن ــن مه ــا متاســفانه ای ام
مســئوالن بــه خوبــی روشــن نشــده؛ چــرا کــه هــر از چنــدی 
ــه  ــی ک ــتیم؛ در حال ــیون ادارات هس ــر دکوراس ــاهد تغیی ش
شــرایط و وضعیــت موجــود هــم مشــکلی نداشــت و هنــوز تــا 
ــاهد  ــا ش ــد ی ــا باش ــخگوی نیاز ه ــت پاس ــال ها می توانس س
همایــش و کنفرانس هایــی هســتیم کــه بریــز و بپــاش 
ــن  ــج آور. همچنی ــت و رن ــان پیداس ــه عی ــل ب ــف و می و حی
ــا اســتفاده  ــه ب ــا ســازمان ها ک ــد اداری ی ســاختمان های بلن
از ابزارهــای وارداتــی ســاخته و تزئیــن می شــود، همــه نشــان 
از مشــی تجمل گرایــی اســت. حضــرت زهــرا)ع( نــدار و فقیــر 
نبودنــد و در تاریــخ نمونه هــای فراوانــی از ثــروت ایشــان ذکــر 
ــه دیگــران،  ــا بخشــش آن هــا ب شــده اســت کــه حضــرت ب
ــه  ــد ک ــاب کرده ان ــود انتخ ــی خ ــرای زندگ ــتی را ب ساده زیس
ــد مــورد اشــاره می شــود: 1- حضــرت زهــرا)س( در  ــه چن ب
شــب عروســی و پیونــد بــا امیــر مؤمنــان، لباس عروســی اش 
ــه دارد  ــه ای ک ــن کهن ــا پیراه ــا تنه ــد و ب ــه ســائل می ده را ب
بــه خانــه شــوهرمی رود. 2- حضــرت زهــرا)س( زمانــی بــه 
ــی)ع(  ــه عل ــت داد ک ــخ مثب ــی)ع( پاس ــام عل ــا ام ازدواج ب
ــرای ازدواج  ــی او ب ــا دارای ــت و تنه ــرمایه ای نداش ــچ س  هی
ــروری  ــایل ض ــه وس ــرف تهی ــم ص ــه آن ه ــود ک ــک زره ب ی
زندگــی مشترکشــان شــد کــه عبــارت بــود از: حصیــر، لیــوان 
ــفند  ــت گوس ــک، پوس ــتی، مش ــیاب دس ــوزه، آس ــم، ک گلی
پــرده و...3- مراســم ازدواج حضــرت زهــرا)س( همــراه دعــا 
و اطعــام فقــرا و صدقــه و نیــز تهلیــل و تکبیــر بــود. مســتحب 
ــه شــود و جمعــی را  ــی تهی اســت در مراســم عروســی غذای
اطعــام کننــد. ولیمــه ازدواج فاطمــه)س( نیــز بســیار مبــارک 
ــن  ــن جش ــان ای ــب میهم ــه آن ش ــران مدین ــرا فقی ــود؛ زی ب
 و ســرور بودنــد. مراســم عروســی هــم خالــی از ســرور 
ــه  ــردن عــروس ب ــگام ب ــر)ص( هن ــود؛ پیامب و شــادمانی نب
خانــه دامــاد، بــه دختــران عبدالمطلب و زنــان مهاجــر و انصار 
فرمــان داد کــه همــراه فاطمــه)س( برونــد، شــادمانی کننــد 
و تکبیــر و تحمیــد بگوینــد؛ امــا چیــزی نگوینــد کــه خداونــد 
راضــی نباشــد. طبــق روایــات، اشــعاری کــه خوانــده می شــد 
در عیــن شــادمانی، پرمحتــوا و همــراه بــا تکبیــر و ســتایش 

الهــی بــود.
 ۴- ســلمان، روزی بــه خانــه دختــر پیامبــر)ص( مــی رود و 
می بینــد کــه ایشــان چــادری کهنــه و وصلــه دار بــه ســر دارد؛ 

ســلمان متعجــب و اندوهنــاک می شــود.
ــه  ــتگی ک ــار و ازخودگذش ــای ایث ــر از جلوه ه ــی دیگ  ۵- یک
ثمــره و محصــول ساده زیســتی اســت، در زندگــی مشــترک 
حضــرت علــی)ع( و فاطمــه زهــرا)س( زمانــی محقــق 
می شــود کــه آن دو بزرگــوار همــراه بــا فرزندانشــان، ســه روز 
روزه می گیرنــد و در هــر ســه روز، هنــگام غــروب ســائلی در 
خانــه علــی)ع( می رســد و طلــب کمــک می کنــد. علــی)ع( 
و زهــرا )س( شــکر خــدا را بــه جــا می آورنــد، انــدک غذایــی 
ــد و خودشــان  ــه ســائل می دهن ــد، ب ــده بودن ــه دی ــه تهی را ک

ــد. ســه شــبانه روز گرســنه می مانن

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه

رویترز اعالم کرد:

 تالش سناتورهای آمریکایی 

برای تحریم بیشتر ایران
بــه گــزارش ســرویس سیاســی جام نیـــوز، خبرگــزاری 
رویتــرز در گزارشــی اعــالم کــرد کــه ســناتورهای 
ــه ای  ــا الیح ــد ت ــه دارن ــکا برنام ــواه آمری جمهوری خ
ــترش  ــل گس ــه دلی ــران ب ــتر ای ــم بیش ــرای تحری را ب

ــد. ــه دهن ــکی اش ارائ ــه موش برنام
ــرد  ــالم ک ــی اع ــک ســناتور آمریکای ــزود: ی ــرز اف رویت
کــه برنامــه ســنا ایــن اســت تــا از برنامه هــای 
 ایــران کــه موجــب بی ثباتــی در منطقــه می شــود

جلوگیری کند.

 با رأی نمایندگان مجلس

»آخوندی«، وزیر ماند
ــدم  ــا ع ــی، ب ــا ۱۷۶ رأی منف ــس ب ــدگان مجل نماین
ــت  ــدی« مخالف ــاس آخون ــه »عب ــاره ب ــاد دوب اعتم
ــر راه و  ــدی«، وزی ــب »آخون ــن ترتی ــه بدی ــد ک کردن

ــد. ــازی مان شهرس
ــت  ــالمی در نشس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل  نماین
طــرح  پارلمــان  )یکشــنبه(  دیــروز  علنــی صبــح 
اســتیضاح عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی را 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
اســتیضاح کنندگان  صحبت هــای  اتمــام  از  پــس 
و وزیــر راه و شهرســازی، علــی الریجانــی، رئیــس 
ــی  ــه داخل ــق آیین نام ــس شــورای اســالمی، طب مجل
پارلمــان »عــدم اعتمــاد« بــه آخونــدی را بــه رأی 
وکالی ملــت گذاشــت کــه نماینــدگان بــا ۷۴ رأی 
موافــق، ۱۷۶ رأی مخالــف و ۵ رأی ممتنــع از ۲۵۵ 
نماینــده حاضــر در صحــن علنــی، بــا اســتیضاح 
آخونــدی مخالفــت کردنــد کــه بدیــن ترتیــب آخونــدی 

ــارس ــد. ف ــی مان ــازی باق ــر راه و شهرس وزی

جدیدترین ادعای نتانیاهو علیه ایران

نگاه یکسان آمریکا و اسرائیل به ایران
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی از شــکل گیری اتحــاد 
میــان اســرائیل، آمریــکا و کشــورهای عربــی جهــت مقابلــه 

ــر داد.  ــه خب ــران در منطق ــن ای ــدرت گرفت ــا ق ب
بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی، اظهــار 
ــه  ــاره اینک ــترکی درب ــرائیل درک مش ــکا و اس ــت: آمری داش
ــط  ــدن رواب ــث عادی ش ــد باع ــه ای می توان ــدات منطق تهدی
ــاز  ــو در آغ ــد. نتانیاه ــود، دارن ــی ش ــور عرب ــا کش ــو ب تل آوی
ــه خــود ضمــن »تاریخــی«  ــروز )یکشــنبه( کابین جلســه دی
ــد  ــا »دونال ــدار ب ــن دی ــش در اولی ــردن مذاکرات ــف ک توصی
قــوی  روابــط  آمریــکا، گفــت:  رئیس جمهــور  ترامــپ«، 
تل آویو-واشــنگتن را در آینــده بیــش از پیــش تقویــت 
ــت« وی  ــم پس ــه »جروزال ــته روزنام ــه نوش ــرد. ب ــد ک خواه
ــه  ــل »رابط ــه دلی ــپ را ب ــا ترام ــدارش ب ــت دی ــج مثب نتای
شــخصی« دیرینــه اش در ســال های گذشــته بــا او دانســت.

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی بــا تاکیــد بــر اینکــه روابــط 
ــترک از  ــل درک مش ــه دلی ــنگتن ب ــو و واش ــم تل آوی محک
ــرای  ــزود: »ب ــه اســت، اف ــا در خاورمیان ــا و فرصت ه تهدیده
ــان  ــه می ــه ای ک ــع منطق ــد مناف ــت رش ــی جه ــه بنیان ارائ
اســرائیل، آمریــکا و دیگــر کشــورهای منطقــه )اعــراب( 
ــا شــکل  ــر فرصت ه ــران و توســعه دیگ ــدن ای ــرای عقب ران ب
»تهدیــد«  بــا  نتانیاهــو  می کنیــم.«  تــالش  می گیــرد، 
خوانــدن برنامــه هســته ای ایــران گفــت: آمریــکا و اســرائیل 
نــگاه یکســانی بــه تهدیــد روزافــزون ایــران و نیــاز بــه مقابلــه 
ــد. فــارس ــف دارن ــاز آن هــا در زمینه هــای مختل ــا تاخت وت ب

ــی  ــه ماجراجوی ــان اینک ــا بی ــران ب ــه ای ــر خارج وزی
 آمریــکا می توانــد موجــب بی ثباتــی در منطقــه شــود

تصریــح کــرد کــه بحران هــای ســوریه، یمــن عــراق و 
بحریــن راه حــل نظامــی نــدارد و گزینــه نظامــی بایــد 

کنــار گذاشــته شــود.
خارجــه کشــورمان،  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد   
ــروز )یکشــنبه( طــی ســخنانی در چهل وســومین  دی
نشســت کنفرانــس امنیتــی مونیــخ ضمــن ابــراز 
ــرد:  ــوان ک ــت عن ــن نشس ــور در ای ــندی از حض خرس
ــوارد  ــی م ــور دارم و برخ ــا حض ــه اینج ــندم ک خرس
انتقــال کنونــی نظــم جهانــی پســاغربی   دربــاره 
و تاثیــرات آن در غــرب آســیا را بیــان کنــم. وی عنــوان 
کــرد: مــا نیازمنــد ایــن درک هســتیم کــه دســتیابی 
بــه امنیــت در دنیــا بــه بهانــه ناامــن کــردن دیگــران 

غیرواقعــی اســت.
ظریــف در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار 
داشــت: انتشــار تفکــر تروریســتی و تفکــری کــه 
مبتنــی بــر خشــونت و تکفیــر اســت و آن را بــه نــام 
اســالم گذاشــتن از نظــر مــا درســت نیســت. بــا ایــن 
ظــن کــه عــده ای می خواهنــد از اســالم میانــه رو 
ــدرو قلمــداد  ــوان تن ــه عن ــران را ب ــد و ای ــت کنن حمای
موجــب  می توانــد  ایــن  مــا  نظــر  از  می کننــد، 
ــه داد:  ــه ادام ــر خارج ــود. وزی ــه ش ــی منطق بی ثبات
خشــونت مســتمر و بربریتــی کــه در منطقــه مشــاهده 
می شــود و ماجراجویــی ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــی  ــود. بعض ــه ش ــی منطق ــب بی ثبات ــد موج می توان
تروریســتی  گروه هــای  از  هســتند کــه  کشــورها 
حمایــت می  کننــد؛ آن هــا از ســویی خشــم خودشــان 
ــن  ــر ای ــرف دیگ ــد و از ط ــن می زنن ــه دام را در منطق
ــه  ــوازن ب ــان و ت ــع خودش ــال مناف ــه دنب ــورها ب کش
ــس دســتگاه  ــد. رئی ــت می کنن ــع خودشــان حرک نف
می شــود  موجــب  ایــن  داد:  ادامــه  دیپلماســی 
مشــکالت در منطقــه بــه وجــود بیایــد. راه حل هایی در 
منطقــه اســت کــه صریــح اســت. ظریــف همچنیــن 

عنــوان کــرد کــه ســقوط صــدام و روی کار آمــدن یــک 
حکومــت معتــدل باعــث نگرانــی در بعضــی کشــورها 
تــوازن خودشــان  دنبــال  بــه  - کشــورهایی کــه 
بوده انــد - شــده اســت. وی گفــت: در طــول ۲ دهــه 
ــی خــود  ــد نگران ــالش کردن ــن کشــورها ت گذشــته ای
ــث  ــد و باع ــی دهن ــور عمل ــروز و ظه ــه ب را در منطق
ــن  ــد. ای ــت کنن ــلیحات حرک ــال تس ــه دنب ــده ب ش
ــد.  ــلیحاتی می کردن ــت تس ــدام حمای ــورها از ص کش
ــئله  ــن مس ــال ای ــه دنب ــوار ب ــورهای همج ــن کش ای
ــوس در  ــک کاب ــث ی ــن باع ــد و ای ــت می کردن حرک
ــم  ــار بگذاری ــا را کن ــن روش ه ــد ای ــد. بای ــه ش  منطق
و بــه دنبــال روش هــای جدیــد باشــیم. رئیــس 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  دیپلماســی  دســتگاه 
ادامــه داد: اعتمادســازی، ایجــاد امنیــت و مبــارزه بــا 
ــه  ــه هم ــونت، وظیف ــری و خش ــم، افراطیگ تروریس
ــون  ــائلی چ ــترک در مس ــای مش ــت. همکاری ه ماس
و  مشــترک  ســرمایه گذاری های  زیســت،  محیــط 
همچنیــن گردشــگری ضــرورت دارد. چنیــن کنفرانســی 
ــی  ــای مثبت ــه همکاری ه ــد ب ــه می توان ــن زمین در ای

ــارس ــود. ف ــر ش ــه منج در منطق

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در جمــع 
ــای  ــی نیروه ــات مردم ــان ارتباط ــئوالن و کارکن مس
ــه  ــخگویی ب ــت و پاس ــام خدم ــت: انج ــلح گف مس
ــال  ــه دور از اعم ــد ب ــردم بای ــات م ــا و مطالب نیازه
ــی   ــگام، عقالی ــذاری و به هن ــه تبعیــض، منت گ هرگون
موثــر و بــا حفــظ عــزت و کرامــت انســانی آنان باشــد؛ 
رعایــت ایــن اصــول می توانــد در رضایتمنــدی مــردم 

نقــش بســیار داشــته باشــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار ســرتیپ پاســدار 
حســین دهقــان بــا بیــان اینکــه صــرف حضــور 
ــا دل  ــد ب ــان اصــل نیســت، بلکــه بای فیزیکــی کارکن
و جــان در خدمــت ســازمان و اهــداف آن باشــند 
افــزود: خدمــت بــه مــردم نوعــی عبــادت و فضیلــت 
تلقــی می شــود کــه بایــد خالصانــه و بــا حضــور قلــب 
صــورت گیــرد تــا عــالوه بــر حــل مشــکالت مــردم بــه 

ــد. ــات صالحــات باقــی بمان ــوان باقی عن
وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه در مــواردی کــه بــه دالیــل 
منطقــی نمی توانیــم نیــاز متقاضــی را برطــرف کنیــم 
بایــد بــا احتــرام و خوشــرویی و محبــت وی را قانــع 
ــع از ایجــاد  ــرد مان ــن رویک ــار داشــت: ای ــم، اظه کنی

نارضایتــی و ســردرگمی آنــان خواهــد شــد.
 ســردار دهقــان بهره بــرداری از آخریــن دانش هــا 
و فناوری هــای روز دنیــا را بــرای پاســخگویی بــه 
مــردم از الزامــات ایــن مهــم برشــمرد و گفــت: بایــد 
ــن  ــا کمتری ــرد ب ــه ف ــم ک ــت کنی ــکلی مدیری ــه ش ب
مراجعــه فیزیکــی بتوانــد پاســخ درخواســت ها و 

ــد. ــت کن ــود را دریاف ــای خ نیازه

ــن  ــه ای ــت ب ــه عدال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف وزی
معناســت کــه هــر ذی حقــی بــه حقــش و حــق 
ــت  ــت عدال ــرد: رعای ــح ک ــد، تصری ــق دار برس ــه ح  ب

ــاد  ــل ایج ــض از عوام ــازی و تبعی ــز از پارتی ب و پرهی
ــوال  ــی رود و اص ــمار م ــه ش ــردم ب ــدی در م رضایتمن
فســاد  بــردن  بیــن  از  و  اداری  ســالمت   ایجــاد 
و تبعیــض در همــه زمینه هــا، یکــی از اهــداف انقــالب 

اســالمی و از آرمان هــای رهبــران آن بــوده اســت.
ــکر از  ــی و تش ــا قدردان ــان ب ــان در پای ــردار دهق س
فعــاالن حــوزه ارتباطــات مردمــی نیروهــای مســلح 
کــه بــا اخــالق حســنه و ســعه صــدر در حل مشــکالت 
ــخگویی  ــردم و پاس ــلح و م ــای مس ــان نیروه کارکن
ــه  ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــان گام برمی دارن ــاز آن ــه نی ب
فرمایــش حضــرت امــام موســی کاظــم)ع( کســانی 
تــالش  مردمــی  نیاز هــای  بــرآوردن  بــرای  کــه 
ــر  ــه س ــان ب ــن و ام ــت در ام ــد در روز قیام می کنن
ــا را  ــه م ــم هم ــد می خواهی ــا از خداون ــد و م می برن

ــد. ایســنا ــرار ده ــث شــریف ق ــن حدی مشــمول ای

رئیــس مجلــس ایــران هشــدار داد: اگــر آمریــکا در 
ــه  ــد برنام ــران می توان ــو برجــام جــدی باشــد، ته لغ

ــد. ــه نقطــه اول برگردان هســته ای را ب
بــه گــزارش المیادیــن، علــی الریجانــی، رئیــس 
ــا ایــن شــبکه تاکیــد  ــه ب ــران، در مصاحب مجلــس ای
کــرد: لغــو توافــق هســته ای از ســوی ایــاالت متحــده 
ــد. ــه اول بازمی گردان ــه نقط ــز را ب ــه چی ــکا هم آمری

ــران در  ــت: ای ــه گف ــران در ادام ــس ای ــس مجل رئی
مســیر ایجــاد ائتــالف راهبــردی بــا روســیه در منطقــه 
ــد  ــئله را تایی ــن مس ــم ای ــد. نمی توان ــت می کن حرک
ــی  ــر تاکتیک ــه از نظ ــی چ ــات واقع ــه اختالف ــم ک  کن

ــود  ــیه وج ــا و روس ــن م ــردی بی ــر راهب ــه از نظ و چ
ــه  ــئله ضرب ــژه در مس ــوریه، به وی ــاره س ــا درب دارد. م
ــن  ــا همچنی ــم. م ــق داری ــت ها تواف ــه تروریس زدن ب

ــم.  ــق داری ــم تواف ــوریه ه ــده س ــاره آین درب
از  اظهاراتــش  از  دیگــری  بخــش  در  الریجانــی 
ــورهای  ــه کش ــا هم ــرط ب ــدون پیش ش ــوی ب گفت وگ
عربــی حاشــیه خلیــج فــارس اســتقبال و خاطرنشــان 
بــرای گفت وگــو  مــا  از  همــکاری  کــرد: شــورای 

ــم.  ــاره نداری ــن ب ــی در ای ــا مخالفت ــرد و م ــوت ک دع
ــوی  ــر عربســتان ســعودی هــم خواســتار گفت وگ اگ

ــم.  ــی داری ــا آمادگ ــد، م ــتقیم باش مس
وی در ایــن بــاره افــزود: مــا هیــچ پیش شــرطی 
را هــم  تعییــن نمی کنیــم و هیــچ پیش شــرطی 

نمی پذیریــم.  گفت وگوهــا  بــرای 
همــواره  منطقــه  در  مــن، گفت وگــو  اعتقــاد  بــه 
می توانــد مثبــت باشــد؛ بــه همیــن علــت مــن 

از گفت وگــوی سیاســی بیــن کشــورهای منطقــه 
جــوان خبرنــگاران  باشــگاه  می کنــم.  اســتقبال 
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ــای  ــود تحریمی ه ــان خ ــیاری از کارشناس ــاد بس ــه اعتق ب
دولــت و بخــش خصوصــی، تحریم هــای بین المللــی از 
ســوی دیگــر، افزایــش بی رویــه قیمت هــا و کاهــش ارزش 
ریــال موجــب شــد کــه صنایــع و تولیــدات داخلــی فرصــت 
ــدام را در بازارهــای خارجــی کمتــر پیــدا  حضــور و عرضــه ان
کننــد و ایــن مســئله موجــب شــد کــه بســیاری از صنایــع 
ــود  ــار رک ــروش دچ ــای ف ــودن بازاره ــل نب ــه دلی ــی ب داخل
ــز  ــد نی ــه تولی ــع از گردون ــیاری از صنای ــی بس ــده و حت ش
ــتان  ــد. اس ــرار گیرن ــی ق ــتانه تعطیل ــوند و در آس ــارج ش خ
ــاب  ــه حس ــور ب ــی کش ــتان صنعت ــن اس ــه اولی ــان ک اصفه
می آیــد، صدمــات بســیاری را در دوران تحریــم و همچنیــن 
ــن  ــران ای ــرده و صنعتگ ــه ک ــور تجرب ــر کش ــم ب ــود حاک رک
ــان  ــه رو هســتند. اصفه ــا مشــکالت بســیاری روب اســتان ب
بــه لحــاظ دارا بــودن معــادن در رتبــه خوبــی قــرار دارد؛ امــا 

ــادی و  ــای اقتص ــته اند از بهره ه ــکاران نتوانس ــون معدن تاکن
ــد. ــرداری کنن ــه بهره ب ــن زمین ــب در ای ــهیالت مناس تس

خبرنــگار کیمیــای وطــن در رابطــه بــا مشــکالتی کــه 
هم اکنــون بــر ســر راه بخــش معــدن اصفهــان وجــود 
دارد بــه ســراغ رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــع  ــا مشــکالت صنای ــه ب ــا در رابط ــت ت ــان رف اســتان اصفه

گفت وگــو کنــد.
    47 میلیون تن استخراج از معادن اصفهان

 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان
از اشــتغال 9 هــزار نفــر در واحدهــای معدنــی اســتان 
اصفهــان خبــر داد و گفــت: ســاالنه حــدود 47 میلیــون تــن 

ــرد. ــام می گی ــتان انج ــادن اس ــتخراج از مع اس
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــرافیل احمدی اس
9 هــزار و 200 واحــد پروانــه بهره بــرداری صنعتــی دارد 
اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد، 2 هــزار و 550 واحــد در 
ــال  ــارد ری بخــش معــدن هســتند و حــدود 206 هــزار میلی

ــه 142  ــده ک ــام ش ــان انج ــتان اصفه ــرمایه گذاری در اس س
ــی اســت. ــع معدن ــال آن در بخــش صنای ــارد ری هــزار میلی
وی بــا بیــان اینکــه 80 هــزار نفــر در صنایــع معدنــی اســتان 
اصفهــان اشــتغال دارنــد، اظهــار کــرد: تاکنــون حــدود 5 هزار 

و 800 جــواز تأســیس در اســتان صــادر شــده اســت.
    ایجاد 180 هزار شغل

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه 40 درصــد صنایــع کشــور بــه اصفهــان 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــیار باالی ــار بس ــن آم ــاص دارد و ای اختص
امیدواریــم بتوانیــم طبــق برنامه ریزی هــای انجام شــده 

ــم. ــاد کنی ــغل را ایج ــزار ش 180 ه
ــاف  ــه اکتش ــدور 255 پروان ــراغ ص ــه س ــپس ب احمدیه،س
ــه داد:  ــت و ادام ــان رف ــتان اصفه ــدن در اس ــش مع در بخ
تاکنــون 108 گواهــی کشــف صــادر شــده و نزدیــک بــه 775 

ــده  ــادر ش ــتان ص ــز در اس ــدن نی ــرداری مع ــره ب ــه به پروان
اســت.

ــا  ــان ب ــارت اصفه ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــکاران  ــرای معدن ــوخت ب ــن س ــکالت تأمی ــه مش ــاره ب اش
اظهــار کــرد: قطعــا ســختگیری هایی در اســتان در ایــن 

ــود دارد. ــه وج زمین
    1۲0 واحد صنعتی تعطیل شد!

