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رم
س کوفه برای  در پی دعوت حضرت علی از مردم 

معاویه  گمارده  نعمان بن بشیر،  با   رویارویی 
و سرباززدن آنان از مبارزه، حضرت در خطبه ای 

سرزنش  زبونی شان  و  ضعف  دلیل  به  را  مردم  این 
کردند. در ادامه به بررسی چند خصلت مورد اشاره 

کوفیان در این خطبه می پردازیم.
 1-اطاعتنکردنازامامونپذیرفتنوالیت

که  گرفتار مردمی هستم  حضرت می فرمایند: »من 
هرگاه به آن ها فرمان می دهم، اطاعت نمی کنند و 
هر زمان که آنان را فرامی خوانم، اجابت نمی کنند.«
2-فاقددوویژگیانسجامآفریندینوغیرت

یا  کند  جمع  خود  دور  را  شما  که  ندارید  دینی  »آیا 
که شما را به خشم آورد.« غیرتی 

 3-بیاثر،بیثمروبیخاصیت
و  گرفته می شود  انتقام خون بی گناهی  با شما  »نه 
کمک شما، هدف مطلوبی به دست می آید.«  نه با 

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن
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 غربت اخالق
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کردند: کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت تبیین  رهبر معظم انقالب در ششمین 

کرد - انتفاضه سوم باذن اهلل شکستی دیگر بر رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد 

که به روند سازش داده شد، آثار مخربی را در مسیر مقاومت و مبارزه  ملت فلسطین به همراه داشت - فرصتی 
اما تنها فایده  آن، اثبات نادرستی تصور واقع بینی در عمل بود

که می کوشند مقاومت و انتفاضه  گریبان است   - مقاومت، این روزها با توطئه  دوست نمایانی دست به 
 مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه  معامالت سّری خود 

با دشمنان ملت فلسطین بنمایند

کیمیای وطن   گفت وگوی 
با دکتر اصغر قلمکاری، متخصص اورولوژی

 | بحران خاموش 
سالمت مردان   صفحه 7
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ادامه از صفحه یک: 

M.Gasemi@eskimia.ir
محمدجواد قاسمیاستاددانشگاه 

نکته: بديهى است كه نيرومندترين و باتدبيرترين فرماندهان 
 و مديران نيز هنگامى كه گرفتار چنين قوم و جمعيتى شوند
كارى از آن ها ساخته نيست و هر زيان و شكستى كه دامان 

اين گروه را بگيرد، مسئوليت آن متوجه خود آن هاست... 
ــر و  ــه اى دیگ ــی)ع( در خطب ــام عل ــد ام ــا فرموده ان ــه زیب چ
در آنجــا همیــن گــروه ضعیــف و زبــون پراکنــده را مخاطــب 

ســاخته اند: 
»أریــد أن أداوى بکــم و أنتــم دائــى کناقــش الّشــوکة 

بالّشــوکة.« 
عجبــا مــن مى خواهــم بــه وســیله شــما بیمــاری ام را درمــان 
کنــم، امــا شــما خــود بیمــارى مــن هســتید؛ هماننــد کســى 
کــه بخواهــد خــار را بــه وســیله خــار از بــدن خــود خــارج کند.

دردناکترینپدیدهسیاسی
آیــا چیــزى دردناک تــر از ایــن پیــدا مى شــود کــه پیشــوایى 
ــن  ــار چنی ــه گرفت ــادل و باتجرب ــجاع، ع ــن آگاه، ش این چنی
قــوم و ملتــى شــود کــه پیوســته خــون دل بخــورد و فریــاد 

بزنــد، امــا گــوش شــنوایى نباشــد.
درسدیگــریازایــنخطبــه:نبایــدگذاشــتکارازکار

بگذرد...
در دنیــاى امــروز نیــز مطلــب همین گونــه اســت؛ یعنــى اگــر 
نخســتین حــرکات آزاردهنــده دشــمن در نطفــه خفه نشــود و 
بــه انتظــار ایــن بنشــینیم کــه حرکــت همه جانبــه اى از ســوى 
آن هــا شــروع شــود، هنگامــى بیــدار مى شــویم کــه کار از کار 

گذشــته اســت. 
ــد مراقــب کوچک تریــن  ــا نهایــت هوشــیارى مى بای ــا ب نه تنه
ــد  ــه در بع ــى و چ ــا سیاس ــى ی ــد نظام ــه در بع ــت چ حرک
 تبلیغاتــى و اقتصــادى بــود و هــر حرکتــى را فــورا دفــع کــرد
ــت  ــه دس ــل را ب ــکار عم ــور، ابت ــه ام ــد در این گون ــه بای بلک
ــم و او را در  ــمن بگیری ــم را از دش ــال تهاج ــا مج ــت ت گرف

ــم.  ــرار دهی ــى ق ــع دفاع موض
اماافسوسکه:

معمــوال افــراد سســت اراده هنگامــى کــه نشــانه هایى از 
این گونــه حــرکات از ســوى دشــمن ظاهــر مى شــود بــه 
ــر  ــل ب ــاح حم ــه اصط ــه و ب ــى، آن را توجی ــل راحت طلب دلی
صحــت مى کننــد؛ در حالــى کــه در ایــن گونــه مــوارد اصــل بــر 
ســوء ظن اســت؛ چــرا کــه طــرف مقابــل، دشــمن خونخــوار 
ــوان  ــش را مى ت ــه عمل ــان آزاده اى ک ــک انس ــه ی ــت و ن اس
ــن  شــرح  ــام امیرالمؤمنی ــام  ام ــرد. )پی ــر صحــت ک ــل ب حم

ــه  427( ــه، ج 2، صفح ــر نهج الباغ ــى  ب ــازه  و جامع  ت
ــان  ــن زم ــا را در ای ــردم م ــه م ــدای را ک ــپاس خ ــکر و س ش
ــان  ــر مؤمن ــدان امی ــری فرزن ــت و رهب ــت والی ــدردان نعم ق
علیه الســام، یعنــی امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری قــرار 

ــت.  داده اس
اگــر مردمــی کــه در 22 بهمــن در میــدان حاضــر شــدند، در 
ــه  ــخ اســام ب ــد تاری ــان علیه الســام بودن ــر مؤمن ــان امی زم

ــورد. ــم می خ ــر رق ــه ای دیگ گون
امیــد اســت همگــی در آینــده نزدیــک در  رکاب فرزنــد 
اطاعت پذیــر  و  امــر  اجابت کننــده  آن حضــرت  معصــوم 
باشــیم.از خداونــد متعــال هدایــت مســئوالن نظــام در جهــت 

ــتاریم. ــری را خواس ــت و رهب ــن والی ــرای فرامی اج

 عبادت فاطمه)س(                                  
 

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول

یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد حضــرت فاطمــه 
ســام هللا علیهــا، عبــادت ایشــان اســت. امــام 

ــد:  ــام فرمودن ــى علیه الس ــن مجتب حس
در دنیــا کســى عابدتــر از مــادرم فاطمــه)س( نبــود؛ 
آنقــدر بــه عبــادت مى ایســتاد تــا پاهایــش ورم 

مى کــرد.
ــد:  ــاره حضــرت فاطمــه)س( فرمودن پیامبــر)ص( درب
ــرا  ــن روح زه ــاق دل و باط ــدا در اعم ــه خ ــان ب ایم
چنــان نفــوذ کــرده کــه بــرای عبــادت خــدا خــودش 
ــرم  ــه، دخت ــازد. فاطم ــارغ می س ــز ف ــه چی را از هم

ــم اســت؛  ــن زن عال بهتری
پــاره تــن مــن و نــور چشــم مــن و میــوه دل مــن و 
روح و روان مــن اســت. حوریــه ای اســت بــه صــورت 
ــادت می ایســتد،  ــه در محــراب عب ــگاه ک انســان. آن
درخشــندگی  آســمان  فرشــتگان  بــرای  نــورش 
دارد و خداونــد بــه فرشــتگان خطــاب می کنــد: 
ــه نمــاز  ــل مــن ب ــد! چطــور در مقاب ــده مــرا ببینی بن
ایســتاده و اعضــای بدنــش از خــوف می لــرزد و 
ــید  ــواه باش ــتگان گ ــت! ای فرش ــادت اس ــرق عب غ
 کــه پیــروان فاطمــه را از عــذاب دوزخ در امــان قــرار 

دادم.
ایشان در حدیث دیگری به سلمان فرمودند: 

ای ســلمان! خــدای تعالــی چنــان دل و جــان 
و تمــام اعضــا و جــوارح دختــرم فاطمــه را بــا 
ــادت و  ــرای عب ــره ب ــک س ــه ی ــرده ک ــر ک ــان پ ایم
ــز  ــه چی ــود را از هم ــی خ ــق تعال ــرداری ح فرمانب

فــارغ ســاخته اســت.
ــاز  ــادت و راز و نی ــراى عب ــه)س( ب ــرت فاطم حض
بــا خــدا جایــگاه مخصوصــى داشــتند، لباســى 
آداب  نیــز  و   مخصــوص، ســجاده  اى مخصــوص 
ــاختند  ــد س ــان را معب ــوص. خانه ش ــبکى مخص و س
کــه  مى پرداختنــد  عبــادت  بــه  چنــان  درآن  و 
مى  ایســتادند.  نظــاره  بــه  خــدا  فرشــتگان 
خاشــع بودنــد؛ بــه گونــه ای کــه گویــى ایمــان 
تــرس  و  نفــوذ کــرده  استخوانشــان  و  مغــز  در 
شــده  جــارى  خونشــان  و  رگ هــا  در  خــدا   از 

است.
 مهــم ایــن اســت کــه خــود خواســتار چنیــن خشــوع 
و خضــوع بودنــد و مصــداق خطــاب خــدا در ارتبــاط 
بــا موســى)ع( کــه فرمــود: یــا بــن عمــران هــب لــى 
مــن قلبــک الخشــوع و مــن بدنــک الخضــوع و مــن 
عینیــک الدمــوع فــى ظلــم اللیــل، وادعنــى فانــک 