وی بــا بیــان اینکــه از ســال گذشــته 120 مــورد از واحدهــای 
ایــن  از  تعطیلــی  بــرای  اصفهــان  اســتان  در  صنعتــی 
ــز  ــد، گفــت: 150 معــدن نی ســازمان مجــوز دریافــت کرده ان
بــا مشــکالت زیــادی دســت وپنجه نــرم می کننــد کــه 
امیدورایــم بــا کمــک بــه آن هــا بتــوان از تعطیلی شــان 

ــرد. ــری ک جلوگی
ــزار واحــد  ــن ه ــا وجــود چندی ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب  احمدی
ــده  ــر ش ــور پ ــل کش ــرف در داخ ــش مص ــدی، گنجای  تولی
و بایــد بــه دنبــال بازارهــای خارجــی باشــیم، تصریــح کــرد: 
تنهــا راه حــل نجات بخــش معــدن از بحــران، تعامــل دولــت 

و بخــش خصوصــی اســت.
 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهان 
ــف  ــات مختل ــا اقدام ــدن ب ــت و مع ــازمان صنع ــت: س گف
جهــت تأمیــن شــن و ماســه بــرای معدنــکاران تــالش کــرده 
ــود  ــار کمب ــم دچ ــوز ه ــات هن ــن اقدام ــی ای ــا تمام ــه ب  ک

و به دنبال حل این مشکل هستیم. 
اســتراتژی کوتــاه و ســپس  تدویــن  تاکیــد کــرد:  وی 
ــه منظــور رفــع  ــان ب ــرای معــادن اســتان اصفه بلندمــدت ب

ــت. ــروری اس ــش، ض ــن بخ ــکالت ای مش

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن 

عنوان کرد:

 ۱۵۰ معدن استان اصفهان 
در آستانه تعطیلی

شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران اعــالم کــرد: بــا ثبــت 49 
میلیمتــر بــارش در یــک هفتــه گذشــته، حجــم بارش هــای 
ــر اســاس آخریــن آمــار  ــه 137 میلیمتــر رســید. ب کشــور ب
 ارائه شــده از ســوی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران

ــا  ــاری ت ــاه ج ــدای مهرم ــّوی از ابت ــای ج ــاع ریزش ه ارتف
شــنبه 30 بهمن مــاه بــه 137 میلیمتــر رســید 
ــزان بارش هــای  ــن بارش هــا، می ــر ای ــر اث و ب
امســال در حوضــه آبریــز خلیــج فــارس 
و دریــای عمــان نیــز بــه 228 میل متــر 
ــزارش  ــن گ ــاس ای ــر اس ــت. ب ــش یاف افزای
ــا مــدت  کل بارش هــای کشــور در مقایســه ب
مشــابه ســال آبــی گذشــته 141 میلیمتــر، 3 

ــط 48  ــابه متوس ــدت مش ــه م ــبت ب ــش و نس ــد کاه درص
ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــر،  4 درص ــاله 132 میلیمت س

ــز  ــا در حوضــه آبری ــن اســاس، بیشــترین بارش ه ــر همی ب
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا 228 میلیمتــر بــوده کــه 
ــر   ــل 247 میلیمت ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب  در مقایس

8 درصــد کاهــش و در مقایســه بــا متوســط 48 ســاله، یــک 
درصــد افزایــش داشــته اســت. 

ــور در  ــای کش ــترین بارش ه ــد: بیش ــزارش می افزای ــن گ ای
ــر  ــا 914 میلیمت ــدران ب ــتان مازن ــرا از اس ــتگاه دینارس  ایس
ــا  ــزد ب ــا در ایســتگاه اردکان از اســتان ی ــن بارش ه و کمتری
7.4 میلیمتــر ثبــت شــده اســت. بنــا بــر ایــن 
ــول  ــور در ط ــای کش ــزان بارش ه ــزارش، می گ
هفتــه گذشــته از تاریــخ 23 تــا 29 بهمن مــاه 
ــه  ــا 36 میلیمتــر افزایــش ب از 88 میلیمتــر ب
124 میلیمتــر رســیده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، بــا توجــه بــه بارش هــای هفتــه 
اســتان های  بارش هــای  میــزان  گذشــته، 
بــه 195  از 28  بهمن مــاه  تــا 29  تاریــخ 23  از  بوشــهر 
خوزســتان از 102 بــه 131، چهارمحــال و بختیــاری از 347 بــه 
400، هرمــزگان از 90 بــه 150، فــارس از 73 بــه 250، کرمــان 
از 43 بــه 90 و کهگیلویــه و بویــر احمــد از 232 بــه 307 

ــا ــر افزایــش یافتــه اســت. ایرن میلیمت

حســن عباســی معروفــان، مقــام مســئول گفــت: بــر 
پایــان  تــا  بــازار  تنظیــم  مصوبــات کارگــروه  اســاس 
فروردین مــاه ســال آینــده، برنــج و شــکر بــه میــزان 
تعاونی هــای  و  زنجیــره ای  فروشــگاه های  در  نامحــدود 
مصــرف کشــور توزیــع خواهــد شــد. حســن عباســی 

ــب  ــازار ش ــم ب ــوص تنظی ــان درخص معروف
عیــد کاالهــای اساســی اظهــار داشــت: طبــق 
ــور از  ــازار کش ــم ب ــروه تنظی ــات کارگ مصوب
ــج  ــدود برن ــع نامح ــاه توزی ــدای بهمن م ابت
وارداتــی و شــکر توســط ایــن شــرکت در 
تعاونی هــای  و  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
مصرف،آغــاز شــده و تــا پایــان فروردین مــاه 

ســال 96 ادامــه خواهــد داشــت. معــاون بازرگانــی داخلــی 
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران افــزود: کارگروه هــای 
فروشــگاه های  تعییــن  اســتان  هــر  در  بــازار  تنظیــم 
توزیع کننــده و نظــارت بــر توزیــع برنــج و شــکر را بــر عهــده 
ــال  ــه امس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــی معروف ــد. عباس دارن

قیمــت عرضــه کاالهــای اساســی بــرای تنظیــم بــازار شــب 
عیــد نســبت بــه ســال قبــل افزایشــی نداشــته، خاطرنشــان 
 کــرد: عرضــه کاالهــای در اختیــار بــا قیمــت مصــوب 
ــال  ــم زده و در ح ــازار را رق ــش ب ــت، آرام ــدون محدودی و ب
ایــن  بــازار  بابــت تنظیــم  حاضــر هیچ گونــه مشــکلی 
کاالهــا وجــود نــدارد. وی درخصــوص قیمــت 
ــر اســاس  ــرد: ب ــار ک عرضــه کاالی شــکر اظه
مصوبــات کارگــروه تنظیــم بــازار، قیمت شــکر 
ســفید تصفیه شــده درجــه یــک تحویــل 
ــروش  ــرای ف ــان و ب ــه 2520 توم درب کارخان
فلــه ای در مغازه هــا و فروشــگاه ها 2855 
تومــان تعییــن شــده اســت. معــاون بازرگانی 
ــه  ــت عرض ــران قیم ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــی ش داخل
برنــج درجــه یــک 1121 هنــدی را بــرای مصرف کننــده 
ــی  ــج واردات ــزود: برن ــرد و اف ــالم ک ــان اع ــی 3800 توم نهای
ــه  ــا قیمــت نهایــی 2700 تومــان در سراســر کشــور ب DM ب

ــر ــد. مه ــد ش ــه خواه ــی فروخت ــده نهای مصرف کنن

حتما بخوانید!
3توزیع نامحدود برنج و شکر ... دوشنبه   02  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 375 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 بازگشت تمام فرودگاه های کشور 

به حالت پرواز
بــه دنبــال شــرایط خــاص جــّوی 
ــته  ــای گذش ــول روزه ــه در ط ک
ــود بعضــی از  ــه وجــود آمــده ب ب
فرودگاه هــا مجبــور بــه توقــف در 
ــدند  ــان ش ــای پروازی ش برنامه ه
جدیــد  اطالعــات  طبــق  کــه 
شــرکت  ســوی  از  ارائه شــده 
ــی  ــدون تعطیل ــا ب ــام پروازه ــر تم ــال حاض ــا، در ح فرودگاه ه

هیچ فرودگاهی در دست انجام است. 
طبــق اطالعــات ارائه شــده از ســوی فــرودگاه مهرآبــاد از صبــح 
دیــروز تقریبــا تمامــی پروازهــا بــه مقصــد شــهرهای مختلــف 
ــز و  ــه تبری ــرواز محــدود ب ــد پ کشــور انجــام شــده و جــز چن
مشــهد کــه بــا تاخیرهــای چندســاعته یــا ابطــال بلیــت مواجــه 
شــده، دیگــر برنامه هــای پــروازی بــدون محدودیــت پیگیــری 
ــائل و  ــل مس ــه دلی ــه ب ــز ک ــت نی ــرودگاه رش ــوند. ف می ش
ــود، از صبــح  ــرواز اعــالم شــده ب ــل پ مداخــالت جــّوی غیرقاب
ــق  ــده و طب ــد ش ــای جدی ــرای پروازه ــر پذی ــار دیگ ــروز ب دی
ــرواز  ــد پ اعــالم اطالعــات ایــن فــرودگاه، در حــال حاضــر چن
محــدود در شــهر رشــت برقــرار شــده  اســت. فــرودگاه اهــواز 
نیــز بــا وجــود مشــکالتی کــه بــرای ایــن شــهر بــه وجــود آمــده 
ــن  ــرای ای ــروازی ب ــه پ ــد برنام ــت دارد و چن ــان فعالی همچن
فــرودگاه پیش بینــی شــده کــه در دســتور کار هســتند. ایســنا

حمله هکرها به اپراتور دوم
چنــد روزی بــود کــه خبــر افشــای اطالعــات برخــی از مشــترکان 
ــر  ــور مه ــن اپرات ــئوالن ای ــروز مس ــد و دی ــر ش ــلی منتش ایرانس
ــط  ــده توس ــه منتشرش ــد. در بیانی ــار زدن ــن اخب ــر ای ــدی ب تایی
ــی  ــه هکــری در مراحــل ابتدای ــور دوم آمــده اســت: »حمل اپرات
شــرکت  ایــن  شــبکه  امنیــت  کارشناســان  تیــم  توســط 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت.« ای ــده اس ــع ش ــایی و دف شناس
خبرهــای منتشرشــده در فضــای  مجــازی بــر دسترســی 
بــه ابــزاری بــرای تغییــر پســورد حســاب های شــماره تلفن 
همــراه ایرانســل داللــت داشــتند. شــاید در حــال حاضــر 
 انگشــت اتهــام بــه ســوی اپراتــور دوم نشــانه رفتــه باشــد
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اطالعــات ســایر اپراتورهــای 
ارتباطــی نیــز چنــدان امنیــت ندارنــد و شــواهد نشــان می دهــد 
کــه اطالعــات هویتــی مشــترکان ماننــد جنســیت، ســن و آدرس 
محــل ســکونت بــه راحتــی تحــت اختیــار شــرکت های تبلیغاتــی 
قــرار می گیــرد. البتــه مســئوالن مخابراتــی همــواره ایــن مســئله 
را تکذیــب کرده انــد و معتقدنــد کــه پیامک هــای تبلیغاتــی 
کــه بــه عنــوان مثــال از فروشــگاه های اطــراف محــل ســکونت 
ــی اســت و  ــال اتفاق ــه دســت آن هــا می رســد، کام مشــترکان ب

ــد. ایران جیــب ــه ندارن ــن زمین ــی در ای ــچ دخالت اپراتورهــا هی

وزیر کار:

به دنبال قطع یارانه کسی نیستیم
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
ــال  ــه دنب ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ب
قطــع یارانــه کســی نیســتیم کــه 
احســاس نگرانــی کنــد، بایــد به 
صــورت هدفمنــد و دقیــق ایــن 
کار انجــام شــود، گفــت: بیــش 
از 10 میلیــون نفــر طــی ســه 
ــا  ــی ربیعــی ب ــد کــرد. عل ــه، ســبد کاال دریافــت خواهن مرحل
تاکیــد بــر اینکــه اقتصــاد مقاومتــی چــراغ راهنمــای ماســت 
ــکنندگی  ــی ش ــد کل ــات، رون ــاس مطالع ــر اس ــه داد: ب ادام
ــه  ــزان دسترســی روســتاها ب ــران و همچنیــن می اقتصــاد ای

خدمات از سال 2013 به بعد رو به بهبود است. 
ــرد: در ســال  ــح ک ــی تصری ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــا تابســتان 95 هــم 630 هــزار  1394 بیــش از 700 هــزار و ت

ــم.  شــغل را ایجــاد کردی
ــال و  ــال و غیرفع ــت فع ــرات جمعی ــد تغیی ــاره رون وی درب
نــرخ مشــارکت گفــت: اکنــون نــرخ مشــارکت نیــروی کار مــا 
 بــه 40 و 4 دهــم رســیده و جمعیــت فعــال مــا 26 میلیــون 

و 370 هزار نفر است. 
ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه اثــرات تأخیــری بــازار کار از ســال 
1387 تــا ســال 1392 وجــود دارد، ادامــه داد: متاســفانه مــا 
بــا نیــروی کار متأخــر کــه وارد بــازار کار شــد، مواجــه شــدیم. 
ــر  ــزار نف ــون و 200 ه ــک میلی ــش از ی ــت: ســاالنه بی وی گف
از دانش آموختــگان وارد بــازار کار شــدند؛ بنابرایــن ایجــاد 

اشــتغال محســوس نیســت. ایرنــا

 برگزاری همایش »سالم بر کار 3 «

در اتاق بازرگانی اصفهان
ــا موضــوع  ــر کار 3« ب ــش »ســالم ب همای کیمیای وطن

نقــش آمــوزش کــودکان در ارتقــای فرهنــگ کار و کارگروهــی 
بــا حضــور، مدیــران، معلمــان و کارشناســان پیش دبســتانی 
همایــش  ســالن  در  اصفهــان  اســتان  آموزش وپــرورش 

بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  ســهل آبادی،  ســیدعبدالوهاب 
اصفهــان، در ابتــدای ایــن همایــش گفــت: کارگروهــی یکــی 
از موضوعــات مهــم فضــای اقتصــادی اســتان اســت کــه نیــاز 

ــا دارد. ــه بخش ه ــعه در هم ــت و توس ــه تقوی ب
ــی  ــی و کارگروه ــگ کار، کارآفرین ــه فرهن ــکیل کمیت  وی تش
ذیــل کمیســیون آمــوزش را یکــی از اقدامــات اتــاق بازرگانــی 
ــد  ــالش می کن ــواره ت ــاق هم ــت: ات ــمرد و گف ــان برش اصفه
ــای  ــی فعالیت ه ــادی و فرهنگ ــاخت های اقتص ــه در زیرس ک
ریشــه ای انجــام دهــد و از ایــن رو، ایــن کمیتــه بــر آمــوزش 
کارآفرینــی و کارگروهــی از دوران کودکــی تمرکــز کــرده اســت.
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ــد،  ــش یاب ــاعت در روز کاه ــووات س ــه 2 کیل ــواده ب ــر خان ــرف ه ــرانه مص ــر س اگ
ــرای  ــب ب ــن ترتی ــود و بدی ــی می ش ــرق صرفه جوی ــرف ب ــگاوات در مص ــزار م 30 ه
ــده، می توانیــم برنامه ریــزی  ــرق در تابســتان ســال آین ــار مصــرف ب ــور از پیــک ب عب
مناســبی داشــته باشــیم؛ بــه گونــه ای کــه بــه احــداث نیــروگاه جدیــد بــرای تأمیــن 
ــازی  ــت، نی ــا 15 روز اس ــوال 10 ت ــه معم ــرف ک ــار مص ــک ب ــترکان در پی ــرق مش ب
نداشــته باشــیم. مدیــر امــور بــرق مرکــز اصفهــان در رابطــه بــا حــوزه مدیتریتــی اش 
موضوعــات مختلفــی را مطــرح کــرد؛ از جملــه اینکــه بــازار اصفهــان بــه لحــاظ ایمنــی 
ــا  ــا باره ــی دارد و م ــیار خطرناک ــت بس ــازه داران، وضعی ــرق مغ ــی های ب سیم کش
ــا  ــد ت ــدام کنن ــرای ایمن ســازی سیم کشــی ها اق ــه ب ــم ک ــه کســبه هشــدار داده ای ب

ــد پالســکو را شــاهد نباشــیم.  ــه ای مانن حادث
مهــران نصــر در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه چــه 
ــت: کل  ــت، گف ــکل اس ــرق دارای مش ــی ب ــر ایمن ــان از نظ ــازار اصفه ــی از ب مناطق
ــته  ــدی داش ــیار ب ــرایط بس ــری و ...، ش ــاژ جعف ــل، پاس ــاژ ایف ــان، پاس ــازار اصفه  ب
و هــر لحظــه احتمــال وقــوع حادثــه در ایــن اماکــن وجــود دارد. علی رغــم 
ــدام در خــور توجهــی از  ــوز اق ــان داده شــده، هن ــه بازاری اخطارهــای بســیاری کــه ب

اســت.  نگرفتــه  ســوی هیئت مدیره هــا صــورت 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا می توانیــم بــرای انجــام امــور کنتــور و خدمــات 
مشــاوره ای بــه کســبه، اقداماتــی را خــارج از تعهــدات فراســازمانی انجــام دهیــم، امــا 
بازرایــان بایــد توجــه داشــته باشــند کــه پاســاژهای اصفهــان بــه دلیــل ساختارشــان 
ــه اســتانداری اعــالم کرده ایــم و  ناایمــن هســتند، افــزود: مــا ایــن مســئله را نیــز ب

امیدواریــم در ایــن زمینــه خــود کســبه اقداماتــی انجــام دهنــد. 
دیگــر موضوعــی کــه مهــران نصــر دربــاره آن ســخن گفــت و بــه پرســش خبرنــگار 

ــود.  ــر ب ــای تجدیدپذی ــاره اســتفاده از انرژی ه ــای وطــن پاســخ داد، درب کیمی
ــتفاده از  ــرای اس ــترکان ب ــورد از مش ــون 15 م ــه تاکن ــه ک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انرژی هــای تجدیدپذیــر بــه شــرکت توزیــع بــرق مراجعــه کرده انــد، گفــت: بــا توجــه 
بــه مصوبــه اخیــر دولــت، ادارات بایــد در ســال جــاری 20 درصــد از انــرژی خــود را 

ــد.  ــه کنن ــر تهی ــای تجدیدپذی ــق انرژی ه ازطری
ــتری را  ــد بیش ــی درص ــترکان خانگ ــه مش ــم اینک ــه علی رغ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــورت  ــاری ص ــش تج ــرف در بخ ــترین مص ــا بیش ــد، ام ــاص دادن ــود اختص ــه خ ب
می گیــرد، افــزود: از ایــن تعــداد مشــترک، 62 درصــد مشــترکان خانگــی، 31 درصــد 
ــه بخش هــای عمومــی، کشــاورزی و صنعتــی  ــوط ب  مشــترکان تجــاری و بقیــه مرب

است. 

ــواده در اســتان اصفهــان 8  ــرای هــر خان ــه اینکــه ســرانه مصــرف ب ــا اشــاره ب وی ب
ــه 10  ــات صورت گرفت ــا اقدام ــبختانه ب ــت: خوش ــان داش ــت، بی ــووات در روز اس کیل
ــد  ــاله دارن ــت 50 س ــه قدم ــوزه ک ــن ح ــه ای ــوط ب ــرق مرب ــزات ب ــر از تجهی کیلومت
ــر از  ــازی 20 کیلومت ــه، نوس ــن منطق ــوده ای ــت فرس ــه باف ــه ب ــد و باتوج ــوض ش ع

ــد. ــد ش ــام خواه ــال 96 انج ــز در س ــبکه ها نی ش
ــه اینکــه در برنامــه ســال جــاری در  ــا اشــاره ب ــان ب ــز اصفه ــرق مرک ــور ب ــر ام  مدی
بعضــی مناطــق، مدیریــت بــرق شــبکه بــا سیســتم کنتــرل از راه دور انجــام می شــود 
گفــت: بــر همیــن اســاس در برنامــه ســال آینــده، مجهــز کــردن 50 نقطــه دیگــر در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــرد و گفــت: هزین ــز اشــاره ک ــرق مرک ــور ب ــم ام ــروژه مه ــد پ ــه چن ــه هزین نصــر ب
ــروژه کابل هــای خودنگهــدار 4  ــال، پ ــون ری ــروژه کابل هــای روغنــی 36 هــزار میلی پ
هــزار میلیــون ریــال و پــروژه تعــداد پســت های خودکارسازی شــده 7 هــزار میلیــون 

هزینــه داشــته کــه بــرای بهبــود برق رســانی شــبکه صــورت گرفتــه اســت.
    ۲0 میلیارد ریال پاداش برای صرفه جویی صنایع

در ادامــه نیــز مدیــر روابــط عمومــی امــور بــرق اصفهــان در زمینــه طرح هــای تشــویقی 
ــه صنایــع و ســازمان هایی داده  ــاداش ب ــال پ اظهــار داشــت: تاکنــون 20 میلیــارد ری
ــد.  ــت کردن ــود را مدیری ــرف خ ــرق مص ــار ب ــک ب ــتان 95 در پی ــه در تابس ــده ک ش
ــا شــرکت بــرق  ــا همــکاری شــرکت بــرق اصفهــان ب محمــد علی اکبــری در رابطــه ب
خوزســتان بــرای عبــور از بحــران بیــان کــرد: 11 گــروه از شــرکت بــرق اصفهــان بــرای 
کمــک بــه تعویــض تأسیســات ایــن اســتان از اصفهــان فرســتاده شــد و 36 نفــر از 

نیروهــای متخصــص از اســتان اصفهــان اعــزام شــدند.

مدیر امور برق مرکز اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن:

بیشتر پاساژهای اصفهان به دلیل سیم کشی های غیراستاندارد، ناایمن هستند

ــا 100 میلیــون تومــان در فاصلــه حــدود یــک مــاه مانــده بــه  ســود بدهــکاران ت
پایــان ســال جــاری بــه شــبکه بانکــی ابــالغ شــده کــه ظاهــرا تــا پایــان ســال 
آینــده تمدیــد خواهــد شــد. در ایــن حالــت بــه احتمــال فــراوان، تســهیالت ســال 

ــن بخشــودگی نمی شــود.  1396 مشــمول ای
ــه در  ــب اصالحی ــه در قال ــال ک ــه امس ــون بودج ــره )35( قان ــاس تبص ــر اس ب
ــکان  ــن ام ــالغ شــد، ای ــت اب ــه دول ــد ب ــی بع ــه آن الحــاق و مدت شــهریورماه ب
ــالف  ــی از اخت ــع ناش ــان از مناب ــارد توم ــزار میلی ــدود 45 ه ــه ح ــود دارد ک وج
قیمــت ارز طــی ســال های گذشــته در ســه بخــش مــورد اســتفاده دولــت قــرار 

ــرد. گی
15 هــزار میلیــارد تومــان بــرای تســویه بخشــی از بدهــی دولــت بــه بانک هایــی 
کــه بــه بانــک مرکــزی بدهــکار هســتند، 15 هــزار میلیــارد تومــان بــرای افزایــش 
ــودگی  ــور بخش ــه منظ ــز ب ــده نی ــارد باقی مان ــزار میلی ــا و 10 ه ــرمایه بانک ه س
ســود ناشــی از تســهیالت معــوق شــده و البتــه جــاری طــی ســال های اخیــر و 

تــا ســقف 100 میلیــون تومــان. 

بــر ایــن اســاس در هفته گذشــته دســتورکار مــورد تصویــب هیئت وزیران از ســوی 
بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی ابــالغ شــده و بانک هــا موظــف بــه اجــرای امــور 
مربــوط بــه بخشــودگی طلــب بدهــکاران تــا ســقف 100 میلیــون تومــان شــدند. 
ــرای بدهــکار بخشــیده شــده   در ایــن شــرایط ســود ناشــی از ایــن تســهیالت ب
و دولــت از محــل 10 هــزار میلیــارد پیش بینی شــده بــه بانک هــا پرداخــت 

می کنــد. 
ــه  ــه ب ــق گرفت ــزام متعل ــه الت ــه وج ــه از جمل ــه جریم ــر گون ــر ه در ســویی دیگ

ــد. ــد ش ــیده خواه ــا بخش ــوی بانک ه ــکاران از س ــن بده ــهیالت ای تس
ــوده و  ــال 1395 ب ــه س ــون بودج ــی از قان ــه جزئ ــه مصوب ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــرای  ــا پایــان ســال جــاری مهلــت اجــرا خواهــد داشــت، زمــان یــک ماهــه ب ت
ــد. ــته باش ــرد الزم را داش ــد عملک ــوده و نمی توان ــی نب ــدان کاف ــرای آن چن اج

 ایــن در حالــی اســت کــه اخیــرا برخــی نماینــدگان مجلــس اعــالم کردنــد کــه 
بــر اســاس مصوبــه کمیســیون تلفیــق اجــرای ایــن طــرح تــا پایــان ســال آینــده 

تمدیــد خواهــد شــد.

تمدید بخشش بدهکاران در دست مجلس

رنا
 ای

س:
عک
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حتما بخوانید!
امدادرسانی هالل احمر اصفهان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــر« ســه ســال  ســومین جشــنواره »بهشــت در قــاب تصوی
ــانه ای  ــدات رس ــت تولی ــش کیفی ــدف افزای ــا ه ــش ب پی
ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــی ب ــز فرهنگ ــا و مراک هیئت ه
ــه از  ــد ک ــی باش ــده محصوالت ــا بازتاب دهن ــت ت ــکل گرف ش
دل مــردم و بــدون ســفارش و بودجــه دولتــی تولیــد شــده 
اســت. امســال ایــن جشــنواره بــا رویکــردی جدیــد اقــدام 
بــه فراخــوان آثــار منتخــب هیئت هــای مذهبــی کــرده 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه آثــاری در زمینــه شــعر، پویانمایــی 
نماهنــگ، فیلــم داســتانی و مســتند نیــز راه خــود را بــه ایــن 
ــد. دبیــر ســومین جشــنواره »بهشــت  ــاز کرده ان جشــنواره ب
ــزاری  ــومین دور برگ ــزاری س ــاره برگ ــر« درب ــاب تصوی در ق
ایــن جشــنواره بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه 39 مرکــز 
فرهنگــی از پنــج شهرســتان اســتان اصفهــان و در مجمــوع 
80 نفــر در ایــن دوره از جشــنواره شــرکت کرده انــد کــه 205 

ــه ارســال شــده اســت. ــه دبیرخان اثــر ب
    برندسازی تولیدات مذهبی مدنظر است

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــیخ بهای ــا ش ــام محمدرض  حجت االس
امســال بخــش مســتقل از جشــنواره حــذف شــده، افــزود: 
ــم، در  ــال برندســازی در جشــنواره بودی ــه دنب از آنجــا کــه ب

ایــن دوره تنهــا تولیــدات مراکــز فرهنگــی مــورد ارزیابــی قرار 
گرفتــه کــه البتــه موجــب ریــزش آثــار شــده اســت. در ایــن 
 دوره 205 اثــر بــه دبیرخانــه ارســال شــده کــه از ایــن میــان

60 اثر به بخش مسابقه راه یافته اند. 
ــر  ــن، 30 اث ــن و اینفوموش ــه 12 انیمیش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــگ ب ــگ و 41 نواهن ــتند، 43 نماهن ــتانی، 46 مس داس
ســومین جشــنواره »بهشــت در قــاب تصویــر« راه یافته انــد 
و اختتامیــه آن جمعــه ســاعت 19 در تــاالر هنــر برگــزار 
می شــود، بیــان داشــت: 4 کارگاه آموزشــی در حاشــیه 

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــنواره نی جش
ــر داد  ــم خب ــده ه ــای برگزی ــژه هیئت ه ــزه وی   وی از جای
و افــزود: بــا توجــه بــه شــاخص هایی چــون قــدرت بازتــاب 
ــه مســتند شــاخص  ــه مــردم، ورود ب ــوای هیئت هــا ب  محت
 و غیرگزارشــی، ورود بــه اثــر تولیــد داســتانی، میــزان رشــد 
و توســعه فعالیــت رســانه ای و کمــک بــه ســایر هیئت هــا در 
ارتقــای ســطح کیفــی آثــار، در ایــن جشــنواره از هیئت هــای 

برگزیــده تجلیــل خواهد شــد.
    افزایش کیفیت در تولید آثار آیینی و مذهبی

ــن  ــر دومی ــدری، دبی ــن نشســت مصطفــی حی در ادامــه ای
جشــنواره »بهشــت در قــاب تصویــر«، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــال  ــان فع ــی در اصفه ــزرگ تربیت ــه ب ــش از 80 مجموع بی

ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــال برگ ــول 3 س ــت: در ط ــت، گف اس
ــانه ای  ــت رس ــر فعالی ــز درگی ــن مراک ــا ای ــده ت ــاش ش ت
ــه  ــم؛ البت ــی را هــم شــاهد بوده ای ــه بازخــورد خوب شــوند ک
ــال  ــن حــوزه فع ــا شهرســتان ها بیشــتر در ای ــاز اســت ت نی

شــوند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه در حاشــیه اختتامیه جشــنواره امســال 
ــهر  ــطح ش ــای س ــده هیئت ه ــای برگزی ــی از عکس ه بخش
ــش از  ــته بی ــال گذش ــت: س ــد، گف ــش در می آی ــه نمای ب
473 اثــر حضــور داشــتند کــه امســال بــا توجــه بــه حــذف 
بخــش مســتقل کاهــش داشــته اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در دوره گذشــته بخــش ویــژه ای بــه شــهدای غــواص 
و اربعیــن اختصــاص داده شــده بــود، افــزود: در اختتامیــه 
ــتانی، 7  ــاه داس ــم کوت ــر، 8 فیل ــتند برت ــم از 10 مس مراس
ــه عمــل ــر ب ــر تقدی ــی برت ــری و 3 پویانمای ــگ تصوی  نماهن

 آمد. 

ــام بهشــت  ــز تخصصــی ســینما اســتفاده از ن ــس مرک رئی
بــرای ایــن جشــنواره را بــه ســبب ماهیــت تولیــدات آن در 
جلســات روضــه و هیئت هــا دانســت و گفــت: از آنجــا کــه 
ــود  ــانی خ ــی و اطاع رس ــم های آیین ــرای مراس ــا ب هیئت ه
از نماهنــگ و تصویــر اســتفاده می کننــد، ایــن جشــنواره کــه 
هــدف رقابتــی نیــز نداشــته، می توانــد بــه افزایــش کیفیــت 
آثــار کمــک کنــد. گفتنــی اســت دفتــر تخصصــی ســینمای 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری 
ــان )ســیمرغ(  ــاب اســامی اصفه مجمــع فیلمســازان انق
ســومین جشــنواره تولیــدات رســانه ای هیئت هــای مذهبــی 
ــد کــه  ــزار می کنن ــان را برگ ــز فرهنگــی اســتان اصفه و مراک
 هــدف آن ایجــاد بســتری مناســب جهت شناســایی، معرفی 
و حمایــت از اســتعدادهای جوانــان مراکز فرهنگــی در عرصه 
 فیلمســازی اســت؛ شــامل: مســتند، داســتانی، انیمیشــن 

اینفوموشن و کلیپ/نماهنگ تصویری و صوتی.

دبیرسومین جشنواره »بهشت در قاب تصویر« عنوان کرد:

حمایت از تولیدات مراکز فرهنگی

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان عنوان کرد:

مشکالت فوالدشهر

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

نادعلــی توکلــی، رئیس شــورای 
اصفهــان  اســتان  اســامی 
گفــت: چندیــن ســال اســت 
ــول تخصیــص  کــه مســئوالن ق
ــد  ــهر را دادن ــداری فوالدش بخش
ولــی هنــوز بخشــنامه ای ابــاغ نشــده اســت. خیلــی از ادارات 
ــفانه در  ــوند و متاس ــیس می ش ــداری تأس ــدن بخش ــا آم ب
فوالدشــهر هنــوز ســازمان های تبلیغــات اســامی و ســازمان 
ــود  ــم نب ــل آن ه ــده و دلی ــیس نش ــاد تأس ــگ و ارش فرهن

ــت.  ــداری اس بخش
خوشــبختانه بــا تــاش مســئوالن شــهر، شهرســتان و اســتان 
ــر 17  ــال حاض ــد و در ح ــاد ش ــرورش ایج ــوزش و پ اداره آم
هــزار نفــر دانش آمــوز و 8 هــزار نفــر دانشــجو در 5 دانشــگاه 

مشــغول تحصیــل هســتند. 
وی تصریــح کــرد: فاصلــه اصفهــان تــا فوالدشــهر 20 کیلومتــر 
ــد  ــط 15 درص ــال فق ــدت 10 س ــرو در م ــروژه مت ــت و پ اس
پیشــرفت فیزیکــی داشــته کــه 20 میلیــارد تومــان از طریــق 
درآمــد شــهر هزینــه شــده و البتــه 35 میلیــارد تومــان 
پیش بینــی شــده بــود؛ اگــر بخواهیــم همیــن رونــد را ادامــه 
دهیــم تــا 50 ســال دیگــر هــم صاحــب متــرو نخواهیــم شــد 

ــد پیگیــری و بررســی شــود. و ایــن موضــوع بای
ــوان  ــه عن ــت ب ــر جمعی ــزار نف ــت: 500 ه ــان داش ــی بی  توکل
ــوز  ــه توجــه دارد و هن ــاز ب ــده نی ــزرگ در آین ــن شــهر ب دومی
پــس از گذشــت 45 ســال همچنــان محــات قدیمــی 

ــد. ــود دارن ــهر کمب فوالدش
ــد کاســته شــود؛ بلکــه  ــت: از اراضــی فوالدشــهر نبای  وی گف
ــامی  ــورای اس ــس ش ــود. رئی ــن ش ــد تأمی ــردم بای ــاز م نی
اســتان اصفهــان از مشــکات عدیــده مســکن مهــر فوالدشــهر 
ــارک و  ــود پ ــت از: نب ــا عبارتس ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک گف
 شــهر بــازی و روشــنایی معابــر، آســفالت نبــودن خیابان هــا 
و ســنگ فرش نشــدن پیاده روهــا، نبــود دســتگاه خودپــرداز 
و کتابخانــه، فرهنگســرا، شــهرک های علمــی و فضایــی، تــاالر 
اجتماعــی، مراکــز حمایتــی عمومــی، مراکــز آموزشــی و مراکز 
تخصیصــی و همچنیــن پمــپ بنزیــن و پایانــه حمــل و نقــل 

مسافربری.
ــره  ــای روزم ــه از نیازه ــار را ک ــوه و تره ب ــگاه می ــود بن  وی نب
ــر  ــرد و از مدی ــه ک ــر اضاف ــکن مه ــکات مس ــه مش ــت ب اس
عامــل شــرکت عمــران، شــهردار فوالدشــهر، فرمانــداری 
لنجــان و نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
ــهر از  ــی فوالدش ــری اراض ــت بازنگ ــه جه ــرد ک ــت ک درخواس
طریــق شــرکت عمــران و اداره راه و شهرســازی اقدامــات الزم 

ــل آورد. ــه عم را ب

گزارش

برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در برخوار 

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

شهرســتان  ســپاه  فرمانــده 
برخــوار گفــت: رزمایــش الــی بیــت 
المقــدس در روز پنجشــنبه و جمعــه 
شهرســتان  در  جــاری  هفتــه 
می شــود.  برگــزار  برخــوار 
ــی و پشــتیبانی  ــد شــفیعی در جلســه هماهنگ ســرهنگ محم
ــدار و  ــت فرمان ــه ریاس ــه ب ــدس ک ــت المق ــی بی ــش ال رزمای
ــار  ــزار شــد اظه ــا حضــور جمعــی از مســئوالن شهرســتان برگ ب
اســامی  جمهــوری  اقتــدار  رزمایش هــا  ایــن  در  داشــت: 
 ایــران بــه نمایــش گذاشــته می شــود و همیــن اقدامــات 
ــد  ــمن نتوان ــون دش ــده تاکن ــث ش ــه باع ــت ک و رزمایش هاس
ــاره  ــا اش ــتان ب ــپاه شهرس ــده س ــد. فرمان ــه کن ــران حمل ــه ای ب
ــه اینکــه امنیــت بــرای هــر کشــوری شــاخص مهمــی اســت  ب
افــزود: برگــزاری رزمایــش نیــز بــه معنــای بــه نمایش گذاشــتن 
 قــدرت نظامــی کشــور اســت و نقــش بی بدیلــی در ایجــاد 
و تضمیــن امنیــت کشــور دارد.  وی افــزود: رزمایــش الــی بیــت 
المقــدس در شهرســتان برخــوار بــا ســه گــردان و ظرفیــت 800 
نفــر اجــرا و برنامــه صبحــگاه مشــترک نیــز ســاعت هفــت صبح 
روز پنجشــنبه 5 اســفندماه برگــزار می شــود؛ فراخوان هــا همــراه 
ــی  ــده و آمادگ ــام ش ــتان انج ــطح شهرس ــز در س ــار نی ــا انفج ب

خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.

 گشایش بازارچه خیریه دانشجویی 

در دانشگاه کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
 آمنه  تسلیمیکاشان

مدیــر فرهنگــی دانشــگاه کاشــان گفــت: بازارچــه خیریــه 
دانشــجویی بــا عنــوان »بــا طعــم مهربانــی« بــه همــت کانــون 
دانشــجویی هــال احمــر دانشــگاه در محــل نمایشــگاه دائمــی 
ایــن دانشــگاه گشــایش یافــت. حجت االســام احمــد شــیخ زاده 
افــزود: در ایــن بازارچــه دانشــجویان در حــدود 15 غرفــه انــواع 
دســتاوردها و تولیــدات دانشــجویی را از قبیــل هنرهــا و صنایــع 
ــاب  ــی، کت ــک، خوشنویس ــی، گرافی ــنتی، طراح ــتی و س  دس
و  آموزشــی، محصــوالت  نرم افزارهــای  پوشــاک،  و  البســه 
ــد. وی  ــه کرده ان صنایــع غذایــی، ســرگرمی، گل و گیــاه و ... ارائ
بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه هرســاله در آســتانه عیــد نــوروز 
ــار  ــود، اظه ــه می ش ــگاه ارائ ــن دانش ــجویان ای ــت دانش ــه هم ب
کــرد: درآمــد حاصــل از ایــن نمایشــگاه صــرف کمــک به کــودکان 
بی سرپرســت، بدسرپرســت، کــودکان مبتــا بــه اوتیســم، ایــدز 
و ســرطانی می شــود. ایــن نمایشــگاه تــا پایــان هفتــه از ســاعت 

8 صبــح تــا 20 شــب بــرای بازدیــد عمــوم دایــر اســت.

اخبار کوتاه

M.Sharifi@eskimia.ir
اعظم حاجی رضازادهاصفهان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان 
اصفهــان، معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر 

اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اعــام 
وضعیــت زرد در روزهــای چهارشــنبه و 
ــه تمامــی شــعب و تیم هــای  پنجشــنبه ب
ــه تیم هــای  ــاش ب ــز آماده ب ــی و نی عملیات
امداد و نجات در ســیاب در روز پنجشــنبه 
عملیاتــی  تیم هــای  داشــت:  اظهــار 
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــت ه جمعی

در 72 ســاعت گذشــته بــه 774 تــن از حادثه دیــدگان 
ــده  ــر از مســافران در راه مان ــرده و 288 نف امدادرســانی ک
ــح  ــی تصری ــوش کریم ــد. داری ــراری دادن ــکان اضط را اس
ــوالک  ــرف و ک ــات ب ــی، 16 عملی ــازه زمان ــن ب ــرد: در ای  ک
و 15 مــورد حادثــه جــاده ای پوشــش داده شــد؛ همچنیــن 

بــه 3 مــورد حادثه دیــده ســیل و آبگرفتگــی در شهرســتان 
دهاقــان و شــهر کوهپایــه امدادرســانی شــد. همچنیــن وی 
از امدادرســانی بــه تعــداد 774 تــن حادثه دیــده و 36 نفــر 

مصــدوم نجــات یافتــه خبــر داد. 
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال 
ــر از  ــزود: 34 نف ــان اف ــتان اصفه ــر اس احم
حادثه دیــدگان بــه مراکــز درمانــی انتقــال 
ــرپایی  ــورت س ــه ص ــم ب ــر ه ــد و 2 نف یافتن
مــداوا شــدند. کریمــی گفــت: بــه منظــور 
روز  پایگاه هــا،  آمادگــی  میــزان  ســنجش 
ــد  ــرب اســتان بازدی ــای غ گذشــته از پایگاه ه
ــای  ــه فعالیت ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. کریم ــل آم ــه عم ب
پایگاه هــای هــال احمــر در طــول 24 ســاعت شــبانه روزی 
ادامــه دارد، خاطرنشــان کــرد: در صــورت هشــدارهای اداره 
ــاش  ــت آماده ب ــا در حال ــن پایگاه ه ــام ای هواشناســی، تم

ــد. ــرار می گیرن ــت زرد ق ــان وضعی ــا هم ی

در پی بارندگی های 72 ساعت گذشته در اصفهان انجام شد:

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به 774 حادثه دیده 

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــن دوره  ــی پنجمی ــون کتب ــور آزم ــر کش ــا سراس ــان ب همزم
طــرح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن کریــم بــا شــرکت بیش 

از یــک هــزار و 200 قرآن آمــوز شهرســتان 
ــد.  ــزار ش ــه برگ ــهر و میم شاهین ش

مســئول اجــرای طــرح حافظــان قــرآن 
کریــم ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
شاهین شــهر و میمــه از برگــزاری آزمــون 
ــت  ــی تربی ــرح مل ــن دوره ط ــی پنجمی کتب
حافظــان قــرآن کریــم در مصــای نمــاز 

جمعــه شاهین شــهر خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح در 
ــر تربیــت 10  ــر معظــم انقــاب مبنــی ب ــه امــر رهب لبیــک ب
ــته در  ــال گذش ــود. س ــرا می ش ــرآن اج ــظ ق ــون حاف میلی
ــه جــز  ــوز ب ــر قرآن آم ــک هــزار و 500 نف ــن شهرســتان ی ای
ــأن  ــی، ش ــظ، معان ــرد حف ــا رویک ــدارس ب ــای م ورودی ه

نــزول، قصه هــا، احــکام و نکته هــای اخاقــی آمــوزش 
ــا بیــان اینکــه آزمــون  داده شــدند. لیــا ســادات صادقــی ب
ــرای  ــم ب ــرآن کری ــان ق ــت حافظ ــی تربی ــرح مل ــی ط کتب
ــی در ســطح شهرســتان شاهین شــهر  ــن ســال متوال دومی
ــن  ــرد: ای ــزار شــد، خاطرنشــان ک ــه برگ و میم
ــتقبال  ــا اس ــور ب ــاف تص ــروز برخ ــون، ام آزم
ــش از  ــرکت بی ــا ش ــوزان ب ــمگیر قرآن آم چش
یــک هــزار و 200 نفــر در رشــته های حفــظ 
ــک، دو  ــزء ی ــک و 30، ج ــزء ی ــزء 30، ج  ج
و 30، جــزء ســه و 30 و پنــج جــزء، حفــظ کل 
 و حفــظ موضوعــی 120، 150 و 300 موضــوع 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. صادق ــزار ش ــر برگ ــای دیگ و جزءه
ایــن طــرح از اویــل خــرداد تــا اواخــر بهمن مــاه برگــزار شــد 
تصریــح کــرد: 42 مربــی حافــظ قــرآن در بیــش از 57 کاس 
بــا روحیــه جهــادی ابتــدا بــه آمــوزش روخوانــی و روان خوانی 

و ســپس بــه آمــوزش حفــظ قــرآن اقــدام کردنــد.

در شهر

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  15 روز 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ، ظرف مدت یک  رسید  اخذ  از  تسلیم وپس  واماک محل  اسناد 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره5027و 5026-95/11/20هیأت : آقای حسن کنعانی بیدگلی فرزندعلی محمد شماره 

 ، )بالمناصفه(  باقر شماره شناسنامه 7638   بیدگلی فرزند  رضوان صانعی  شناسنامه24 و خانم 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 222.5 مترمربع شماره پاک 2975 فرعی از پاک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  نوریان  اکبر  علی  آقای   : هیأت  شماره95/11/20-5032  2(رأی 

فرعی   2976 پاک  مترمربع شماره   197.08 مساحت  به  یکبابخانه  8230 ششدانگ   شناسنامه 

ابتیاعی از   مجزا از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

حسینعلی نوریان 

شماره  عباسعلی  فرزند  رصافیان  محسن  آقای   : هیأت  شماره5014و95/11/20-5013  3(رأی 

شناسنامه 5624 و خانم مهدیه قاسمی مقدم فرزند حسین شماره شناسنامه 241  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81.86 مترمربع شماره پاک 20 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی 

از پاک 108 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مریم عزیزالهی

4(رأی شماره 5021-95/11/20 هیأت : آقای سید حسین محسن زاده بیدگلی فرزند سیدرضا شماره 

شناسنامه 7804  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73.40 مترمربع شماره پاک 1 فرعی مجزا از 

پاک 129 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمد سالمی پور

5(رأی شماره5015-95/11/20هیأت : آقای ابوالفضل کشتکار بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 

1250122694  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106.5 مترمربع شماره پاک 49 فرعی مجزا از 

شماره13 فرعی از پاک 285 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

علی اکبر کشتکار

فرزند  بیدگلی  احمدی  تقی  محمد  آقای   : هیأت  5025و5023و95/11/20-5024  شماره  6(رأی 

عباس شماره شناسنامه 1250053005 و خانم فاطمه احمدی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 

6190022529 و خانم اکرم مشتکی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 356 به نسبت 3 و2 

و1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت143.86 مترمربع شماره پاک 13 فرعی مجزا 

از شماره 7 فرعی از پاک 325 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی

7(رأی شماره 5019و5020-95/11/20 هیأت : آقای ابراهیم جعفر آقازاده اف فرزند حسین شماره 

شناسنامه 19 و خانم فاطمه تشت زرین فرزند علی شماره شناسنامه37  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 163.20 مترمربع شماره پاک 8523 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از 

پاک 2637 اصلی واقع در مسعو دآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی

 82 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  سربند  رضا  آقای   : هیأت   95/11/19-5000 شماره  8(رأی 

از شماره 1178  فرعی مجزا   8524 به مساحت 169 مترمربع شماره پاک  یکبابخانه  ششدانگ  

فرعی از پاک 2637 اصلی واقع در مسعو دآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.سهم االرث

شماره  علی  فرزند  زاده  سمیعی  حسن  آقای   : هیأت  4981و95/11/19-4982  شماره  9(رأی 

 ، )بالمناصفه(    81 شناسنامه  شماره  حبیب  فرزند  آرانی  نوروزی  اشرف  خانم  و   66 شناسنامه 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پاک 8529 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی 

از پاک 2637 اصلی واقع در مسعو دآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

10(رأی شماره 5037-95/11/20 هیأت : آقای محمد حکیمیان آرانی فرزند حبیب شماره شناسنامه 

337 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 315.5مترمربع شماره پاک 2868 فرعی مجزا از شماره 

بیدگل.مالکیت  و  آران  ثبتی  حوزه   3 آباد بخش  احمد  در  واقع  اصلی   2638 از پاک  فرعی   25

مشاعی

اله  رحمت  فرزند  علی عزیزی محمودآبادی  آقای   : هیأت  11(رأی شماره5031و95/11/20-5032 

شماره شناسنامه 6 و خانم اشرف داروغه گی فرزند محمد آقا شماره شناسنامه 11115  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210.46 مترمربع شماره پاک 1809 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس 

مهدوی پناه

12(رأی شماره 5034-95/11/20 هیأت : خانم زهرا سادات شریفیان آرانی فرزند سید محمد شماره 

شناسنامه 1250146151  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156 مترمربع شماره پاک 1113 فرعی 

مجزا از شماره 340 فرعی از پاک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی ازسید رضا شریفیان

13(رأی شماره 5010و5011-95/11/20 هیأت : آقای محمدرضا حمیدی فرد فرزند علی اکبر شماره 

شناسنامه 8591 و خانم اعظم منعمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 216  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139 مترمربع شماره پاک 563 فرعی مجزا از شماره 491 فرعی 

از پاک 2703 اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر 

یتیمی بیدگلی

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/2
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/18

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان
5/22/95/757م الف

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  15 روز 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ، ظرف مدت یک  رسید  اخذ  از  تسلیم وپس  واماک محل  اسناد 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 4655-95/10/22 هیأت : خانم طاهره پهلوانی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 

8623  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پاک 860فرعی مجزا از شماره 102 

فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 

2(رأی شماره 4992و4993-95/11/19 هیأت : آقای سید جمال سید پور فرزند سید کاظم شماره 

به  ابرغانیفرزند غیضعلی شماره شناسنامه 27   عافیت فیاضی  و خانم  شناسنامه 1640032420 

نسبت 4و2دانگ از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160 مترمربع شماره پاک 863 فرعی مجزا 

از شماره 102 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مرتضی ناظمی

بیدگلی  اکبرزاده  علی  حسن  آقای   : هیأت  4994و95/11/19-4995  شماره  رأی   )3

فرزند امراله شماره شناسنامه 343 و خانم زهرا نوریان بیدگلی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 

115  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 247.55 مترمربع شماره پاک 864 فرعی 

مجزا از شماره 106 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمد عظیمی

4(رأی شماره 4996و4997-95/11/19 هیأت : آقای مرتضی نساج یگانه  فرزند علی محمد شماره 

شناسنامه 6190008046 و خانم ناهید محمد بیکیان فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 6190009697  

از  فرعی مجزا   865 مترمربع شماره پاک   160 به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

شماره 102 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از نصراله داعی

شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  بیدگلی  ی  قمر  علیرضا  آقای   : هیأت   5018 شماره  5(رأی 

6190086187 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 122.41 مترمربع شماره پاک 19 فرعی مجزا از 

شماره 6 فرعی از پاک 226 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

6(رأی شماره 5036-95/11/20 هیأت : آقای محسن زارعی برزکی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 

3461 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع شماره پاک 9 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 

پاک 848 اصلی ومشاعات آن و از 842 اصلی  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین مرشدی

علی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  احمد دهنوی  آقای   : هیأت  7(رأی شماره 95/11/20-5033 

178ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86.5 مترمربع شماره پاک 22 فرعی مجزا از شماره 8و9و10 

فرعی از پاک 1824 اصلی ومشاعات آن واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از علی دهنوی

8(رأی شماره 5017و5016-95/11/20 هیأت : آقای حسین افروز فرزند علی آقا شماره شناسنامه 

702 و خانم لیال خدیش زاده فرزند عباس آقا شماره شناسنامه 774  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

از  از شماره 538 فرعی  8525 فرعی مجزا  به مساحت 86.20 مترمربع شماره پاک  یکبابخانه 

پاک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی افروز

9(رأی شماره 4998و4999-95/11/19 هیأت : آقای حسن افروز فرزند علی آقا شماره شناسنامه 

 ، اله شماره شناسنامه 8659  )بالمناصفه(  مولود اعظمیان بیدگلی فرزند حشمت  183 و خانم 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 77.80 مترمربع شماره پاک 8526 فرعی مجزا از شماره 538 

از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  3 حوزه  آباد بخش  مسعود  در  واقع  اصلی   2637 از پاک  فرعی 

رضوان معبدی

شماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  شاخوصی  فهیمه  خانم   : هیأت   95/11/19-4985 شماره  10(رأی 

شناسنامه 278   ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 28.83 مترمربع شماره پاک 8527 فرعی 

مجزا از شماره 3852 فرعی از پاک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مهدی اقبال آرانی

11(رأی شماره 4983و4984-95/11/19 هیأت : آقای مهدی ستمکش فرزند علی محمد شماره 

 ، )بالمناصفه(    1001 علیرضا شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  منیره رهنما  و خانم   10940 شناسنامه 

از شماره 1657  1657 فرعی مجزا  به مساحت 168 مترمربع شماره پاک  یکبابخانه  ششدانگ  

فرعی از پاک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

تقی  محمد  فرزند  بیدگلی  نوری  اله  حبیب  آقای   : هیأت  5005و95/11/20-5006  شماره  12(رأی 

شماره شناسنامه 142 و خانم کبری فامیلی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 9  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پاک 340 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 

از پاک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

13(رأی شماره 5007-95/11/20 هیأت : آقای روح اله عمورجبی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 

105 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 341 فرعی مجزا از شماره 252 

فرعی از پاک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

ازجواد حمید پناه

شماره  عباس  فرزند  راوندی  زاده  کاظم  فاطمه  خانم   : هیأت   95/11/20-5004 شماره  14(رأی 

شناسنامه 2170  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 151 مترمربع شماره پاک 342 فرعی 

مجزا از شماره 252 فرعی از پاک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی ازجواد حمید پناه

شماره  سیداحمد  فرزند  پور  سیدی  علی  سید  آقای   : هیأت   95/11/20-5008 شماره  15(رأی 

شناسنامه 1120 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 343 فرعی مجزا از 

شماره 252 فرعی از پاک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازجواد حمید پناه

شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  آرانی  نایب  فاطمه  خانم   : هیأت   95/11/20-5009 شماره  16(رأی 

218  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 344 فرعی مجزا از شماره 252 

ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  دستجرد وغیاثه بخش3 حوزه  در  واقع  اصلی   2704 از پاک  فرعی 

ازجواد حمید پناه

شماره  غامعلی  فرزند  بیدگلی  منعمی  صدیقه  خانم   : هیأت   95/11/19-4980 شماره  17(رأی 

شناسنامه 284   ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 193.78 مترمربع شماره پاک 5721 فرعی 

مجزا از شماره 4799 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از محمدرضانجات خواه

18(رأی شماره 4979 هیأت : آ خانم صدیقه منعمی بیدگلی فرزند غامعلی شماره شناسنامه 284  

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 195.68 مترمربع شماره پاک 5722 فرعی مجزا از شماره 

4799 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمدرضانجات خواه

شماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  روحی  حسین  آقای   : هیأت   95/11/19  – 19(رأی شماره 4978 

شناسنامه 1200 ششدانگ  یکباب ساختمان و انباری به مساحت 1405.85 مترمربع شماره پاک 

5723 فرعی مجزا از شماره 154 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازمحمد حق پناه 

20(رأی شماره 4977 – 95/11/19 هیأت : آقای علی حالج آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 

1013 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 384.72 مترمربع شماره پاک 5724 فرعی مجزا از 

شماره 163 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی ازعلی ناظمی 

21(رأی شماره4986 – 95/11/19 هیأت : آقای سید روح اله فدائی بیدگلی فرزند سید ابوالقاسم 

 5725 به مساحت 200 مترمربع شماره پاک  انباری  شماره شناسنامه 9805 ششدانگ  یکباب 

فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن حفیظی

اله شماره  نعمت  بیدگلی فرزند  فرشته عنایتی  : خانم  95/11/19 هیأت  22(رأی شماره 4976 – 

شناسنامه 529 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 147.81 مترمربع شماره پاک 5726 فرعی 

مجزا از شماره 163 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین حاجی بابا زاده

محمد  علی  فرزند  مقدم  پویا  دخیل  آقای   : هیأت   95/11/19  – 4988و4987  شماره  23(رأی 

شماره شناسنامه 97و خانم اعظم پویا مقدم فرزند آقا ماشااله شماره شناسنامه 128  )بالمناصفه( 

شماره  از  مجزا  فرعی   5727 پاک  شماره  مترمربع   81.93 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ  

458و459 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از ماشااله مریخی

شماره  عباسعلی  فرزند  گلی  جواد  آقای   : هیأت   95/11/19  – 4990و4989  شماره  24(رأی 

شناسنامه 7752و آقای سید روح اله فدائی بیدگلی فرزند سید ابوالقاسم شماره شناسنامه 9805  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 597.75 مترمربع شماره پاک 5728فرعی 

مجزا از شماره 163 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از الهام مجیدی

25(رأی شماره 5035-95/11/20 هیأت : خانم فاطمه خبازیان فرزند علی شماره شناسنامه 2298 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع شماره پاک 754 فرعی مجزا از شماره 48 فرعی 

از پاک 2875 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازصفر علی فتاح پور

26(رأی شماره 5028-95/11/20 هیأت : آقای امیر کدخدایی نوش آبادی فرزند غامعلی شماره 

شناسنامه 65 ششدانگ  دو باب مغازه به مساحت 91 مترمربع شماره پاک 860 فرعی مجزا از 

شماره 134 فرعی از پاک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازمنیره جدیدی

27(رأی شماره 5012-95/11/20 هیأت : آقای مجید جمشید رزاده فرزند غامعلی شماره شناسنامه 

2000 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160مترمربع شماره پاک 53 فرعی مجزا از پاک 42 اصلی 

واقع در نور آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/2
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/18

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل  عباس عباس زادگان
5/22/95/757م الف

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

آگهی  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر 

کانتری   اصغر  آقای   1395114402018000098 پرونده  139560302018003613 کاسه  رای شماره 

فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 94 صادره از نجف آباد   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به 

مساحت  240 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/02

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:999 /37/05/الف/م به تاریخ 95/11/09

همزمان با سراسر کشور

طرح ملی حفظ قرآن با شرکت 1200 قرآن آموز شاهین شهری 

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
خرس طال راهی مجارستان شد

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

اصفهــان، مهــد هنــر و زیبایــی اســت و از دیربــاز هنرمنــدان 
زیــادی را بــه خــود دیــده و بــاز هــم خواهــم دیــد. رؤیــای 
ــره  ــای چه ــان اســت، رؤی شــهرت در ســر بســیاری از جوان
ــی  ــراغ یک ــه س ــا ب ــن؛ ام ــهرت یافت ــینما و ش ــدن در س ش
ــتر  ــه بیش ــم ک ــوش ذوق می روی ــر و خ ــان خوش فک از جوان
دوســت دارد بــه جــای چهــره شــدن، نــام او بــر ســر 
زبان هــا باشــد و آثــار مانــدگاری از خــود بــر جــای بگــذارد؛ 
نویســنده  بازیگــر،  عنایتــی متولــد 1367،   امیرحســین 
کارگــردان و فیلمســاز جــوان اصفهانــی کــه در حــال حاضــر 

ــم اســت. ــر عامــل موئسســه فدک فیل مدی
    کارتان را در زمینه هنر از چه زمانی آغاز کردید؟

از ســال 1382 ابتــدا وارد حــوزه  تئاتــر شــدم؛ چــون عالقــه 
بــه هنرهــای نمایشــی داشــتم، یــک دوره بازیگــری در تهران 
نــزد اســتاد ســمندریان رفتــم و بعــد از آن بازیگــری و تئاتر را 

خیلــی جــدی شــروع کــردم.
    کدام یک از کارهای شما باعث پیشرفتتان شد؟

 هــر هنرمنــدی در مســیر شــغلی خــودش در ســینما 

ــده  ــن قاع ــز از ای ــن نی ــه م ــی دارد ک ــه عطف ــر نقط و تئات
ــه  ــب« ب ــش »اس ــال 84 در نمای ــتم. در س ــتثنی نیس مس
نویســندگی آقــای چرمشــیر افتخــار، کارگردانــی و بازیگــری 
ــای  ــر آق ــن تئات ــرای همی ــتم و در اج ــی را داش ــش اصل نق
چکینــی کــه یکــی از تهیه کننــدگان خــوب اصفهــان هســتند 
ــد کــه در  از کار مــن خوششــان آمــد و از مــن دعــوت کردن
فیلــم ســینمایی »غوغــای دل« ایفــای نقــش کنــم و همیــن 
 انگیــزه بیشــتری بــرای مــن شــد بــرای دنبــال کــردن 

هنر.
ــی  ــازی و کارگردان ــه فیلمس ــری ب ــد از بازیگ ــه ش     چ

ــد؟ روی آوردی
در  مشــهور  بازیگــران  می دیــدم کــه  تهــران  در  وقتــی 
مکان هــای عمومــی و مردمــی بــرای یــک جابه جایــی 
ــدان  ــه هنرمن ــد ب ــردم عالقمن ــوند و م ــت می ش ــا اذی واقع
ــه پشــت  ــر ب ــح دادم در کار تصوی ــد، ترجی امضــا می خواهن
ــات مــن  ــا روحی ــده شــدن ب ــن دی ــاورم؛ ای ــه روی بی صحن
ــتری  ــه بیش ــندگی عالق ــه نویس ــت و ب ــور نیس ــی ج خیل
بخــش  در  دادم  ترجیــح  دلیــل  همیــن  بــه  داشــتم؛ 

نویســندگی و کارگردانــی فعالیــت کنــم.

    درباره فعالیت های خود توضیح دهید.
اولیــن فیلــم ســینمایی مــن »نــام پیامــک دقیقــه 90« نــام 
داشــت کــه از شــبکه 1 ســیما پخــش شــد. ســپس فیلــم 
ــودم  ــردان آن ب ــنده و کارگ ــه نویس ــاوان« ک ــینمایی »ت  س
و ســال 87 از شــبکه 2 ســیما بــر روی آنتن رفــت؛ پس از آن 
 فیلــم کوتاهــی بــه نــام »صداها« که بــرای آن مقام نویســنده 
و کارگــردان برتــر آن ســال را در فســتیوال گرفتــم؛ همچنیــن 
فیلــم ســینمایی »حرمــت بازگشــت« و ســریال »دوراهــی« 
ــرای شــبکه 3 ســیما، »جشــن  مجموعــه ای 13 قســمتی ب
تکلیــف« و پــس از آن برنامــه »قــرار« یــک برنامــه روتیــن 
ــب از  ــر ش ــود و ه ــن ب ــت م ــتند آن دس ــش مس ــه بخ ک
شــبکه افــق پخــش می شــد؛ پــس از آن در ســال 94 فیلــم 
»دریــادالن« را کار کــردم کــه اکــران آن در اصفهــان انجــام و 

از شــبکه 3 ســیما پخــش می شــود.

    در حــال حاضــر در حــال ســاخت چــه فیلمــی 
هســتید؟

ــن«  ــن و میه ــه 90 قســمتی »م مشــغول ســاخت مجموع
ــی  ــندگی و کارگردان ــیما. نویس ــبکه 3 س ــرای ش ــتم، ب هس
ــده دارم؛ 12 قســمت آن ســاخته شــده  ــر عه  آن را خــودم ب
و در حــال تدویــن اســت و ان شــاءهللا بــرای عیــد روی آنتــن 

می رود.
    کدام یک از کارهای خود را بیشتر دوست دارید؟

ــه  ــودم ب ــی خ ــندگی و کارگردان ــه نویس ــادال« ب ــم »دری فیل
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــی ب ــه صورت ــم آن ب ــه ت ــل آنک دلی
روحیــات خــودم بیشــتر بــا مــن ارتبــاط برقــرار کــرد. در ایــن 
فیلــم بازیگرانــی چــون رضــا رویگــری، مهــدی فقیهــی، بهزاد 
ــتایش  ــام و س ــراره رخ ــی، ش ــتو صالح ــی، پرس رحیم خان

ــد. ــش کردن ــای نق ــانی نژاد ایف ساس

- خواننــده موســیقی انقالبــی از تولیــد و عرضــه ســه اثــر 
موضوعــی بــا محوریــت چهره هایــی چــون حضــرت امــام 
خمینــی)ره( و شــهید بروجــردی و همچنیــن مبــارزه بــا رژیــم 

صهیونیســتی خبــر داد.
- نخســتین فیلــم یوســف حاتمی کیــا بــا یــک موضــوع 
چالشــی بــه زودی کلیــد خواهــد خــورد. فیلــم فرزنــد ابراهیــم 
حاتمی کیــا کــه در مرحلــه بازنویســی فیلمنامــه قــرار دارد 
پــس از انتخــاب بازیگــران و عوامــل در بهــار 96 تولیــد خواهــد 
ــم  ــوژه فیل ــور« س ــرگ رئیس جمه ــه »م ــده ک ــه ش ــد. گفت ش

حاتمی کیــا و محمدحســین رضــوی اســت.
- فیلــم ســینمایی »خــوب، بــد، جلــف« ســاخته پیمــان 
ــرده رفــت. ــه روی پ ــان ب قاســم خانی در سینماســپاهان اصفه

- فیلــم ســینمایی »نمی خواهــم زنــده بمانــم« ســاخته علــی 
یحیایــی در ســینما ســوره اصفهــان اکــران شــد. ایــن فیلــم بــا 
محوریــت چالش هــای پیــش  روی خبرنــگاران حــوزه اجتماعی 

و حــوادث و شــرایط ســخت آن هــا ســاخته شــده اســت.
پنــج دقیقــه« ســاخته محمدمهــدی  و  فیلــم »هفــت   -
ــس  ــد، پ ــاخته ش ــه س ــال 87 در فرانس ــه در س ــکرپور ک عس
از هشــت ســال قــرار اســت در گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه 

ــود. ــران ش اک
- تینــا پاکــروان انتخــاب بازیگــران گوینده انیمیشــن ســینمایی 
»آخریــن داســتان« را بــه کارگردانــی اشــکان رهگــذر بــر عهــده 

گرفت.
ــته  ــناختی« نوش ــه زیباش ــری و تجرب ــرف هن ــاب »مص - کت
حســین خلیلــی و فــرود عباســی در 336 صفحــه بــا شــمارگان 
1100 نســخه و قیمــت 23 هــزار تومــان در نشــر آناپنــا منتشــر 

شــده اســت.
- فیلــم ســینمایی »ماالریــا« بــه کارگردانــی پرویــز شــهبازی در 
ــرکت  ــراد ش ــنواره بلگ ــود در جش ــی خ ــور جهان ــن حض تازه تری

می کنــد.
- برگزیــدگان نوزدهمیــن جشــنواره بین المللــی قصه گویــی 
ــای  ــان در بخش ه ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ کان

ــدند. ــی ش ــی معرف ــل و مقاله نویس ــی، بین المل مل
ــه  ــه ب ــد: آنچ ــرداز، می گوی ــاعر و طنزپ ــش، ش ــا لب - علیرض
ــه  عنــوان طنــز در فضــای مجــازی منتشــر می شــود، بیشــتر ب

ــی رود. ــش م ــخره بازی پی ــمت مس س
- پژمــان بازغــی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، بــه عنــوان مجری 
اصلــی پــروژه »کودک شــو« انتخــاب شــد. ایــن برنامــه 
ــن  ــل بی ــه تعام ــت ب ــک رقاب ــب ی ــه در قال ــت ک ــروژه ای اس پ
ــرار  ــه ق ــردازد. »کودک شــو« ک ــا و فرزندانشــان می پ خانواده ه
اســت در 90 قســمت روی آنتــن شــبکه نســیم بــرود، بــه زودی 

ــود. ــد می ش ــاز تولی وارد ف
- هیــو جکمــن، بازیگــر سرشــناس اســترالیایی کــه با بــازی در 
نقــش ولوریــن بــه شــهرت جهانــی رســید، در مراســم افتتاحیــه 
جهانــی فیلمــش در جشــنواره فیلــم برلیــن بــرای همیشــه بــا 

ایــن نقــش خداحافظــی کــرد.

»افسر نمونه« در راه تلویزیون
بــه  نمونــه«  »افســر  ســریال 
تهیه کنندگــی مهــدی فرجــی و 
آب پــرور  مســعود  کارگردانــی 
ــد  ــن کلی ــهرک راه آه ــردا در ش ف
می خــورد. ایــن ســریال بــرای 
ــود.  ــاخته می ش ــج س ــبکه پن ش
»افســر نمونــه« را پیمان عباســی 
نوشــته و محمدرضــا شــریفی نیا، حســن پورشــیرازی، ســاغر 
ــام  ــاری، پی ــر ی ــی، زهی ــا امام ــادری، هلی ــک ن ــزی، اتاب عزی
احمدی نیــا، آذیــن رئــوف، حامــد آهنگــی و ... بازیگــران 

اصلی این سریال هستند. 
»افســر نمونــه« در لوکیشــن های اســتادیوم تختــی، فــرودگاه 
امــام و خانــه ای در شــهرک راه آهــن تولیــد خواهــد شــد کــه 
قــرار اســت از شــبکه پنــج ســیما روی آنتــن بــرود. در خالصه 
داســتان ســریال »افســر نمونــه« آمــده: بهمــن و توفیــق دو 
دوســت قدیمــی هســتند کــه از بــرادر بــه هــم نزدیک تــر بــه 
ــام  ــه ن ــان را ب ــر و پسرش ــاف دخت ــا ن ــند. آن ه ــر می رس نظ
ــن  ــه س ــروز ب ــه ام ــا ک ــای آن ه ــا بچه ه ــد؛ ام ــم بریده ان ه
ازدواج رســیده اند، راضــی بــه ایــن امــر نیســتند و ایــن 
باعــث می شــود تمــام ایــن دوســتی 30 ســاله کم کــم 

ــنا ــرد و... . ایس ــرار گی ــعاع ق تحت الش

 اکران فیلم »مات« 

به نفع کودکان بدسرپرست
اکــران خیریــه فیلــم ســینمایی »مــات« بــه کارگردانــی صبــا 
کاظمــی 4 اســفند در پردیــس ســینمایی کــورش برگــزار 
ــران  ــال اک ــه در ح ــر و تجرب ــروه هن ــات« در گ ــود. »م می ش
بــوده و اکــران خیریــه آن روز چهارشــنبه، 3 اســفندماه ســاعت 

ــت.  ــورش اس ــس ک ــس پردی ــالن رک 20 در س
ــا  ــات« ب ــم »م ــل فیل ــت عوام ــه هم ــه ب ــران خیری ــن اک ای
ــه  ــه خیری ــان ها و موسس ــوع بی نش ــت طل ــکاری جمعی هم
تمامــی  اســت.  شــده  دیــده  تــدارک  مهــر  جوانه هــای 
ــودکان بدسرپرســت  ــه ک ــران ب ــن اک ــت ای ــروش بلی ــد ف  عوای
ــد  ــق خواه ــن تعل ــتان بومه ــروم شهرس ــای مح و خانواده ه
از هنرمنــدان و  اکــران خیریــه جمعــی  ایــن  گرفــت. در 
ورزشــکاران در کنــار بازیگــران و عوامــل فیلــم »مــات« حضــور 

ــت.  ــد داش خواهن
در خالصــه داســتان فیلــم »مــات« آمــده اســت: چنــد خانواده 
شهرســتانی بــرای رســیدن بــه شــرایط آرمانــی و زندگــی ایده ال 
ــدو ورود دچــار  ــد و از همــان ب ــران نقــل مــکان می کنن ــه ته ب
درگیــری و چالش هــای اخالقــی می شــوند. فیلــم ســینمایی 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــی در چهلمی ــات« به تازگ »م
ــوان  ــا عن ــت داوران ب ــژه هیئ ــزه وی ــائوپائولو، نخســتین جای س

جایــزه کیارســتمی را دریافــت کــرده اســت. خبــر آنالیــن

اخبار کوتاه

ــته  ــی« نوش ــاد کودک ــاب »زنده ب کت کیمیای وطن

ــه  ــه همــت انتشــارات آزگار ب مرتضــی کوه مســکن ب
چاپ رسید.

ــاد کودکــی در ســتایش دوران کودکــی    کتــاب زنده ب
و اســتفاده از فرصــت و لحظــات در سراســر زندگــی 

ــردم و  ــوم م اســت  و مخاطــب آن عم
تمامــی رده هــای ســنی هســتند.

در قســمتی از ایــن کتــاب آمــده اســت: 
ــزرگ  ــغول ب ــدر مش ــان ها آنق ــا انس م
ــوش  ــی فرام ــه گاه ــتیم ک ــدن هس ش
تــا  بایــد کودکــی کنیــم  می کنیــم 

ــویم. ــزرگ ش ب
 وگرنــه جــای خالــی ا ش تــا آخــر عمــر حــس 

. د می شــو
ــک  ــا ی ــرد و در بزرگــی ب  روزگار کودکــی ا  ت را می گی
ــت  ــم تنهای ــاری از غ ــان و کوله ب ــم گری ــت چش جف
می گــذارد و بــه قصــاص گنــاه کودکــی کــه نکــرده ای 

در بزرگســالی سنگســارت می کنــد؛ درواقــع آفرینش 
ــر غم هایــش  ــه روز ب انســان طــوری اســت کــه روزب
ــا کوله بــاری از غــم  افــزوده می شــود تــا ســرانجام ب
ــی  ــت دنیای ــن اســت حکای ــد؛ ای ــا می کن ــرک دنی ت

ــته ایم.  ــه آن دل بس ــا ب ــه م ک
ایــن کتــاب در چــاپ اول هفتــه گذشــته 
در 5 فصــل و ٩٠ صفحــه در قطــع جیبــی 
بــازار  روانــه  آزگار  انتشــارات  توســط 
ــت ــا قیم ــاب ب ــن کت ــد. ای ــاب ش  کت

 10000 تومان عرضه شده است. 
ــگ واژگان  ــاب فرهن ــت کت ــی اس گفتن
ســینمایی و کتــاب وظایــف عوامــل 
ــاب دیگــر مرتضــی کوه مســکن   ــم دو کت ــد  فیل تولی
ــه  ــال ب ــان امس ــا پای ــارات آزگار ت ــط انتش ــز توس نی
ــن  ــه ای ــه تهی ــدان ب ــید. عالقمن ــد رس ــاپ خواه چ
کتــاب می تواننــد بــه کتابفروشــی های مجــاز در 

ــد. ــه کنن ــور مراجع ــر کش سراس

کتاب »زنده باد کودکی« منتشر شد
ــن دوره  ــدگان ای ــی برن ــا معرف ــن ب ــم برلی ــنواره فیل جش
ــه  ــر جســم و روح« ب ــم »ب ــه کار خــود خاتمــه داد و فیل ب
ــزه  ــده جای ــوان برن ــه عن ــدی را ب ــو انی ــی ایلدیک کارگردان

اصلــی شــصت وهفتمین دوره معرفــی کــرد. 
گــروه داوری برلینالــه کــه امســال بــه ریاســت پــل ورهوفن 

کارگــردان هلنــدی برگــزار شــد، خــرس 
طــالی بهتریــن فیلــم را بــه فیلــم مجــاری 
»بــر جســم و روح« ســاخته ایلدیکــو انیدی 

اهــدا کــرد.
ارتبــاط  کمدی رمانتیــک  فیلــم  ایــن   
کارگــران را در یــک کشــتارگاه در بوداپســت 

در مرکــز توجــه قــرار داده اســت. 
ــر جســم و روح« ســاعتی پیــش از مراســم اختتامیــه  »ب
ــه عنــوان برنــده جایــزه هیئــت داوران کلیســای جهانــی   ب
و هیئــت داوران فیپرشــی نیــز معرفی شــد. »فلیســیته« به 
کارگردانــی آلــن گومیــس فرانســوی نیــز بــه عنــوان برنــده 
جایــزه بــزرگ هیئــت داوران انتخــاب شــد. جایــزه آلفــرد 

بائــر نیــز بــه »رد پــا« ســاخته آگنیشــکا هول انــد کارگــردان 
 لهســتانی رســید. در عیــن حــال آکــی کوریســماکی

کارگــردان سرشــناس فنالنــدی، بــرای »ســمت دیگــر 
ــه  ــردان را ب ــن کارگ ــره ای بهتری ــرس نق ــزه خ ــد« جای امی
ــم  ــه کی ــن بازیگــر زن ب ــرد. خــرس نقــره ای بهتری ــه ب خان
مین-هــی، بازیگــر کــره ای، بــرای فیلم »تنها 
ــگ  ــی هون ــه کارگردان ــب« ب ــاحل در ش در س
ــن  ــره ای بهتری سانگ ســو رســید و خــرس نق
ــش  ــورگ فریدری ــه گئ ــم ب ــرد ه ــر م بازیگ
بازیگــر اتریشــی بــرای »شــب های روشــن« 
ــه کارگردانــی تومــاس آرســالن اهــدا شــد.  ب
سباســتین للیــو، کارگــردان شــیلیایی، بــرای 
ــا  ــترک ب ــور مش ــه ط ــگفت انگیز« ب ــک زن ش ــم »ی فیل
گونزالــو مــازا، جایــزه خــرس نقــره ای بهتریــن فیلمنامــه را 
دریافــت کردنــد. جایــزه بهتریــن دســتاورد هنــری بــه دانــا 
ــی  ــه کارگردان ــا عشــق مــن« ب ــن »آن ــرای تدوی بونســکو ب

ــر نتســر اهــدا شــد.  ســینماپرس ــن پیت کالی

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

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

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.1-برابر رای شماره 139560302018003671 

کالسه پرونده 1395114402018000019 آقای سید حمید سید قلعه جوزدانی فرزند مسعود بشماره شناسنامه 7281 

صادره از اصفهان  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1502 متر مربع احداثی بر 

روی قسمتی از پالک  403 اصلی واقع در جاده حبیب آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

خانم فخرالملوک آذرانی 2-برابر رای شماره 139560302018003670 کالسه پرونده 1395114402018000018 آقای 

محمدرضا عندلیب فرزند اکبر بشماره شناسنامه 5117 صادره از اصفهان  نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب کارگاه به مساحت  1502 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  403 اصلی واقع در جاده حبیب آباد  

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم فخرالملوک آذرانی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/11/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/02

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 997 /37/05/الف/م به تاریخ 95/11/09

  آگهی نوبتی  سه ماهه سوم سال 1395  اداره ثبت  اسناد وامالک 
شهرستان آران وبیدگل 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی  که در سه 

ماهه  سوم   سال1395   تقاضای ثبت آنها پذیرفته  ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان 

آگهی آنها باید تجدید شده  و یا شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران 

وبیدگل به ترتیب  در ردیف های الف وب به  شرح آتی  آگهی می نماید: 

الف (  شماره پالک  و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه مربوطه  قبل 

تنظیم  وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی 

اشتباها  در موعد مقرر  آگهی نشده اند :

امالک وابنیه بخش دو آران وبیدگل  

شماره فرعی  از پالک 53 اصلی واقع دریحیی آباد 

7  فرعی: خانم زینب اخروی فرزندمحمود ،ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151.25مترمربع.

امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل

  پالک های اصلی واقع دراماکن 

79 اصلی : موقوفه  مرحومین  علی جندقیان و محمد اقدسی به تولیت و تصدی بر وقف اداره اوقاف  

وامور خیریه شهرستان آران وبیدگل چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکباب حمام 

3099اصلی : آقای عبدالحسین سالمی پور  فرزندعباس و خانم کبری کرم خانی بیدگلی  فرزندکریم 

) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196  مترمربع.

شماره های فرعی  از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

مساحت113  به  یکبابخانه  ؛ششدانگ  فرزندحسین  آرانی    محسن گلکاریان  آقای   1799فرعی: 

مترمربع

شماره های فرعی از پالک2807 اصلی واقع در یزدالن

5  فرعی: اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل-  ششدانگ عمارت بقعه وصحن  ومسجد  زیارت 

یزدالن و حصار وطویله  طرفین آن

48فرعی: اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل -ششدانگ عمارت بقعه چهل دختران شهره 

امالک وابنیه بخش4 آران وبیدگل

3850 فرعی از پالک 40اصلی واقع در نوش آباد: شهرداری نوش آباد ، ششدانگ قطعه زمین محل 

احداث ستاد نماز جمعه شهر نوش آباد  به مساحت485 مترمربع. 

47اصلی -آقای مهدی رحمتی نوش آبادی فرزند  لطف اله شناسنامه شماره 122،  9 سهم مشاع 

از 1200 سهم ششدانگ  مستثنیات مزرعه  جالل آباد   مشتمل بر قنات و اراضی مشاعی تابعه واقع 

در  نوش آباد   

بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالک چنانچه  کسی نسبت به  امالک مندرج  قسمت) الف(  این آگهی 

واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند )ب( ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهی  

خود را به این اداره  تسلیم  و طبق تبصره 2 ماده واحده  قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی  

ثبت ،  معترض ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  خود 

را به مرجع ذیصالح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه این اداره  تسلیم نماید ودر صورتی 

که قبال دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی  ظرف مدت  

مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و یا گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  

بال اثر بوده  ومطابق قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 

56 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون  تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت پذیرفته خواهد 

شد  این آگهی در دو نوبت  به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح ذیل  در روزنامه کیمیای وطن 

چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.

تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/11/02  

 تاریخ انتشار نوبت  دوم  : 1395/12/02

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل   عباس عباس زادگان                                 

آگهی  نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 منطقه  ثبت  اسناد و امالک  شرق اصفهان 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالک در سه 

ماهه سوم سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 

هیات نظارت ثبت آگهی های آنها را تجدید نموده و امالکی که در اجرای ماده 13 قانون تعیین تکلیف 

پذیرش ثبت گردیده اند بشرح ذیل آگهی می شود:

ردیف الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در 

سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.

1-5340/1–  خانم لیال عظیمی پور  فرزند حسن به ش ش 11543 و شماره ملی 229182855-1 

تابع دولت جمهوری اسالمی ایران بمقدار  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه تحت پالک 1 فرعی  

مجزی شده از پالک ثبتی 5340  اصلی  واقع دربخش5ثبت اصفهان  و اقای مجید عابدی فرزند 

ایران - سه  تابع دولت جمهوری اسالمی  حسن به ش ش 2309 و شماره ملی 128369043-8 

دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه تحت پالک 1 فرعی  مجزی شده از پالک ثبتی 5340  اصلی  واقع 

دربخش5ثبت اصفهان- ) مساحت ششدانگ 206 متر مربع (.

191 و شماره  به ش ش  عابدینی خوراسگانی فرزند حسین  اقای محمدحسین    - 5134/2  -2

ملی 1236805-129 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران - ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 2 فرعی 

بمساحت 134/30 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 5134  اصلی واقع دربخش5ثبت اصفهان.

3-9753 –  وقف سادات منصوری  به تولیت اقای سید فضل اله صفی به ش ش 5469 فرزند 

سید عباس تابع دولت جمهوری اسالمی ایران– ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک ثبتی 9753  

اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه از مادی نیاصرم طبق معمول محل واقع در 

قریه کنگاز جی بعنوان تولیت وقف بمساحت دو جریب و نیم.

کدملی  و   43 ش  ش  به  سیدرضا  فرزند  ابری  صالحی  فخرالسادات  خانم   –  15192/139-4

1291284885 – ششدانگ یکبابخانه تحت پالک ثبتی 15192/139  واقع در بخش5 ثبت اصفهان 

به مساحت 1042 متر مربع.

ردیف ب ( امالکی در این ردیف قرار نگرفته است.

تکلیف پذیرش  تعیین  قانون  نامه  ائین  و ماده 13  قانون  اجرای ماده 13  در  امالکی که  ردیف ج( 

ثبت گردیده اند.

5-9452/7 – اقای حسین امینی فرزند اسماعیل به ش ش 187 و شماره ملی 1291430415 تابع 

دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 7 فرعی بمساحت 135/40 متر مربع 

مجزی شده از پالک ثبتی 9452  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان که حدود اربعه ان عبارتست از : 

شمال: بطول شکسته در سه قسمت بطولهای 3/64 و 4/75 و 3/07 متر دیواریست به کوچه-شرق: 

بطول 6/80 متر درب و دیواریست به کوچه- جنوب: بطول 19/05 متر دیواریست به دیوار پالک ثبتی 

9452 اصلی باقیمانده- غرب: بطور مورب و شکسته بطولهای 5/23 و 7/52 متر درب و دیواریست 

به کوچه شهید صالحی... حقوق ارتفاقی ندارد.

دولت  تابع  ملی 1270419943   به شماره  حیدر  فرزند  راضیه محمدی  خانم   –  15190/49658-6

جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 49658 فرعی بمساحت 141/66 متر مربع 

مجزی شده از پالک ثبتی 15190  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان که حدود اربعه ان عبارتست از : 

شمال: بطور شکسته در دو قسمت، اول بطول 5/25 متر و دوم بطول 8 متر هر دو قسمت دیواریست 

بدیوار پالک ثبتی 15190/26 – شرق: در دو قسمت، اول بطول 9/30 متر و دوم بطول 4/95 متر هر 

دو قسمت دیواریست بدیوار پالک ثبتی  15190/34512  - جنوب: در دو قسمت، اول بطول 8/50 

متر و دوم بطول 4/36 متر هر دو قسمت دیواریست بدیوار پالک ثبتی 15190/6 – غرب: بطول 8/85 

متر درب و دیواریست به کوچه... حقوق ارتفاقی ندارد.

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 

داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف الف می باشد 90 روز ونسبت به 

ردیف ب به مدت 30 روز  دادخواست و نسبت به ردیف ج  اشخاصی که به ماهیت ملک معترضند 

ظرف مدت 90 روز و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30 روز از تاریخ 

انتشار اگهی واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره دادخواست واخواهی خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 

باشد طرف  اقامه شده  اگهی دعوایی  این  انتشار  از  قبل  و در صورتی که  نماید  دریافت  دادخواست 

باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . ضمنا گواهی  دعوی 

طرح دعوی که پس از انقضا مهلت واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 

قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه 

قانون ثبت، ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک 

و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره و ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در 

2نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.

م الف : 33143

تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/02

 حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان      

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالک که در 

سه ماهه سوم سال 95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 

آنچه طبق آرای هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی قمصر به شرح 

زیر آگهی می نماید :

بند الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه تنظیم 

و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده است .

امالک و ابنیه بخش یک حوزه ثبتی قمصر

64 فرعی از 4 - اصلی واقع در حسین آباد قمصر- محمد رضا مسلمی گبرآبادی فرزند حسینعلی 

مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  - شش  بالمناصفه(  غالمعلی)  فرزند  مسلمی  معصومه  خانم  و 

343/70 متر مربع .

شماره های فرعی از 25 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1499 فرعی از 643 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر و خانم مریم غفارپور قمصری فرزند 

ماشا ا... به ترتیب نسبت به چهاردانگ  و دو دانگ مشاع - شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

578/21 متر مربع .

1500 فرعی از 643 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر - شش دانگ قطعه زمین به مساحت 

419/46 متر مربع .

1501 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر - شش دانگ قطعه زمین به مساحت 80/57  متر 

مربع .

1502 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر و مریم غفار پور قمصری فرزند ماشا ا ... به ترتیب 

نسبت به چهار دانگ و دو دانگ مشاع - شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت17/08 

متر مربع .

به مساحت  باب مغازه  دانگ یک  فرزند رضا - شش  راد  از 9 - خانم عفت شریفی  1506 فرعی 

37/94  متر مربع.

1515 - علی الوندی فرزند عباس - شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 47 متر مربع .

1518 - مهدی بهنام کیا فرزند احمد - شش دانگ قطعه زمین گلستان به مساحت 101/48 متر 

مربع .

1519 - مهدی بهنام کیا فرزند احمد - شش دانگ یک باب خانه به مساحت 528 متر مربع .

مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  دانگ  شش   - مجید  فرزند  قمصری  دولتخواه  مهدی   -  1520

197/32 متر مربع .

شماره های فرعی از 36 اصلی در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

2120 فرعی از 150- خانم وجیهه سادات جاللی قمصری فرزند سید عباس - شش دانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 442/76  متر مربع .

2121 فرعی از 1162- خانم اکرم صائبی بیدگلی فرزند حمزه - شش دانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 253/18 متر مربع .

شماره های فرعی از 49  اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1275 - رضا کربالیی قمصری نسبت به دو سهم از پنج سهم و خانم ها معصومه و طلعت و فاطمه 

همگی کربالیی فرزندان محمد هریک نسبت به یک سهم از پنج سهم - دو دانگ مشاع از شش 

دانگ قطعه زمین به مساحت 1774/76 متر مربع .

1544 - سید علی مظلومیان فرزند ماشااله و ماشااله گندمکار قمصری فرزند عزیزاله )بالمناصفه( 

- شش دانگ قطعه زمین به مساحت 3104/76  متر مربع .

2771 - حسن باخدا قمصری فرزند امراله - شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 238/90 

متر مربع .

2777 فرعی از 300 - سید محمد نیکو شعار فرزند سید علی - شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

613/27  متر مربع .

بند ب ( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولکن بواسطه اشتباه موثری که در انتشار 

آنها رخ داده به موجب آرای هیات نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیات نظارت 

موضوع بندهای 385 و386 و387 مجموعه بخشنامه های ثبتی منجر به تجدید آگهی شده اند : 

2093 فرعی از597 فرعی از 36 اصلی - محمد حسن میرزایی کاشانی فرزند اکبر - شش دانگ 

قطعه زمین به مساحت 425/17  متر مربع که در آگهی های قبلی نام مالک اشتباها محمد حسین 

میرزایی کاشانی آگهی شده بوده است .

به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 

واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده اند 

)مورد بند الف( ظرف مدت 90روز و نسبت به مورد بند ب ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی 

خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت ، معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 

مراجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه 

دعوا  به جریان  را مشعر  دادگاه  باید گواهی  دعوا  اقامه شده طرف  آگهی دعوای  این  انتشار  از  قبل 

ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از انقضای مدت مرقوم و 

اصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا 

طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و 

واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 

این   . قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد  و تبصره دو ماده واحده 

 آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن درج و منتشر 

می شود. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/02

م الف 1851

رضا طویلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

حصر وارثت 
آقای حمید رضا مهتاب دارای  شناسنامه 1271812701 به شرح دادخواست به کالسه 6135/95 از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد مهتاب بشناسنامه 

187  در تاریخ 95/12/27 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- حمید رضا مهتاب 1271813701 فرزند  2- سعید مهتاب گزکن 92348فرزند3- مینا  

مهتاب گزکن  9805 فرزند4- نرگس مهتاب گزکن 5013  فرزند 5- زینت مباشری اصفهانی 47319 

همسراینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 

صادر خواهد شد . 

م الف 36474 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان

حصر وارثت 
دادگاه  این  از   6134/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   35 شناسنامه  دارای   عابدین  زهرا  خانم 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد دوست مرتضی علی  

بشناسنامه 52556  در تاریخ 95/9/4 اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- مهدی دوست مرتضی علی 10620 فرزند 2- مسعود دوست مرتضی علی 

269 فرزند3 – فرشته دوست مرتضی علی 1680 فرزند4-فاطمه  دوست مرتضی علی 478 فرزند5- 

زهرا عابدین خوابجانی 35 همسر  اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به 

دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد .

 م الف 36475 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان 

امیرحسین عنایتی در گفت وگو با کیمیای وطن:

 سریال »من و میهن« 
عید نوروز روی آنتن می رود

خرس طال راهی مجارستان شد
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حتما بخوانید!

بهداد سلیمی فقط ضعف عضالت دارد دوشنبه  02  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  375 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشگزارش

در مسابقات والیبال پیشکسوتان: 
هیئت والیبال اصفهان، قهرمان شد

 
H.Galandari@eskimia.ir

هستی قلندریسرویس ورزش

بایــد پذیرفــت کــه ورزش بانوان 
ــای  ــان در زمینه ه ــتان اصفه اس
والیبــال  به ویــژه  مختلــف، 
رونــد رو  اخیــر  در ســال های 
بــه رشــدی داشــته و بانــوان 
پیشکســوت نقــش اصلــی و بزرگــی را در ارتقــای ایــن رشــته 
مفــرح و دلچســب ایفــا می کننــد. اینــان در نقــش یــک الگــو 
و حمایت کننــده راســتین در ســرما و گرمــا در ســالن های 
 ورزشــی حضــور می یابنــد و بــا تمــام وجــود و توانایــی

اندوخته هــای تجربــی خــود را بــه رایــگان در اختیــار مربیــان 
جــوان و در راســتای بســط و گســترش و ارتقــای ورزش بانوان 
قــرار می دهنــد؛ امــا متاســفانه توجــه بــه ایــن ســرمایه های 
واقعــی و گرانبهــا در حــد قابــل قبولــی نیســت. امــر مهمــی 
ــورمان  ــئوالن ورزش کش ــات و مس ــتر مقام ــد بیش ــه از دی ک

ــود.  ــده می ش ــگ دی کم رن
اهمیــت قائــل شــدن بــه ورزش بانــوان کــه بارهــا مــورد تاکید 
ــوده  ــی ب ــه مملکت ــات بلندپای ــر مقام ــاب و دیگ ــر انق رهب
اســت، چــرا بایــد نادیــده گرفتــه شــود؛ ســوالی کــه پاســخ آن 
همچنــان در پــرده ابهــام قــرار دارد. بــه هــر حــال مســابقات 
والیبــال قهرمانــی بانــوان پیشکســوت اســتان اصفهــان 
ــم  ــرکت 16 تی ــا ش ــر ب ــه فج ــت ده ــا گرامیداش ــان ب همزم
تحــت عنــوان پاسداشــت پیشکســوت ارزنــده والیبال ســرکار 
خانــم شــها شمســی پور در ســالن شــهید صفوی پــور برگــزار 
شــد و بــا قهرمانــی تیــم هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان بــه 
کار خــود پایــان داد. همچنیــن تیم هــای بافــت نــاز و کاشــان 
دوم و ســوم شــدند و تیــم آب و بــرق اصفهــان مقــام چهــارم 

را کســب کــرد. 
تیــم هیئــت والیبــال اســتان، قهرمــان ایــن دوره از مســابقات 
ــی پور - از  ــها شمس ــم ش ــط خان ــوت توس ــوان پیشکس بان
ــان کــه اینــک در  ــال اصفه ــده والیب چهره هــای نامــدار و ارزن
ــابقات  ــن مس ــترده ای دارد و ای ــت گس ــری فعالی کار مربیگ
ــوی  ــن بان ــمند ای ــات ارزش ــی از خدم ــاس قدردان ــه پ ــز ب نی
ــت  ــده - هدای ــرا درآم ــورد اج ــه م ــوت ب ــال و پیشکس  فع
ــد از: فریــده  ــان تیــم عبــارت بودن و رهبــری می شــد. بازیکن
ــی  ــوش کریم ــان(، مهرن ــوک شــادمانی )کاپیت ــاری، مل بیج
ــژگان  ــری اســدی، شــهرزاد صالحــی، م افســانه شــمس کب
ــری  ــر خی ــورانی، نیلوف ــرا س ــید، زه ــه خورش ــور، طیب  نامی پ

و مرجان چم حیدر.
احســن  نحــو  بــه  مســابقات  ایــن  برگــزاری  امــر  در    
و بی حاشــیه ســرکار خانــم گیتــی روان بخــش، مســئول 
کمیتــه بانــوان پیشکســوت والیبــال، و خانم هــا ابــن یمیــن و 

ــدند. ــل ش ــادی را متحم ــات زی ــرادی زحم تاج م

 جردن باروز به فارسی از مردم ایران 

تشکر کرد
قهرمــان آمریکایــی کشــتی آزاد 
از تمامــی  المپیــک  جهــان و 
ــا  ــرای حمایت ه ــران ب ــردم ای م
و تشویق هایشــان در رقابت هــای 
ــاه  ــی ۲۰1۷ کرمانش ــام جهان ج
ــان فارســی تشــکر کــرد.  ــه زب ب
ــاروز«، آزادکار وزن ۷۴  »جردن ب
کیلوگــرم تیــم کشــتی آزاد آمریــکا، یکــی از چهره هــای 
محبــوب جــام جهانــی ۲۰1۷ کرمانشــاه بــود کــه بــه جــز دیدار 
ــی از ســوی هــواداران  ــران در تمامــی دیدارهــای قبل ــر ای براب
ایرانــی مــورد تشــویق و حمایــت قــرار گرفــت. او کــه پــس از 
چنــد روز حضــور در شــهرهای کرمانشــاه و تهــران به تازگــی بــه 
ــر و از  ــی منتش ــان فارس ــا زب ــی ب ــته، متن ــورش بازگش کش
ــرده  ــکر ک ــان تش ــرای حمایت هایش ــران ب ــردم ای ــی م تمام

است. 
متــن پیــام جــردن بــاروز بــه شــرح زیــر اســت: »بــا 
ــن  ــه م ــه ب ــران ک ــردم ای ــام م ــت تم ــراوان خدم  ســپاس ف
و هم تیمی هــای مــن عشــق و عاقــه بســیار نشــان دادنــد در 
کرمانشــاه و تهــران. بــه تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران تبریــک 
می گویــم؛ در ایــن دوره و دوره هــای قبــل. امیــدوارم همیشــه 
ــورم  ــی کش ــر راه ــال حاض ــید. در ح ــربلند باش ــروز و س پی
هســتم و بــرای همــه چیــز تشــکر می کنــم. دوســتتان دارم 
ــه  ــردم. ب ــران برگ ــه ای ــاره ب ــت دارم دوب ــاد. دوس ــی زی خیل

ــدار.« ورزش 3 امیــد دی

المپیک 2020، آخرین حضور حدادی
احســان حــدادی، قهرمــان پرتــاب دیســک، می گویــد: پــس 
از المپیــک بــه آلمــان رفتــم و ســه جراحــی روی پایــم انجــام 
دادم. یــک جراحــی بایــد ســال گذشــته انجــام می شــد کــه 

بــه دلیــل کمبــود وقــت بــه بعــد از المپیــک موکــول شــد. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخــی منتقــدان می گفتنــد 
 دوران احســان حــدادی در المپیــک بــه پایــان رســیده اســت

تصریــح کــرد: مــن در المپیــک ضعیف تریــن نتیجــه کل دوران 
ــن آســیایی ها اول شــدم  ــاز در بی ــا ب ــم؛ ام  ورزشــی ام را گرفت
ــودم.  ــر ب ــیایی ها جلوت ــر از آس ــار مت ــه، چه ــاف س ــا اخت و ب
قــرار نیســت هــر ورزشــکاری همیشــه در ســطح بــاال باشــد. 
ــن  ــک ۲۰۲۰ آخری ــه المپی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکار ب ــن ورزش ای
ــن  ــرای م ــد ب ــال بع ــرد: س ــان ک ــود، بی ــد ب ــور او خواه حض
خیلــی مهــم اســت و بازی هــای آســیایی را داریــم کــه مــن 
تــا بــه حــال ســه طــا در آن کســب کــرده ام. چندیــن اردو در 
ــودن در خــارج  پیــش دارم کــه خــارج از کشــور هســتند. از ب
از کشــور در ایــن 15 ســال و دوری و تنهایــی خســته شــده ام؛ 
ــدارد. کاپ ــات در داخــل کشــور وجــود ن امــا متاســفانه امکان

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا امــروز و فــردا بــا برگــزاری 
ــای  ــت، تیم ه ــه در روز نخس ــود ک ــاز می ش ــدار آغ ــار دی چه
 B و A اســتقال تهــران و اســتقال خوزســتان در گــروه
ــروه A از  ــد. در گ ــت می پردازن ــه رقاب ــود ب ــان خ ــا حریف ب
ــو  ــاف لوکوموتی ــه مص ــتان ب ــاون عربس ــاعت 1۹:1۰ التع س
ــی  ــاعت 1۹:۴5 االهل ــس از آن از س ــی رود و پ ــکند م تاش
ــارات  ــی ام ــران اســت. االهل ــان اســتقال ته ــارات، میزب ام
 در حــال حاضــر در رده دوم لیــگ امــارات قــرار گرفتــه 
و بهتریــن خــط دفــاع ایــن مســابقات را در اختیــار دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه اســتقالی ها کــه تیــم ســوم لیــگ برتــر 
فوتبــال ایــران )جــام خلیــج فــارس( هســتند، بهتریــن خــط 
ــئله  ــن مس ــد و همی ــار دارن ــران را در اختی ــگ ای ــه لی حمل
ــم می دهــد.  ــرای هــر دو تی ــازی چالشــی را ب ــک ب ــد ی نوی
اســتقال در ایــن بــازی مجتبــی حق دوســت و هرایــر 
ــه در  ــان ک ــاگردان منصوری ــدارد. ش ــار ن ــان را در اختی مگوی
هفته هــای اخیــر بــه آمادگــی ایــده آل رســیده اند، در 5 
بــازی اخیــر خــود توانســته اند 1۴ گل بــه ثمــر برســانند و ۴ 
ــی  ــوی رومانیای ــد. شــاگردان اوالری ــز دریافــت کرده ان گل نی
نیــز در 5 دیــدار آخــر خــود، 1۲ گل وارد دروازه حریفــان کــرده 

ــم  ــه تی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــت کرده ان ــز دریاف و ۴ گل نی
ــر  ــت س ــروزی پش ــا پی ــود را ب ــر خ ــدار آخ ــتقال 5 دی اس
گذاشــته اســت ، امــا در کارنامــه تیــم االهلــی یــک شکســت 

ــز مشــاهده می شــود. ــن نی ــر العی در براب
    نبرد بی پول ها و ثروتمندان

در گــروه B کــه ماننــد گــروه A روز دوشــنبه پیگیــری 
ابتــدا اســتقال خوزســتان از ســاعت 1۴:3۰  می شــود، 
ــدار  ــن دی ــت. ای ــتان اس ــح عربس ــان الفت ــان، میزب در عم
آ غازکننــده ایــن فصــل لیــگ قهرمانــان و بــه نوعــی افتتاحیه 

ایــن مســابقات محســوب می شــود. 
ــتقال  ــت اس ــر غیب ــی ب ــی مبن ــن صحبت های ــش از ای پی
خوزســتان در ایــن بــازی و انصــراف آن هــا از ایــن مســابقات 
وجــود داشــت. دو تیــم اســتقال خوزســتان و الفتــح 
ــروه  ــن گ ــر در ای ــر حاض ــم دیگ ــاف دو تی ــتان برخ عربس
ــان  ــای خودش ــدی لیگ ه ــدول رده بن ــی در ج ــاع خوب اوض
ــی  ــوان قهرمان ــع عن ــه مداف ــد. اســتقال خوزســتان ک ندارن
لیــگ برتــر ایــران محســوب می شــود، در رده هشــتم 
 جــدول رده بنــدی و الفتــح عربســتان هــم در رده ســیزدهم 
ــت.  ــه اس ــای گرفت ــتان ج ــگ عربس ــر لی ــل آخ ــا قب و م
بنابرایــن ایــن دیــدار بــرای هــر دو تیــم از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت و می توانــد سرنوشــت صعــود آن هــا را رقــم 

ــل  ــاه قب ــد م ــن چن ــه همی ــتانی ک ــتقال خوزس ــد. اس بزن
ــرت  ــود و حی ــه دهــان گذاشــته ب ــران را انگشــت ب همــه ای
ایــران را برانگیختــه و مثــل لسترســیتی در جزیــره انگلیــس 
ــه  قهرمــان کشــور شــد، امــروز در عمــان بلیــت بازگشــت ب
ــه مســقط اعــزام  ــه ســختی ب ــدارد! آن هــا ب ایــران را هــم ن
شــدند و حــاال بــه جــای تمرکــز کامــل روی دیــدار بــا 
ــران  ــه ای ــه فکــر چگونگــی بازگشــت ب ــح عربســتان، ب الفت
هســتند. البتــه کــه بازیکنــان اســتقال خوزســتان بــه خوبــی 
می داننــد کــه دیــدار بــا نماینده هــای عربســتان بــرای همــه 

مــردم ایــران مهــم اســت و حیثیتــی و آن هــا همــه وجــود 
و غیــرت خودشــان را در آن دیــدار می گذارنــد؛ امــا بــا ایــن 
ــرایط  ــا ش ــتان اص ــتقال خوزس ــروز اس ــرایط ام ــال ش ح
ــتان  ــتقال خوزس ــف اس ــو حری ــت. در آن س ــی نیس خوب
ــه  ــال ب ــراغ ب ــا ف ــدارد و ب ــی ن ــر مال ــودی از نظ ــچ کمب هی
ــروه  ــن گ ــر ای ــازی دیگ ــت. در ب ــروزی در آسیاس ــال پی دنب
لخویــا قطــر از ســاعت 1۷:۲۰ میزبــان الجزیــره امــارات 
اســت. ایــن دو تیــم بــه ترتیــب در رده دوم و اول لیگ هــای 

ــد. ــرار گرفته ان ــان ق ــور خودش کش

نگاهی به لیگ قهرمانان آسیا

رقابت آبی ها در آسیا

ابتدایــی  موافقــت  از  عــراق  فوتبــال  فدراســیون 
ــی  ــدار تدارکات ــزاری دی ــا برگ ــی روش« ب ــوس ک »کارل

بیــن تیم هــای ملــی ایــران و عــراق خبــر داد.
 تیــم ملــی فوتبــال عــراق از مدت هــا پیــش بــه دنبــال 
برگــزاری بــازی تدارکاتــی بــا تیــم ملــی ایــران بــود تــا 

ــترالیا  ــای اس ــا تیم ه ــی ب ــرای رویاروی ب
ــی  ــی انتخاب ــه نهای و عربســتان در مرحل

جــام جهانــی روســیه آمــاده شــود. 
برنامه هــای  نامشـــخص  وضعیــت 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــازی تی آماده س
رســانه ای  درگیری هــای  دلیــل  بــه 
ــران  ــی روش« ســرمربی ای ــوس ک »کارل

پرســپولیس  ایوانکوویــچ« ســرمربی  »برانکــو  بــا 
باعــث شــده بــود تــا فدراســیون فوتبــال ایــران پاســخ 
مشــخصی بــه پیشــنهاد عــراق ندهــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــران هــم بایــد در روز ســوم فروردین مــاه 
در چارچــوب مســابقات انتخابــی جــام جهانــی در 

ــرود.  ــر ب ــم قط ــاف تی ــه مص ــه ب دوح
ــینی  ــا عقب نش ــد ب ــر می رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ب
کارلــوس کــی روش و برانکــو، برنامه هــای آماده ســازی 
تیــم ملــی هــم طبــق روال گذشــته پــی گرفتــه خواهــد 
شــد و ایــران هــم مــاه آینــده بــه مصــاف عــراق بــرود. 
فالــح موســی، یکــی از اعضای فدراســیون 
ابتدایــی  موافقــت  از  عــراق  فوتبــال 
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــی روش ب ــوس ک کارل
مســابقه خبــر داد و اعــام کــرد ایــن 
مســابقه مــاه آینــده برگــزار می شــود. 
ــران از  ــال ای ــیون فوتب ــت: فدراس وی گف
ــی دو  ــا ط ــت ت ــته اس ــی روش خواس ک
ــی را  ــده در ایــن خصــوص نظــر قطعــی و نهای روز آین
بدهــد. فدراســیون فوتبــال عــراق عــاوه بــر ایــران، بــا 
چنــد کشــور دیگــر هــم بــرای برگــزاری بــازی تدارکاتی 
 طــی مــاه آینــده مذاکــره کــرده و منتظــر پاســخ 

آن هاست. مهر

موافقت کی روش با برگزاری دیدار ایران و عراق
رئیــس کمیتــه پزشــکی فدراســیون وزنه بــرداری بــا 
بیــان اینکــه بهــداد ســلیمی مشــکل خاصــی نــدارد، 
گفــت: ســلیمی بــه دلیــل اینکــه پــس از المپیــک 
 تمرینــات زیــادی نداشــت، عضــات پایــش ضعیــف شــده 

و به دنبال تقویت عضات پایش است. 
دکتــر داوود باقــری دربــاره حضــور بهــداد 
ســلیمی در مســابقات آســیایی وزنه بــرداری 
کــه اردیبهشــت ســال آینــده برگــزار خواهــد 
شــد، افــزود: ســلیمی بــه دلیــل اینکــه 
پــس از بازی هــای المپیــک ریــو تمرینــات 
زیــادی نداشــت، از ناحیــه عضــات پــا 
ضعیــف شــده بــود. بــدون شــک بلنــد 

کــردن وزنه هــای ســنگین بــا چنیــن شــرایطی امکان پذیــر 
ــه  ــه ای ک ــش را از ناحی ــات پای ــد عض ــت و وی بای نیس
عمــل جراحــی روی آن انجــام شــده بــود، تقویــت کنــد تــا 

ــد.  ــود برس ــی خ ــده آل و آرمان ــرایط ای ــه ش ب
ــه  او گفــت: ســلیمی در حــال حاضــر در ســامت کامــل ب

ســر می بــرد و هیــچ مشــکلی بــرای شــرکت در مســابقات 
آســیایی وزنه بــرداری کــه ســال آینــده و ترکمنســتان 

ــدارد.  ــود، ن ــزار می ش برگ
ــا  ــورمان ب ــردار کش ــن وزنه ب ــرد: ای ــان ک ــری خاطرنش باق
ــار  ــود در کن ــات خ ــت عض ــی و تقوی ــام کار فیزیوتراپ انج
ــوروزی در حــال آماده ســازی  ــن ن ــر امی دکت
ــر  ــگ برت ــال لی ــرکت در فین ــرای ش ــود ب خ

وزنه بــرداری اســت. 
وی در پایــان دربــاره ایــن پرســش کــه 
وضعیــت پــای بهــداد ســلیمی پــس از عمــل 
ــا  ــرار دارد و آی ــرایطی ق ــه ش ــی در چ جراح
مشــکلی از ایــن ناحیــه احســاس می شــود 
یــا خیــر، گفــت: هیــچ مشــکلی بــرای ســلیمی از ناحیــه 
 پایــی کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت، وجــود نــدارد 
و او بــا تقویــت عضــات ضعیف شــده دوبــاره شــرایط 
آرمانــی خــود را بــرای زدن وزنه هــای ســنگین پیــدا 

ــنا ــرد. ایس ــد ک خواه

حصر وارثت 
از  به کاسه 631۴/۹5  دادخواست  به شرح  دارای  شناسنامه 815  کارماسه دستجردی  بهناز  خانم 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی سبزعلیان 

بشناسنامه 16۴۴  در تاریخ ۹5/8/۲۲ اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

دستجردی  ماسه  کار  بهناز   -۲ فرزند   1۲۷1۹۷۴۲55 سبزعلیان  مهناز   -1 به  است  منحصر  مرحوم 

با  اینک  پدر    18 سبزعلیان  اله  سیف   -۴ مادر   15۷36 دستجردی  شاهی  عفت   -3 همسر   815

نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد

 شد .

م الف 36۴86 دفتر شعبه دهم مجتمع شماره دو دادگاه اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹5-868شماره دادنامه : 1۰۴ مورخ ۹5/1۰/۲۹مرجع رسیدگی شعبه ۲۹ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان فرازیوسفی  بنشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بعد از ۴ راه وکا به سمت 

شیخ مفید کوچه 3۷ پ 51 خوانده نعمت اله رئیسی مجهول المکان  خواسته : 1- توقیف اموال ۲- 

مطالبه اصل  یک فقره چک به شماره ۲۴1۲3۷ بتاریخ ۹3/۷/1۲ عهده بانک ملی به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ 

ریال 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۴- مطالبه هزینه دادرسی و هزینه های تمبرو مطالبه هزینه 

نشر آگهی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای دعوی فراز یوسفی  بطرفیت نعمت 

اله رئیسی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ۲۴1۲3۷ بتاریخ ۹3/۷/1۲  به 

عهده بانک ملی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 

و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ ماده ۷۰ در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 

هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استنادمواد 31۰و313 

قانون تجارت و 1۹8و515و51۹و5۲۲قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 

و   اصل خواسته  بابت  ریال    ) ریال  میلیون  و هفت  بیست   (  ۲۷۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  

15۹5۰۰۰ )یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه  دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

 اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد.

م الف 36۹۹5 قاضی شعبه ۲۹ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 6۷۹/۹5شماره دادنامه : ۹۰3 مورخ ۹5/8/18مرجع رسیدگی شعبه 1۷ شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان آرسام سلیمی  بنشانی اصفهان خ شهید صدوقی شمالی جنب بانک تجارت 

ساختمان انوشه خوانده کوروش حسین نیا دوات گر مجهول المکان  خواسته : مطالبه گردشکار : به 

تاریخ ۹5/8/1۷ شعبه هفده با عنایت به محتویات پرونده کاسه 68۰/۹5و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضا محترم شورا ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 

نماید . رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آرسام سلیمی   به طرفیت کوروش حسین 

نیا دوات گر   به خواسته مطالبه مبلغ ۹3۰۰۰۰۰۰ ریال وجه شش فقره چک به شماره های ۴۷835۷ 

بتاریخ   ۴۷۰151 و   ۹۴/1۲/۲۹ بتاریخ   ۴۷۰58 و   ۹۴/11/1۷ بتاریخ   3۲8۲۷۰ و   ۹۴/11/3۰ بتاریخ 

۹5/1/31  و ۴۷۰16۰ بتاریخ ۹5/۲/31 و ۴۷۰161 بتاریخ ۹5/3/31  به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استنادمواد 31۰و313 قانون تجارت و 1۹8و515و51۹و5۲۲قانون 

وسه  نود  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی   صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و  3۲۷5۰۰۰ ریال بابت هزینه  دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 

 اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

م الف 36۹8۲

 قاضی شعبه 1۷ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : 1۹۴/۹5 شماره دادنامه : 133۹ مورخ ۹5/8/8مرجع رسیدگی شعبه ۴5 شورای حل 

اختاف خواهان علی اصغر مختاری  اصفهان خ پروین چهارراه هفت تیر خ دشتستان مجتمع نوبهار 

ط دوم خوانده شاهین لیل آباد مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ یکصد و سی میلیون ریال به 

انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرسی  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل 

اختاف در خصوص دعوی علی اصغر مختاری به طرفیت 1- شاهین لیل آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 

13۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ۰1۴۲6۴ به عهده بانک ملی  به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استنادمواد 31۰و313 قانون تجارت و 1۹8و515و51۹و5۲۲قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی  به پرداخت مبلغ 13۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و ۲56۰۰۰۰هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۴/۹/۲۹( تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف 35۷5۹ قاضی شعبه ۴5 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹5-۷۰3شماره دادنامه : ۹1۹/۹5 مورخ ۹5/1۰/۲6مرجع رسیدگی شعبه چهل و یک  

شورای حل اختاف اصفهان خواهان علی اکبر آقا بابایی بنشانی اصفهان خ الله کوی شهید غائبی – 

ساختمان پارسیان – پاک ۲۲ ط اول  86فرزند عباس  خوانده هادی داتلی بیگی  مجهول المکان  

خواسته مطالبه مبلغ 11/5۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از تصادف اتومیبل سمند به شماره 8۹۲ج11 ایران 53 مدل 

13۹۴ برنگ سفید گردشکار : به تاریخ ۹5/1۰/۲5 شعبه ۴1 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی 

شورای حل اختاف در خصوص دعوی علی اکبر آقا بابایی به طرفیت هادی داتلی بیگی   به خواسته 

مطالبه مبلغ 115۰۰۰۰۰ ریال  ناشی از تصادف اتومبیل سمند به شماره 8۹۲ج11 ایران 53 مدل 13۹۴ 

برنگ سفید با عنایت به اظهارات خواهان و کروکی و گزارش پلیس نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

که مصون از اعتراض طرفین دعوی می باشد و احراز مالکیت خواهان شورا خواسته خواهان را ثابت 

تشخیص داده مستندا به مواد 1۹8-51۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و ۲ قانون مسئولیت مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 115۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 51۷۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف 3۷۰۰6 قاضی شعبه چهل و یک  شورای حل اختاف اصفهان حجت اله طاهری

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کاسه پرونده اجرایی 1۲/۹۴ ج 

خ /۹ جلسه مزایده ای مورخ ۹5/1۲/18 روز یکشنبه ساعت 8 الی ۹ صبح برگزار نماید.پرونده لها خانم 

افسانه قریشی شهرکی فرزند مهدی محکوم علیه آقای مهدی زمانی علویجه فرزند عباس به نشانی 

سپاهان شهر-بلوار توحید-کوچه شبنم-کوچه عقیق-پ۴11-پ53-طبقه سوم.محکوم به عبارتست 

از تعداد 5۹1 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 3/15۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 5۰/۰۰۰ریال 

آقای مهدی  االرث  از فروش سهم  االجرای دولتی در حق دولت.موضوع مزایده:عبارتست  بابت حق 

زمانی علویجه از مرحوم عباس زمانی علویجه از پاک ثبتی 3۰5۹ فرعی از ۴5۲ اصلی بخش 16 ثبتی 

اصفهان که مشخصات محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد.پاک ثبتی 3۰5۹ فرعی از 

۴5۲ اصلی بخش 16 ثبت اصفهان به ادرس خیابان امام خمینی-شاپور جدید-شهرک صنعتی امیر 

کبیر-خیابان کارگر شمالی-بلوک یک-پاک 35.محل مورد بازدید کارگاهی است به مساحت 5۰/1۰ 

متر مربع که در جلوی آن رواق مسقف تعبیه گردیده و با اسکلت بتن آرمه و دیوار آجری-سقف تیرچه 

بلوک-سقف سیمان-بدنه سیمان سفید-درب آهنی شیشه خور و دارای آب، برق، گاز و کولر می باشد 

و تابلو آن به نام کارگاه صنعتی میکرون نصب گردیده که با توجه به موقعیت محل-متراژ-نوع و قدمت 

ساخت-نوع کاربری-اشتراکات و امکنات و با توجه به کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش ششدانگ 

معادل  ریال   1/61۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  با  برابر  تاریخ جمعا  این  در  اعیانی  ثمینه  بهای  بدون  مذکور  کارگاه 

یکصد و شصت و یک میلیون تومان برآورد می گردد که با توجه به وراث مرحوم عباس زمانی شامل 

یک دختر و 3 پسر سهم هر یک از پسران معادل ۴6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل  ۲۰/5۷ حبه مشاع از ۷۲ 

حبه از ششدانگ پاک ۴5۲/3۰5۹ بخش 16 ثبت اصفهان به استثناء بهای ثمینه اعیانی سهم عیال 

متوفی می باشد.ضمنا محل در تصرف آقای مهدی جعفرپیشه بوده و خانم سمیه جبارزارع نسبت به 

پاک ثبتی اعتراض ثالث نموده که هنوز رای قطعی صادر نگردیده است.طالبین خرید می توانند 5 

روز قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند.مزایده از قیمت کارشناسی شروع 

شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ 

کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند.مزایده در ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان 

واقع در خیابان شهید نیکبخت-۲۰۰ متر باالتر از ساختمان کل دادگستری اصفهان-ساختمان اجرای 

احکام حقوقی دادگستری اصفهان-طبقه دوم واحد ۴ برگزار می گردد.شایان ذکر است این اجرا معادل 

۲۰/5۷ حبه مشاع از ۷۲ حبه شش دانگ پاک ثبتی 3۰5۹ فرعی از ۴5۲ اصلی بخش 16 اصفهان 

به استثنای بهای ثمینه اعیانی سهم االرث آقای مهدی زمانی علویجه از مرحوم عباس زمانی علویجه 

به فروش می رساند.

دادورز شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان شماره:365۴۹/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک 351۴ فرعی از 1۰3۹3 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره 13۹56۰3۰۲۰۲۷۰1۰1۲5 مورخ 13۹5/۰8/11  از طرف هیات حل اختاف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 

اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محمد علی شفیعی نیکابادی 

فرزند علی به شناسنامه 3۲5۲ و کد ملی شماره 56۴۹3۴۹65۷ صادر گردیده  و با توجه به اینکه 

تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹5/1۲/۲۴ روز 

سه 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 86 آیین 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: 13۹5/1۲/۰۲

 شماره :3۷۲۹5/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

اخطار اجرایی
اقامت:  نشانی محل  ابوالفضل  پدر:  نام  نام خانوادگی: خلفی   نام: مجید  علیه:  مشخصات محکوم 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بهمن    نام خانوادگی: حیدری گاونانی نام پدر:حسینعلی 

پدری محکوم  منزل  پارک-پ۲15  فاورجان-روستای کاویان-جنب  اقامت:  نشانی محل  شغل:آزاد 

به:به موجب رای شماره 1۴5۴   تاریخ ۹5/۹/۲۰  حوزه سوم حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان 

اصل  بابت  ریال  به:پرداخت۲۲۰۰۰/۰۰۰  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  فاورجان که 

خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و هزینه 

دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید. 

شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

 دادنامه 
و  ساکن کلیشاد  سودرجانی     فرهمند  محمد  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  شورا((در خصوص  ))رای 

پورثانی   ساکن فاورجان-جمال  به طرفیت حسن جمال  سودرجان-خ مطهری-کوی گل سنگی  

شماره  چک  فقره    1 بابت  ریال  میلیون  شانزده  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شاکی   راهنمایی  آباد-با 

6۴33۹3 سند عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این 

که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح 

و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند 

نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از 

سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق نظر 

مستندا به مواد 1۹8 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 31۰ قانون تجارت خوانده را به پرداخت 

مبلغ شانزده  میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/ 

چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 

نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 

شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  از 

اباغ قابل واخواهی در همین شورا است . 

شعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ربابه        نام خانوادگی: خوش آبی برازجانی  نام پدر: - نشانی محل 

با وکالت  نام خانوادگی: کاظمی زهرانی  نام: علی     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

محمدرضا یوسفیان و مرضیه منصوری نشانی محل اقامت: اتوبان شهید خرازی-کوی شهید صادقی-

مجتمع ارکیده ط همکف نشانی وکیل: خ قائم مقام فراهانی-روبه روی بیمارستان حجتیه- موسسه 

حقوقی رضوانیان محکوم به:به موجب رای شماره 8۲۴   تاریخ ۹5/5/۲۷  حوزه 5  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل میلیون 

ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره ی 313635 مورخ ۹۴/8/1 و 1/1۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم 

عشر دولتی.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 36۹۹6/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 15/۲5۹۷ واقع در فاورجان بخش ۹  با  نظر 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به بموجب رای شماره ۷۰۰۴66۰-13۹5/۹/3۰ در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمد مراد ملک محمودی فرزند حسین 

جان  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنجشنبه 

مورخ 13۹5/1۲/۲6 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

تا 3۰ روز  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از  یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت  مالکین 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 13۹5/1۲/۲ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مریم        نام خانوادگی: رستمی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد جواد    نام خانوادگی: هادی مهر نشانی محل اقامت: 

خ باهنر-خ پنج رمضان-نرسیده به شیرینی فروشی گاب-پیتزا فروشی محکوم به:به موجب رای 

شماره ۹5۰۹۹۷6۷۹۴1۰1۴۲3   تاریخ ۹5/8/۲3  حوزه ش11  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت پرداخت مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/35۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1۲۰/۰۰۰ریال بابت 

هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/5/3۰ لغایت تاریخ 

وصول در حق محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرا اجرای احکام صادر می گردد.ماده 3۴ قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعام نماید.

شماره: 36۹86/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم 
آقایان 1- مصطفی رحیمی ایاز ۲- سید مجید سلطانی فرزند ۲- میر ابوطالب در پرونده شماره ۹5۰۰8۰ 

ب 16 این شعبه به اتهام هر ۲ مشارک در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس 

از تاریخ نشرآگهی در  ماده 1۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه 

 این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود .

شماره : ۲13۲5/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

بهداد سلیمی فقط ضعف عضالت دارد

سنا
: ای

س
عک
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ــتان  ــوال اس ــت اح ــر کل ثب ــه مدی ــع و معارف ــم تودی  مراس
اصفهــان دیــروز یکشــنبه 01 اســفندماه در کتابخانــه مرکــزی 
شــهرداری برگــزار شــد. در آغــاز مراســم، رئیــس ســازمان ثبت 
احــوال کشــور از مدیــران خــود خواســت تــا خدمــت بــه مــردم 

را بــا ســرعت و ســهولت بیشــتر مــد نظــر قــرار دهنــد و همانند 
گذشــته بــه ارائــه فکــر و ایــده بپردازنــد. رئیــس ســازمان ثبت 
ــرد ســازمان ایــن  ــه اینکــه تــاش و راهب ــا اشــاره ب احــوال ب
اســت کــه کارت هوشــمند ملــی را با پســت درب خانــه تحویل 
دهیــم، گفــت: ایــن کار نیــاز بــه اقدامــات نرم افــزاری دارد کــه 
ــی ســال  ــم کــه برنامــه اجرای ــد بگوی ــا بای ــر اســت؛ ام زمان ب

ــد  ــای زائ ــدف حــذف کاره ــا ه ــرا و ب ــی نتیجه گ ــا نگاه 96 ب
ــان اســفندماه آمــاده می شــود. ــا پای و جلســات بی نتیجــه ت

    تولید ۲ میلیون کارت هوشمند
ــت  ــال ظرفی ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان نیا ب ــد درخش حمی
تولیــد کارت هوشــمند را بــه حــدود ۲ میلیــون در مــاه 
رســاندیم کــه مــا را در رده کشــورهای بســیار پیشــرفته 
ــا  ــروز ب ــت احــوال ام ــار داشــت: ســازمان ثب ــرار داده، اظه ق
گذشــته بســیار متفــاوت اســت و نویــن شــده؛ حــدود 130 
اداره، وزارتخانــه و موسســه های خصوصــی همــه بــه پایــگاه 
ــزار  ــتند؛ در ۲00 ه ــل هس ــور متص ــت کش ــات جمعی اطاع
نقطــه کشــور خدمت رســانی می کنیــم و در ثانیــه حــدود 
ــر  ــرد: ه ــد ک ــم. وی تاکی ــخ می دهی ــون داده را پاس 6 میلی
کســی قضــاوت خــود را دربــاره عملکــرد خــود دارد و انســان 
ــن اداره در 4  ــابق ای ــر کل س ــت؛ مدی ــودش آگاه اس ــه خ ب
ســال تــاش، زحمــات بســیاری را متحمــل شــدند و بنــده از 

ــم. ــکر می کن ــان تش ایش
    مدیر غیرسیاسی، سیب زمینی است

 مدیــر کل ســابق ثبــت  احــوال اصفهــان نیــز در ایــن مراســم  
گفــت: جریان هــای سیاســی هیچ وقــت بــه نظــام اســامی 
خیانــت نمی کننــد، مدیــر بایــد سیاســی باشــد تــا کاه 
ــرق  ــودن ف ــی ب ــا جناح ــودن ب ــی ب ــرود؛ سیاس ــرش ن س

می کنــد. 
ــد  ــی بای ــه اینکــه مدیران ــا اشــاره ب ــان ب ــورج حاجی رحیمی ت
ــه  ــاق، حلق ــت: اخ ــد، گف ــه دهن ــا هزین ــوند ت ــت ش تربی
مفقــوده جریان هــای مدیریتــی مــا شــده اســت؛ چــرا کــه بــه 
ــت  ــاق را رعای ــد اخ ــران بای ــم؛ مدی ــل نمی کنی ــا عم وعده ه
کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر حــدود 1۲5 

ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــمند مل ــدور کارت هوش ــتگاه ص ایس
وجــود دارد، بیــان داشــت: دفاتر پیشــخوان در ســطح اســتان 
بــه 45 دفتــر افزایــش یافتــه کــه در سرعت بخشــی بــه کارهــا 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. حاجی رحیمیــان بــا اشــاره بــه 
ــران  ــود دارد،افزود:مدی ــور وج ــت در کش ــت مدیری ــه آف اینک

ــد. ــه ســمت  برداشــت های نجومــی حرکــت کنن ــد ب نبای
ــه داد:  ــان ادام ــت  احــوال اســتان اصفه ــر کل ســابق ثب مدی
امیدواریــم بدنــه و کابینــه کشــور اعــم از وزارتخانه هــا 30 
ــا داعــش  ــرای جنــگ ب ــر شــوند؛ چــرا فقــط ب ســال جوان ت
ــور  ــام ام ــان در تم ــد از جوان ــم؟ بای ــان اســتفاده کنی از جوان

ــم.؛ اســتفاده کنی
    به کارگیری ظرفیت ثبت احوال در انتخابات

ــوال  ــت اح ــد ثب ــر کل جدی ــی، مدی ــی کجان ــین غفران حس
ــه در  ــر آنچ ــاوه ب ــت: ع ــار داش ــز اظه ــان، نی ــتان اصفه اس
حکــم موقــت آمــده بــود، سیاســت راهبــردی ســازمان 
ــه  ــه هم ــده، بلک ــا بن ــه نه تنه ــوده ک ــردم ب ــه م ــت ب خدم
مدیــران و کارمنــدان بایــد در ایــن راه قــرار گیرنــد؛ بــه طــور 
ــت اداره در  ــری ظرفی ــا به کارگی ــه م ــن وظیف ــع مهم تری قط

ــت.  ــش رو اس ــات پی انتخاب
ــردم  ــه م ــرای خدمــت ب ــزود: ایجــاد بســتری روان ب وی اف
و دفــاع از سیاســت های جمعیتــی از وظایــف ماســت؛ 
از حاجی رحیمیــان بــرای تــاش 4 ســاله خــود تشــکر 
ــه نگاهــی چشــم اندازی در اداره  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم؛ ب می کن
ــه  ــه خــود را در عرصــه خدمــت ب ــدوارم تجرب داشــتند و امی

ــد. ــردم جــاری کنن م
وی گفــت: انتظــار مــی رود پــس از انقــاب، مدیــران انقابــی 

عمــل کننــد و بــه ســمت اقتصــاد مقاومتــی بیاینــد.

درمراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان عنوان شد:

  مدیران به سمت اقتصاد مقاومتی 
حرکت کنند

 جانفشانی های امدادگران 

قابل چشم پوشی نیست
دکتــر ســید امیرمحســن ضیائــی 
ــر در  ــت هال احم ــس جمعی رئی
جلســه شــورای معاونــان جمعیت 
ــا  هال احمــر گفــت: هیچ کــس ب
هیــچ روشــی نمی توانــد موجبــات 
چشم پوشــی از ایــن خدمــات و 
تاش هــا را فراهــم کنــد؛ چــرا کــه 
 خداونــد هیــچ گاه اجــر محســنین را ضایــع نمی کنــد؛ مســئوالن 
ــداد  ــازمان ام ــس س ــا رئی ــر کل ت ــت از دبی ــران جمعی  و مدی
ــار  ــر در کن ــوادث اخی ــی ح ــان وی، در تمام ــات و معاون و نج
امدادگــران و داوطلبــان جمعیــت حاضــر و پاســخگوی نیازهــای 
ــه  ــران ب ــات ارائه شــده از ســوی امدادگ ــر خدم ــردم و ناظــر ب م
ــه حرکــت ناصــواب یکــی از  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــان بودن هموطن
رســانه ها در زیــر ســؤال بــردن ایــن همــه ازجان گذشــتگی های 
امدادگــران در خدمت رســانی بــه هموطنــان در اســتان های 
درگیــر بــرف و ســیاب خاطرنشــان کــرد: ذات وجــودی جمعیت 
چنیــن اســت کــه پاســخ ایــن دســت گزارش هــای کــذب و دور 
از انصــاف را در عمــل و بــا خدمــت شایســته تر بــه مــردم 
می دهــد؛ چــرا کــه بنــا نداریــم خــود را درگیــر پاســخ دادن بــه 
کســی یــا چیــزی کنیــم کــه مــا را حتــی لحظــه ای از خدمــت بــه 

مردم غافل کند. تابناک

 تشکیل مراکز آموزشی پیش از ازدواج 

در یزد
ــه ای  ــت: تفاهم نام ــزد گف ــتان ی ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــناد ــت اس ــتری، ادارات ثب ــی از دادگس ــور نمایندگان ــا حض  ب
بهزیســتی و جامعــه ســردفتران امضــا شــد تــا بــر ایــن 
ــرای   زوج هــای جــوان پیــش  اســاس، دوره هــای آموزشــی ب
ــدن  ــه گذران ــه گواهینام ــزار شــود. ارائ ــکاح برگ ــد ن ــت عق از ثب
موفــق ایــن دوره هــا بــرای ثبــت عقــد نــکاح اجبــاری اســت. 
ــه  ــن تفاهم نامــه ب ــان کــرد: امضــای ای ــی بی محمدرضــا حبیب
ــرای  ــل اج ــی کام ــی و طراح ــات جمع ــذ تصمیم ــور اخ منظ
ــی  ــورت علم ــه ص ــر ب ــورد مدنظ ــت بازخ ــص کار و دریاف  بی نق
ــامت  ــطح س ــای س ــرد: ارتق ــح ک ــت. وی تصری ــی اس و عمل
روان خانــواده و افزایــش رضایتمنــدی زندگــی مشــترک 
زناشــویی، پیشــگیری از طاق هــای عاطفــی و طاق هــای 
ــن طــرح  ــات اجــرای ای ــن اهــداف و الزام ــی از مهم تری قضای
اســت. وی بیــان کــرد: یکــی از دالیــل عمــده اختافــات 
خانوادگــی ناآشــنایی زوجیــن بــا حقــوق و وظایفشــان در 
ــود و خــأ را  ــن کمب ــوان ای ــه می ت ــی مشــترک اســت ک زندگ
بــا آمــوزش رفــع کــرد. وی تصریــح کــرد: آمــوزش مهارت هــای 
ــی  ــر زندگ ــک عم ــده ی ــن، تضمین کنن ــی از ســوی زوجی زندگ

ــی ــر فارس ــود. خب ــد ب ــادوام خواه ــر و ب ــترک بهت مش

اخبار کوتاه

اعالم شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها
معــاون فنی مهندســی و خدمــات 
ترافیــک پلیــس راهــور ناجــا 
ــاز  ــورد نی ــدارک م ــرایط و م ش
برای شــماره گذاری موتورســیکلت ها 
را اعــام کــرد. ســرهنگ ســعید 
ــر ــن خب ــریح ای ــی در تش  روح
اظهــار داشــت: شــهروندانی کــه 
ــد  ــد، می توانن ــیکلت دارن ــماره گذاری موتورس ــه ش ــم ب تصمی
بــا حضــور در مراکــز شــماره گذاری پلیــس راهــور ناجــا و ارائــه 
مــدارک و مهیــا کــردن شــرایط مــورد نیــاز بــرای شــماره گذاری 
اقــدام کننــد. وی بــا بیــان اینکــه حضــور مالــک یــا نماینــده 
قانونــی او بــه همــراه مــدارک و موتورســیکلت در مرکــز 
تعویــض پــاک الزامــی اســت، گفــت: همچنیــن ارائــه ســند 
ــرگ گمرکــی ترخیــص موتورســیکلت  ــا ب ــه ی  فــروش کارخان
و ارائــه مــدرک احــراز هویــت )شناســنامه یــا کارت ملــی یــا 
ــاون  ــت. مع ــروری اس ــر( ض ــه معتب ــا گذرنام ــه ی گواهینام
فنی مهندســی و خدمــات ترافیــک پلیــس راهــور ناجــا ادامــه 
ــا نماینــده او همچنیــن بایــد مــدرک ســکونت  داد: مالــک ی
مالــک از قبیــل فیــش آب، بــرق یــا ســند منــزل مســکونی 
ــی اداره  ــه از کارگزین ــری، معرفی نام ــه محض ــاره نام ــا اج ی

متبوعه با قید محل سکونت و ...را ارائه دهد. 
ســرهنگ روحــی در خاتمــه گفــت: همچنیــن هزینــه ای بایــد 

بــرای شــماره گذاری موتورســیکلت پرداخــت شــود. پلیــس

افزایش قاچاق خاک
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــو کمیس عض
ــح  ــی زاده در توضی ــاس پاپ ــرد. عب ــاد ک ــاک انتق ــاق خ از قاچ
 وضعیــت قاچــاق خــاک و جزئیــات الیحــه حفاظــت از خــاک
گفــت: الیحــه حفاظــت از خــاک از دو ســال گذشــته در مجلس 
مطــرح شــده، امــا دولــت فرصتــی را خواســت کــه ایــن الیحه را 
دوبــاره تنظیــم و اصــاح کنــد تــا در دوره دهــم مجلــس دوبــاره 
بــه مجلــس ارائــه کنــد؛ از ایــن رو ایــن الیحــه توســط دولــت 
 اصــاح و در روزهــای اخیــر در دســتور کار کمیســیون کشــاورزی
آب و منابــع طبیعــی مجلــس قــرار گرفتــه اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه خــأ قانونــی و عــدم شــفافیت در دوره هــای اخیــر ســبب 
ــفانه در  ــرد: متاس ــح ک ــده، تصری ــاک ش ــاق خ ــش قاچ افزای
ــه  ــا گمــرک ب حــال حاضــر قاچــاق خــاک وجــود دارد و نه تنه
کشــف آن نپرداختــه، بلکــه ســایر دســتگاه های مربوطــه هــم 
اقــدام بــه شناســایی قاچاقچیــان و نظــارت بــر خــروج خــاک 

ــد. ــور نمی کنن از کش
 پاپــی زاده بــا انتقــاد از عملکــرد دســتگاه های ذی ربــط در 
ــی  ــه داد: کشــف های تصادف ــاق خــاک ادام ــری از قاچ جلوگی
ــات دارد.  ــن اقدام ــاق خــاک نشــان از شــدت ای ــرر قاچ و مک
خــاک جــز منابــع ملــی و بیــن نســلی اســت و حــق فــروش 

ــر ــم. مه آن را نداری

اخبار کوتاه

 معــاون توســعه ســامت دفتر طــب ســنتی وزارت بهداشــت
بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده جهــت ادغــام خدمــات 
طــب ســنتی در نظــام مراقبت هــای اولیــه کشــور گفــت: در 
ــی در 9  ــورت آزمایش ــه ص ــت ب ــتا و در گام نخس ــن راس ای
اســتان و در مجمــوع در 1000 خانــه بهداشــت، ایــن برنامــه 

ــورزان  ــب به ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــرا می ش  اج
و تعــدادی از پزشــکان عمومــی آموزش هــای 
یوســفی  مهــدی  دریافــت کردنــد.  را  الزم 
ــه ای  ــش بیم ــت پوش ــن وضعی ــاره آخری درب
ســال  در  ســنتی گفــت:  طــب  خدمــات 
ــا مشــکات  ــی بیمــه ب گذشــته، شــورای عال
ــه اوج آن در  ــد ک ــه ش ــی مواج و چالش های

بحــث الیحــه برنامــه ششــم توســعه و جــدا شــدن بیمــه 
ســامت از بدنــه وزارت رفــاه و پیوســتن بــه وزارت بهداشــت 
بــود. همچنیــن همزمانــی مشــکات اعتبــاری و بودجــه ای 
طــرح تحــول نیــز باعــث شــد عمــا بیمه هــا تعهــد جدیــدی 
را قبــول نکننــد تــا بــار مالــی آن هــا روزبــه روز بیشــتر نشــود. 

ــد  ــی چن ــه ط ــد ک ــث ش ــا باع ــن چالش ه ــوع، ای در مجم
ســال گذشــته ویزیــت خدمــات طــب ســنتی کــه در واقــع 
در قبــال هزینه هایــی کــه بیمه هــا پرداخــت می کننــد، 
ــم  ــد. امیدواری ــغ جالــب توجهــی نیســت، مغفــول بمان مبل
ــا  ــا تصویــب برنامــه ششــم توســعه و اســتقرار بیمه هــا ی ب
شــورای عالــی بیمــه در وزارت بهداشــت، ایــن 
ــر  ــفی ب ــه یوس ــه گفت ــود. ب ــق ش ــر محق ام
ــت،  ــای وزارت بهداش ــاس برنامه ریزی ه اس
تــا  خدمــات  ایــن  آزمایشــی  اجــرای 
ــه اتمــام می رســد  ــده ب ــاه ســال آین خردادم
و گام دوم برنامــه آغــاز و اســتان های تحــت 
پوشــش افزایــش داده می شــود. وی نحــوه 
فعالیــت بهــورزان در حــوزه طــب ســنتی را تشــریح کــرد و 
گفــت: بهورزانــی کــه در شــبکه بهداشــت و درمــان و مراکــز 
ــتر  ــد، بیش ــه می کنن ــات را ارائ ــن خدم ــامت ای ــع س جام
ــرای  ــوع مــواد غذایــی و میوه هــا ب توصیه هایــی در زمینــه ن

ــنا ــد. ایس ــه می دهن ــاری ارائ ــری از بیم جلوگی

ناجــا گفــت: موتورســواران  راهــور  پلیــس   رئیــس 
ســوانح  کشــته های  بیشــترین  پیــاده،  عابــران  و 
ــد و  ــکیل می دهن ــزرگ را تش ــهرهای ب ــی در ش ترافیک
ــروز ســوانح ترافیــک هســتند. یکــی از عوامــل مهــم ب

 ســردار تقــی مهــری افــزود: یکــی از موضوعــات مهــم 
ــل  ــک معض ــوان ی ــه عن ــا ب ــور م در کش
اساســی و چالــش، مســئله حــوادث 

ــت.  ــی اس رانندگ
آمــار  برابــر  دنیــا  در  بیــان کــرد:  وی 
ــون و ۲50  ــک میلی ــش از ی ــالیانه، بی س
را در حــوادث  نفــر جــان خــود  هــزار 
ــن 50  ــد و بی ــت می دهن ــی از دس رانندگ

تــا 55 میلیــون نفــر نیــز مجــروح می شــوند. 
ســردار مهــری افــزود: در ایــران تعــداد 19 میلیــون 
خــودرو و 1۲ میلیــون موتورســیکلت وجــود دارد و ایــن 
ــر  ــه ازای ه ــا ب ــا تقریب ــه م ــد ک ــان می ده ــار نش آم
ــم.  ــه داری ــک وســیله نقلی ــش از ی ــی بی ــواده ایران خان

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــا تاکیــد بــر اینکــه حــدود 
ــتان  ــه اس ــوط ب ــور مرب ــگان کش ــد از جان باخت 9 درص
فــارس اســت، بیــان داشــت: در 9 ماهه امســال، اســتان 
فــارس در بیــن اســتان های کشــور بیشــترین آمــار 

ــی دارد. ــات را در حــواث ترافیک تلف
 ســردار مهــری بــا اشــاره بــه اینکــه در دنیا 
 بــه ازای هــر ده هــزار وســیله نقلیــه، پنــج 
و هفــت دهــم نفر جــان خــود را در حوادث 
رانندگــی از دســت می دهنــد کــه در ایــران 
هفــت و پنــج دهــم نفــر بــوده اســت 
تصریــح کــرد: 51 درصــد از کشــته های 
کشــور را موتورسیکلت ســواران تشــکیل 

ــتند.  ــاله هس ــا 50 س ــراد ۲1 ت ــن اف ــه ای ــد ک می دهن
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا گفــت: در حــوادث رانندگــی 
کشته شــده ها  از  درصــد   ۲5 حــدود  درون شــهری، 
مربــوط بــه راکبــان موتورســیکلت و بیــش از 3۷ درصــد 

ــاده هســتند. مهــر ــران پی ــه عاب ــوط ب مرب

موتورسواران و عابران پیاده، بیشترین کشته های حوادث ترافیکیارائه خدمات طب سنتی در خانه های بهداشت

حتما بخوانید!
ارائه خدمات طب سنتی در ...

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  9409980351500964شماره  پرونده:  شماره   95104۲035150046۷ اجرائیه:  شماره 

941066 تاریخ تنظیم: 1395/11/13  مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :اصغر  نام خانوادگی : مارانی 

نام پدر: مصطفی    نشانی: اصفهان – خانه اصفهان-خیابان بنفشه جنوبی-کوچه میخک-پاک 106 

ک پ8139935653 همراه 09131191۷16  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: 

غامرضا    نام خانوادگی : شیخ سجادیه نام پدر:حسن   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده 

یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : مسعود نام خانوادگی : حبیبیان جونی نام پدر : 

احمد  نشانی : استان اصفهان-شهرستان اصفهان-میدان آزادی-ابتدای خیابان سعادت آباد-جنب 

شرکت هوایی پرستیژ- مجتمع پورپونه-بلوک ۲-طبقه ۲-واحد 1۲-دفتر وکالت آقای محمد حسین 

نوری نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:اصغر مارانی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

1-اصل خواسته  پرداخت  به  است  علیه محکوم  اجرای حکم شماره 94099۷0351501939 محکوم 

58/000/000 ریال ۲-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/9/۲3( 3-هزینه دادرسی 

۲/494/600 ریال 4-حق الوکاله وکیل ۲/088/000 ریال 5-هزینه نشر آگهی 1/110/000 ریال در حق 

محکوم له 6-نیم عشر دولتی.رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

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

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

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

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

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

باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

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

دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394( 5- 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 ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

6- 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 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( رای دادگاه آقای اصغر مارانی فرزند مصطفی با وکالت آقای مسعود 

حبیبیان جونی بطرفیت اقای غامرضا شیخ سجادیه فرزند حسن دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 

پنجاه و هشت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 919915-90/01/۲5 از جاری 06040۷3308 

با تاریخ واخواست 90/04/1۲ به عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در تاریخ 

94/09/۲4 تقدیم نموده است.خوانده علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 

و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده است.با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 

19۷-198-515-519-5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و تبصره 

الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت پنجاه و هشت میلیون ریال 

بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول که بر مبنای تغییر 

شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله دو میلیون و 

چهارصد و نود و چهار هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی و دو میلیون و هشتاد و هشت هزار 

ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید.نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 

تا زمان تقدیم دادخواست با توجه به عدم واخواست در مهلت مقرر قانونی حکم به بی حقی خواهان 

صادر و اعام می گردد.رای صادره نسبت به محکومیت خوانده غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی و نسبت 

به سایر موارد ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد.

شماره:3۷035/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 15 اصفهان-زهرا جعفری    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد        نام خانوادگی: قربانی خاتون آبادی  نام پدر: - نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 1-عرفان ۲-فرزانه    نام خانوادگی: 1-رستگار 

بست  ترکان-بن  شهید  میر-کوچه  اصفهان-خ  اقامت:  محل  نشانی  حقیقت  ۲-روفیگر  اصفهانی 

هدایت-پاک 19محکوم به:به موجب رای شماره 1396   تاریخ 95/8/۲6  حوزه 5  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست میلیون 

ریال بابت خسارات ناشی از تصادف و 1/555/000ریال بابت هزینه دادرسی و یک میلیون و پانصد هزار 

ریال بابت هزینه کارشناسی به انضمام نیم عشر دولتی.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

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

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

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

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

شماره: 369۷9/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجتبی        نام خانوادگی: کریمی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محسن    نام خانوادگی: زمانی نام پدر:اسماعیل نشانی 

محل اقامت: اصفهان-خ رودکی- کوچه 15محکوم به:به موجب رای شماره 10۲6   تاریخ 94/10/30  

حوزه 31  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۲/10/3 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 

گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

شماره: 36980/ م الف دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم 
آقای علیرضا ابری   فرزند   در پرونده شماره 9505۷0ب 16 این شعبه به اتهام کاهبرداری   تحت 

تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. 

ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 

شماره : ۲13۲4/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 95099۷03508016۷5 تاریخ تنظیم : 95/10/۲۲ شماره پرونده 9509980350800۷89 

شماره بایگانی :950993پرونده کاسه : 9509980350800۷89  شعبه هشت دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 95099۷03508016۷5 خواهان : آقای عزیز اله رنجبر فرزند 

اسمعیل بنشانی اص خ شیخ صدوق شمالی جنب داروخانه رامین پ 313به کد پستی 8163848866 

عبدهللا مجهول  فرزند  زاهدی  ملک  وحید  آقای   : و 031366۲5888خوانده  همراه 09133۲5993۷ 

المکان  خواسته : 1- مطالبه خسارت دادرسی ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی 4- مطالبه وجه چک دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند 

متعال ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدوری و انشا رای مینماید . رای دادگاه( در این 

پرونده خواهان اقای عزیزهللا رنجبر دادخواستی بطرفیت خوانده اقای وحید ملک زاهدی به خواسته 

مطالبه مبلغ یک میلیارد و چهار صد و هفتاد میلیون ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که به 

استناد دو فقره چک به شمارههای 0883-30999۲-مورخ 1395/5/11 0۷-99۲3/۷۷۷434مورخ 

دادگاه  تقدیم،  و گواهی گواهان  استشهادیه  و  علیه  بانک محال  پرداخت  و گواهیهای عدم   95/8/10

نظریه دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که مبین ناتوانی خواهان 

در پرداخت هزینه دادرسی و اشتغال ذمه  خوانده نسبت خواهان می باشد و نظر به اینکه خوانده با 

وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان عمل نیاورده است. 

بنابراین دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198-515-519-504-506 قانون آئین  

دادرسی مدنی و مواد 310- 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک با پذیرش 

اعسار خواهان از پرداخت. هزینه دادرسی و صدور حکم معافیت  ایشان از پرداخت هزینه دادرسی، 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل 

خواسته و مبلغ 154۲000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص اعامی 

بانک مرکزی از تاریخ صدور چکهالغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر واعام می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر در محاکم جدید نظر استان اصفهان میباشد. 

م الف  3۷018 رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان علیرضا شمس اژه ای 

دادنامه 
شماره دادنامه : 95099۷0351501583 تاریخ تنظیم : 95/10/1۲ شماره پرونده 95099803515006۲9 

حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه   95099803515006۲9  : کاسه  :950۷68پرونده  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 95099۷0351501583خواهان : آقای علی هنری فرد فرزند 

بنشانی اص خ شیخ صدوق شمالی کوی  امین بصیری فرزند احمد  آقای محمد  با وکالت  مجتبی 

همگی   غامرضا  فرزند  الهی  شکر  احسان   -۲ صدری  امیر   -1  : 111خواندگان  پ  30)آسیا(  شماره 

مجهول المکان  خواسته : 1خسارت تاخیر ۲- مطالبه وجه چک 3- خسارت دادرسی با عنایت به 

محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای مینماید 

.رای دادگاه : آقای علی هنری فرد فرزند مجتبی به طرفیت آقایان احسان شکراللهی فرزند غامرضا 

)صادرکننده( و امیر صدری )ضامن( دادخواستی به خواست  مطالبه مبلخ دویست و پنجاه میلیون 

با   130081۷۲408 جاری  از  به شماره ۷13643-83۷-مورخ1394/1/۲0  فقره چک  یک  وجه  ریال 

تاریخ واخواست 95/6/13 به عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم 

نموده است . خواندگان علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسله رسیدگی شرکت نکردہ وایرادی نسبت 

به مستند ات تقدیم ننمودہ اند۔ با عنایت به مراتب فوق خواسته  ثابت مستند ابه مواد – 515- 519- 

5۲۲- 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی ماده ۲0 و تبصره الحاقی 

را متضامنا«  قانون تجارت خواندگان  قانون صدور چک واستفساریه  آن ۲49-314 و 403  ماده ۲ 

تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  اصل خواسته خسارت  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  و  دویست  پرداخت  به 

دادخواست با توجه به عدم واخواست در مهلت مقرر قانونی تازمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص 

اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، هفت 

میلیون و سیصد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شش میلیون ریال بابت حق الوکاله در حق 

خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد 

م الف 3۷033رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستا ن اصفهان محمد رضا راجی

دادنامه
شماره دادنامه : 95099۷035۲4014۷6 تاریخ تنظیم : 95/8/۲8 شماره پرونده 930998035۲401116 

شماره بایگانی :931۲۲8تجدید نظر خواهان : 1- خانم زری کرباسیان فرزند رمضانعلی۲- آقای مهدی 

کرباسیان فرزند رمضانعلی3- آقای فرج هللا کرباسیان فرزند رمضانعلی 4- آقای اردشیر کرباسیان 

فرزند  خاشعی  قلی  عزیز  آقای   -6 رمضانعلی  فرزند  مجید کرباسیان  آقای   -5 رمضانعلی  فرزند 

خدابخش ۷- خانم بدری خاشعی ورنامخواست با وکالت آقای حجت اله کمانی فرزند علی به نشانی 

اص خیابان نظر شرقی کوچه 5 پاک ۷۷ ط اول باالی بانک مسکن 8- اداره منابع طبیعی لنجان 

به نشانی لنجان زرین شهر اداره منابع طبیعی 9- خانم فریبا کرباسیان فرزند رمضانعلی به نشانی 

شهرستان اصفهان خ سیمین ک ش یار محمدی ک ش مطهری پ 111 تجدید نظر خواندگان آقای 

اکبرفرهمند نژاد فرزند شکر هللا ۲- هوشنگ فرهمند نژاد فرزند شکر هللا 3- آقای بهیار فرهمند دهقان 

به  اصفهان  استان  منابع طبیعی  اداره کل  المکان 4-  به نشانی مجهول  پور فرزند شکر هللا  همگی 

نشانی اصفهان خ هزارجریب مقابل دانشگاه اصفهان تجدید نظر خواسته ها:1. اثبات مالکیت )مالی( 

اجرای  اراضی موضوع  اختافات  تکلیف  تعیین  قانون  اختاف  رای قاضی هیات حل  به  اعتراض   .۲

ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 3. مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل4. مطالبه خسارات دادرسی

با استعانت از خداوند متعالی ختم رسیدگی را اعام و به شرح  با عنایت به مراتب مذکور و  دادگاه 

به  اله کمانی  آقای حجت  دادخواست  در خصوص  دادگاه  نماید.رای  رای می  به صدور  مبادرت  آتی 

آقایان و خانمها 1. خانم زری کرباسیان فرزند رمضانعلی ۲. آقای مهدی کرباسیان فرزند  از  وکالت 

رمضانعلی 3- آقای فرج هللا کرباسیان فرزند رمضانعلی 4. آقای اردشیر کرباسیان فرزند رمضانعلی 

5. آقای مجید کرباسیان فرزند رمضانعلی 6 آقای عزیز قلی خاشعی فرزند خدابخش ۷. خانم بدری 

فرهمند  هوشنگ  آقای   .۲ فرزند شکرهللا  نژاد  فرهمند  اکبر  آقای   .1 بطرفیت  ورنامخواست  خاشعی 

نژاد فرزند شکرهللا 3- آقای بهیار فرهمند دهقان پور فرزند شکرهللا 4. اداره کل منابع طبیعی استان 

اصفهان 5 اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان نسبت به دادنامه شماره 95099۷035۲401۲۲8 نظر 

به اینکه دادنامه معترض عنه مطابق ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده   از سامانه های رایانه ای یا 

مخابراتی در تاریخ 95/۷/۲9تجدیدنظر خواه اباغ شده است. و وی در تاریخ 95/8/۲4 دادخواست 

تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه نموده است که خارج از مهلت بیست روزه قانونی است و عذر 

موجهی جهت تاخیر در اعتراض اعام نکرده لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده 339 از قانون آئین 

دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و اعام می گردد . رای صادره حضوری 

است. ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهانمی باشد.

شماره دادنامه : 95099۷035۲401۲۲8 تاریخ تنظیم : 95/۷/19 شماره پرونده 930998035۲401116 

زری   خانم   -۲ رمضانعلی  فرزند  مجید کرباسیان  آقای   -1  : ها  :931۲۲8خواهان  بایگانی  شماره 

کرباسیان فرزند رمضانعلی3 – مهدی کرباسیان فرزند رمضانعلی4- آقای عزیز قلی خاشعی فرزند 

رمضانعلی۷-  فرزند  هللا کرباسیان  فرج  آقای   -6 ورنامخواست  خاشعی  بدری  خانم  خدابخش5- 

اردشیرکرباسیان فرزند رمضانعلی با وکالت آقای حجت اله کمانی فرزند علی به نشانی اص خیابان 

نظر شرقی کوچه 5 پاک ۷۷ ط اول باالی بانک مسکن 8-خانم فریبا کرباسیان فرزند رمضانعلی 

منابع  اداره   -9  111 یارمحمدی ک ش مطهری پ  اصفهان خ سیمین ک ش  نشانی شهرستان  به 

طبیعی لنجان به نشانی لنجان زرین شهر اداره منابع طبیعی  خواندگان : 1- هوشنگ فرهمند نژاد 

فرزند شکر هللا 3- آقای بهیار فرهمند دهقان پور فرزند شکر هللا 3- اکبر فرهمند نژاد فرزند شکر 

هللا همگی به نشانی مجهول المکان 4- اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به نشانی اصفهان خ 

هزارجریب مقابل دانشگاه اصفهان  خواسته ها 1- اثبات مالکیت ) مال ( ۲- اعتراض به رای قاضی 

و  جنگلها  قانون   56 ماده  اجرای  موضوع  اراضی  اختافات  تکلیف  تعیین  قانون  اختاف  هیات حل 

مینماید. رای  بصدور  مبادرت  زیر  بشرح  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  مراتع  گردشکار: 

مجید   -1 خانمها  و  آقایان  از  وکالت  به  اله کمانی  حجت  آقای  دادخواست  درخصوص  دادگاه  رای 

کرباسیان ۲- فرج هللا کرباسیان 3-اردشیر کرباسیان 4 مهدی کرباسیان 5- فریبا کرباسیان 6- زری 

طرفیت  به  خاشعی  قلی  عزیز   -8 ورنامخواست  خاشعی  بدری   -۷ رمضانعلی  فرزندان  کرباسیان 

1- اداره منابع طبیعی استان اصفهان ۲- اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان 3- اکبر فرهمند نژاد 

4- هوشنگ فرهمند نژاد ه بهیار فرهمند دهقانپور فرزندان شکرهللا به خواسته احراز و تائید مالکیت 

خواهان ها بر مقدار 1۷900 متر مربع از اراضی مزروعی جزئی از پاک 59 اصلی بخش 9ثبت لنجان 

اصفهان واقع در اکبرآباد ورنامخواست و اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده 56 ، وکیل خواهان ها 

توضیح داده است که به داللت مبایعه نامه عادی تاریخ 1۲/ 135۷/5 قطعه ملکی با مساحت 40800 

متر مربع در اراضی موضوع خواسته فوق الذکر را مورث خواهان ها) مرحوم رمضانعلی ( خریداری 

نموده است که مورث در زمین مذکور برای مرحوم شکرهللا فرهمند نژاد کشاورزی می نموده استو در 

راستای  مقررات اراضی مذکور ملی اعام شده است الزم به ذکر است این دادگاه قبا وطی دادنامه 

شماره  95099۷035۲400364نسبت به خواسته های خواهانها اتخاذ تصمیم نموده که درپی تجدیدنظر 

خواهی آنان رای صادره طی دادنامه شماره 95099۷03699010۲1 شعبه ۲0 دادگاه تجدیدنظر نقض و 

جهت رسیدگی ماهویی به این دادگاه اعاده شده است . اگر چه به رغم این دادگانه خواسته اثبات 

مالکیت به عنوان یک دعوای ترافعی قابل استماع در دادگاه نمی باشد لیکن بنا به دستور دادگاه محترم 

تجدید نظر این دادگاه با توجه به مبانی ذیل الذکر مالکیت خواهانها را در مالک مزبور محرز نمی داند 

زیرا اواًل اثبات مالکیت در اراضی غیر منقول ثبت شده حسب مواد 46 و 4۷ قانون ثبت اسناد واماک 

تابع تشریفات خاصی است و این تشریفات ) ثبت رسمی معامله غیرمنقول ( جزء شرایط ماهویی بیع 

در اینگونه اموال می باشد و سند عادی انتقال به عنوان سند مالکیت مورد قبول در محکمه نمی باشد 

)به داللت ماده 48 قانون مار الذکر( ثانیا بنا به مفاد نظر ککارشناس ثبتی واستعام بعمل آمده از اداره 

ثبت اسنادو اماک شخصی که خواهانها مدعی هستندموروث آنان ملک را از او خریده است )شکرهللا 

فرهمند نژاد ( فاقد مالکیت رسمی در اراضی پاک ثبتی موضوع خواسته می باشد. لذا انتقال اراضی 

به مورث خواهانها از سوی مالک قانونی به عمل نیامده تا آنها به تبع مالک شناخته شوند لذا نظر به 

عدم احراز مالکیت خواهانهها در اراضی مورد در دعوی دادگاه مستندا به مواد 46و 4۷ و 48 قانون ثبت 

و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره ورزی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در هر دو قسمت خواسته 

حکم و بحقی خواهانها صادر و اعام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد . 

م الف 36604 رئیس سعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان علی رئیسی.

دادنامه 
 : پرونده  شماره   95/10/۲۲ تنظیم  :95099۷6836101945تاریخ  دادنامه  شماره 

: 950569 پرونده کاسه 9509986836100509 شعبه 1 دادگاه  بایگانی  9509986836100509شماره 

خانواده شهرستان اصفهان ) مججتمع شهید قدوسی (تصمیم نهایی شماره 95099۷6836101945 

خواهان: آقای علی رئیسی فرزند فرامرز با وکالت اقای مهدی مهدوی فرزند حسین به نشانی اصفهان 

- خ 8 بهشت شرقی جنب داروخانه عباسی خوانده : آقای مریم رئیسی فرزند نظرعلی مجهول المکان 

خواسته: الزام به تمکین گردش کار دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعام ختم 

رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای علی رئیسی 

فرزند فرامرز بطرفیت خانم مریم رئیسی فرزند نظرعلی به خواسته الزام به تمکین با عنایت به جامع 

محتویات پرونده و رونوشت سند ازدواج شماره 15۲8 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 8۷ بروجن و 

اینکه حقوق و تکالیف  رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دایم و  رونوشت شناسنامه خواهان واحراز 

زوجین در مقابل همدیگر برقرار می باشد وزن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند. سکنی نماید و 

از توجه به عدم حضور خوانده با وصف اباغ از طریق انتشار آگهی و اینکه در قبال دعوی خواهان الیحه 

دفاعیه مینی بر اینکه بودن وی با شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر برای او باشد ارائه نموده و با 

توجه به نظر موافق قاضی مشاور دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مستندا به ماده 110۲ - 1114 قانون 

مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین خاص وعام از همسرش صادر واعام می گردد. رای صادرغیابی 

و از تاریخ اباغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد..

م الف 3660۷رئیس شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان - عباسعلی عرب پور
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است.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 3   قیمت 660/000/000 ریال   160 متر مربع

2-قطعه شماره 24 قیمت 720/000/000 ریال  158 متر مربع

3-قطعه شماره 50 قیمت 650/000/000 ریال  160 متر مربع 

4-قطعه شماره 72 قیمت 800/000/000 ریال   193 متر مربع

5-قطعه شماره 96 قیمت 750/000/000ریال   304 متر مربع

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 4     قیمت 640/000/000 ریال    160متر مربع

2-قطعه شماره 21   قیمت 630/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 51  قیمت 640/000/000 ریال    160 متر مربع 

4-قطعه شماره 54 قیمت 610/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 69  قیمت 630/000/000 ریال     160متر مربع

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

هشت قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه 

نمایند.

1-قطعه شماره 25  قیمت 370/000/000 ریال                                            2-قطعه شماره 28 قیمت 340/000/000 ریال

3-قطعه شماره 46 قیمت 340/000/000 ریال                                            4-قطعه شماره 73 قیمت 400/000/000 ریال

5-قطعه شماره 76 قیمت 330/000/000 ریال                                            6-قطعه شماره 91   قیمت 330/000/000 ریال 

7-قطعه شماره 94 قیمت 360/000/000 ریال                                            8-قطعه شماره 95  قیمت 370/000/000 ریال

ضمنا هر قطعه 160متر مربع بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

نه قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

قطعه های شماره )31-34-37-40-43-79-82-85-88( هر کدام 160 متر مربع با قیمت پایه 320/000/000 ریال.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

نه قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

قطعه های شماره )6-9-12-15-18-57-60-63-66( هر کدام 160 متر مربع با قیمت پایه 600/000/000 ریال.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد
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بردیا عباس زادهکیمیای وطن

خطــوط تلفــن همــراه، یکــی از پرکاربردتریــن خطــوط تلفنــی حــال حاضــر اســت و 
تقریبــا همــه افــراد از همــه اقشــار جامعــه از آن اســتفاده می کننــد. 

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن خطــوط بــا خانــم مهنــدس فرشــته صبایــی رئیــس 
اداره مشــتریان ســیار شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. 

آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.
    پیشینه تلفن همراه

حــدود 23 ســال پیــش، اولیــن خطــوط تلفــن همــراه توســط همــراه اول شــروع 
ــا اولیــن  ــد ادامــه دارد. همــراه اول نه تنه ــا امــروز ایــن رون ــه فعالیــت کــرد و ت ب
ــت  ــز هس ــور نی ــور کش ــن اپرات ــه برتری ــت، بلک ــور اس ــراه کش ــن هم ــور تلف  اپرات

و سهم بزرگی از تلفن های همراه را در اختیار دارد. 
ــه  ــرات ب ــراه از ســوی مخاب ــن هم در روزهــای اول هــم خــط و هــم گوشــی تلف
ــرای همــه ســالیق گوشــی وجــود  ــا ب ــا امــروز نه تنه ــه می شــد؛ ام ــان ارائ مخاطب
ــدا کــرده اســت. در آن  دارد، بلکــه خدمــات همــراه اول نیــز بســیار گســترش پی
زمــان مشــتریان بــرای خــط مبلــغ 500 هــزار تومــان و بــرای گوشــی نیــز مبلــغ 100 
هــزار تومــان را پرداخــت می کردنــد کــه در زمــان خــود مبلــغ زیــادی بــود؛ امــا بــه 

مــرور زمــان از قیمــت خــط کاســته شــد.
 قیمــت گوشــی ها بــه تناســب تکنولوژی هــای جدیــد افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. در حــال حاضــر یــک مشــترک می توانــد خــط دائمــی را بــا مبلــغ 166800 
ــک  ــش از ی ــه بی ــی ب ــط حت ــرخ خ ــازار آزاد ن ــه در ب ــد. البت ــت کن ــان دریاف توم
ــش از 500  ــچ گاه بی ــا هی ــوب م ــرخ مص ــا ن ــید؛ ام ــم می رس ــان ه ــون توم میلی

ــود. هــزار تومــان نب
    انواع خطوط همراه اول

خطــوط مــا بــه ســه دســته دائمــی، اعتبــاری و دیتــا تقســیم می شــود؛ قیمــت 
خطــوط دائمــی در حــال حاضــر 166800 تومــان اســت. 

خطــوط اعتبــاری 5000 تومــان بــا شــارژ اولیــه 500 تومــان اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه مشــترک مــا بــا اولیــن شــارژ 5000 تومــان هــم شــارژ هدیــه دریافــت 

می کنــد. 
خطــوط دیتــا هــم کــه امــکان ارســال اس ام اس و اینترنــت را دارد، در حــال حاضر 

بــا مبلــغ 10 هــزار تومــان عرضــه می شــود.

سم�ت اول(
�ن همراه )�ق ل�ن طوط �ق

�ن

جهانگیــر شــهدادی در نشســت »گوشــه های اصفهــان« 
ــخ  ــر تاری ــه، بیانگ ــات عتیق ــک از قطع ــر ی ــت: ه گف
ــران  ــخ ای ــا تاری ــن را ب ــر م ــن ام ــران اســت و همی ای

آشــنا کــرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان »جهانگیــر شــهدادی«، اســتاد 
بــزرگ نقاشــی ایرانــی، هفتــه آخــر بهمن مــاه در 
نشســت تخصصــی »گوشــه های اصفهــان«، میهمــان 
مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 

ــود. ــان ب شــهرداری اصفه
جهانگیــر شــهدادی از جملــه افــرادی اســت کــه هنــر 
 ســنتی ایــران امــروز، خــود را مدیــون تحقیقــات 
هنرهــای  اســتاد  ایــن  او می دانــد.  و تالش هــای 
دربــاره شــکل گیری هنــر خــود  اصفهــان  ســنتی 
گفــت: مــن در نائیــن و حاشــیه کویــر بــه دنیــا 
آمــدم و در کودکــی بــه اصفهــان آمــدم. در دوران 
ــم  ــان پرداخت ــی از اصفه ــیدن نقاش ــه کش ــی ب نوجوان
 ولــی نــه آنچــه در آن روزگار مرســوم بــود کــه درخــت 
و بیشــه می کشــیدند، مــن خطــی افقــی کــه آســمان 
ــود  ــر ب و زمیــن را از هــم جــدا می کــرد و معمــوال کوی
ــه در  ــت ک ــزی اس ــن، آن چی ــل ای ــیدم؛ دلی می کش

ــود. ــه ب ــی شــکل گرفت ــن از کودک ذهــن م
ــر شــهدادی در ادامــه افــزود: ایــن شــانس را  جهانگی
داشــتم کــه بــه اصفهــان آمــدم و دومیــن شــانس خود 
ــا آنتیــک و عتیقه شناســی  را آن هنگامــی آوردم کــه ب
ــر  ــه، بیانگ ــات عتیق ــک از قطع ــر ی ــدم. ه ــنا ش آش
ــخ  ــا تاری ــن را ب ــر م ــن ام ــت و ای ــران اس ــخ ای تاری

ــران آشــنا کــرد.  ای
ــا  ــود. ب ــده ب ــی مان ــل باق ــیار اصی ــازار بس ــر در ب هن
اســتادکارانی آشــنا شــدم کــه عــالوه بــر آنکــه تاریــخ 
ــه  ــد، داســتانی را ک ــان می کردن ــی را بی اشــیای قدیم
ــد  ــز بازگــو می کردن ــاره آن شــی وجــود داشــت نی درب

ــود. ــم بســیار جــذاب ب کــه برای
اســتاد شــهدادی بــه 10 ســال فعالیــت خــود در 
معمــاری جملــه  از  هنــری  مختلــف   زمینه هــای 

اظهــار  و  کــرد  اشــاره  نقاشــی  و  مجسمه ســازی 

ــن نتیجــه رســیدم کــه  ــه ای داشــت: در 40 ســالگی ب
ــم؛  ــخص کن ــود مش ــی خ ــا زندگ ــم را ب ــد تکلیف بای
ــا  ــن واقع ــم م ــم و ببین ــان کن ــم امتح ــم گرفت تصمی

ــه! ــا ن ــتم ی ــاش هس نق
وی بــه رابطــه نزدیــک ادبیــات و نقاشــی اشــاره 
کــرد و گفــت: وقتــی بخواهیــم نقاشــی ایرانــی را 
بررســی کنیــم بــه رابطــه تنگاتنــگ آن بــا ادبیــات پــی 
ــات  ــی جزئی ــا بررس ــردم ب ــعی ک ــن س ــم. م می بری
ــن  ــاط بی ــرب، ارتب ــر غ ــخ هن ــی و تاری ــی ایران نقاش
ایــن دو را درک کنــم. مــا در تاریــخ نقاشــی ایــران بــا 
50 ســال اختــالف بــا غــرب بــا رنسانســی در نقاشــی 
مواجــه می شــویم. در بررســی تاریــخ تصویــری ایــران 

ــت. ــار گذاش ــان را کن ــود اصفه نمی ش
ــت  ــاره داش ــان اش ــدرن در آلم ــه دوران م ــدادی ب ش
ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد: در دوره ای غربی ه ــادآور ش و ی
رســیدند کــه اگــر صنایــع دســتی قابــل اســتفاده 

ــت. ــد رف ــن خواه ــر از بی ــن هن ــد، ای نباش
ــا  ــگاه هایی ب ــه در آن دوران، دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــد و ای ــکیل ش ــر تش ــزرگ هن ــتادان ب ــور اس حض
 تغییــر رخ داد، خاطرنشــان کــرد: البتــه ایــن موضــوع
بــدان معنــی نبــود کــه هنــر ســنتی را نفــی کننــد و آن 
ــر  ــردن هن ــردی ک ــدف کارب ــه ه ــد؛ بلک ــن ببرن را از بی
ــرا اگــر ســنت وجــود نداشــته باشــد ــود؛ زی  ســنتی ب

هویت به وجود نمی آید.

استاد بزرگ نقاشی ایرانی:

هر یک از قطعات عتیقه، بیانگر تاریخ ایران است

)آگهی مناقصه عمومی(

نوبت اول
شهرداری فوالدشهر در نظر دارد لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی سطح شهر را از طریق 

مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و 

دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/12/14 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت دوم