تجدنــى قریبــًا مجیبــًا. 
عامــه طباطبائــى)ره( می فرمایــد: خشــوع، اثــر 
خاصــى اســت کــه بــه فــرد مقهــور دســت مى  دهــد 
کــه در برابــر ســلطانى قاهــر قــرار گرفتــه؛ بــه طــورى 
ــوف  ــه  اش معط ــه واهم ــه وى و هم ــه توج ــه هم ک
ــود و  ــع مى  ش ــر قط ــاى دیگ ــر ج ــته و از ه او گش

فاطمــه)س( این چنیــن بــود.
 او در قیــام بــه عبــادت، تنهــا بــه خــدا مى اندیشــید 
ــتش  ــق و پرس ــز عش ــى ج ــره و خیال ــچ خاط و هی

معبــود در درون او پدیــد نمى آمــد. 
بــه تعبیــر پیامبــر)ص( دلــش خالــى بــراى عبــادت 
ــود و خدایــش؛ امــا  ــا(، فقــط او ب ــود )و تفــرغ له ب
 اینکــه زندگــى چگونــه اســت و چــه بایــد کــرد

اندیشه  اش ازآن فارغ بود.
فاطمــه)س( نمــازى عاشــقانه داشــتند و در آن 
تنهــا دل بــه محبــوب مى ســپردند. بــر آســتانه 
چنــان  و  مى ایســتادند  پرســتش  بــه  خــدا 
ــى   ــز او م ــز ج ــه چی ــه از هم ــد ک ــى مى  یافتن حال
عبــادت  در  را  فرشــتگان  حســرت  و   گسســتند 

برمى انگیختند. 
او  از  در آن حــال شــکفتگى و روشــنى خاصــى 
درخشــیدن مى  گرفــت )هــى زهــرة زهــراء فــى 

ــداء(. ــة بل لیل
رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند:

 »حســن بصــرى« کــه یکــى از عبــاد و زهــاد 
معــروف دنیــاى اســام اســت، دربــاره فاطمــه 
ــر  ــدرى دخت ــه ق ــد: ب ه علیها مى گوی ــام اللَّ ــرا س زه
پیغمبــر عبــادت کــرد و در محــراب عبــادت ایســتاد 
از  بزرگــوار  آن  پاهــاى  کــه »تورمــت قدماهــا«؛ 

ایســتادن در محــراب عبــادت، ورم کــرد! 
امــام حســن مجتبــى)ع( فرمودنــد: شــبى - شــب 
جمعــه اى - مــادرم بــه عبــادت ایســتاد و تــا صبــح 
مشــغول عبــادت بــود و دعــا و تضــرع کــرد. شــنیدم 
ــا کــرد؛ مــردم  ــات را دع ــم مؤمنیــن و مؤمن کــه دائ
را دعــا کــرد؛ بــراى مســائل عمومــى دنیــاى اســام 
دعــا کــرد. صبــح کــه شــد گفتــم مــادرم! یــک دعــا 
ــا صبــح دعــا،  بــراى خــودت نکــردى! یــک شــب ت

همــه بــراى دیگــران؟! 
در پاسخ فرمود: اّول دیگران بعد خود ما! 

ــد از ایــن  ایــن، آن روحیــه واالســت. امــروز مــا بای
ــه و  ــادت خالصان ــم و در عب ــه واال الگــو بگیری روحی
ــران را  ــا، دیگ ــم و در دعاه ــت گماری ــق هم ــا عش ب
بــر خــود اولــی بدانیــم و دربــاره دیگــران احســاس 

مســئولیت داشــته باشــیم.

خبر سیاسی 

رئیسمجلسلبنان

درکنفرانسحمایتازانتفاضهفلسطین:

کشورهای اسالمی سفارتخانه های خود را 

در واشنگتن تعطیل کنند
اینکــه  یــادآوری  بــا  لبنــان  مجلــس  رئیــس 
آمریــکا بــه شــدت از اقدامــات رژیــم  صهیونیســتی در 
ــورهای  ــت: کش ــد، گف ــت می کن ــازی ها حمای شهرک س
ــد در پاســخ، ســفارتخانه های خــود را در  اســامی بای

ــد. ــل کنن ــنگتن تعطی واش
نبیــه  بــری در ششــمین کنفرانــس حمایــت از انتفاضه 
فلســطین کــه در ســالن اجــاس ســران تهــران 
برگــزار شــد، ضمــن تشــکر از جمهــوری اســامی 
 ایــران بــه علــت حمایــت از ســه مثلــث ارتــش

ــق  ــس از تواف ــت: پ ــان گف ــت در لبن ــردم و مقاوم م
ــل  ــه مل ــومی علی ــه های ش ــو«، نقش ــایس ـ  پیک »س
منطقــه تحــت عنــوان »خاورمیانــه جدیــد« بــا هــدف 

ایجــاد هــرج و مــرج  شــکل گرفــت.
ــغالی را  ــرزمین های اش ــهرک ها در س ــاخت ش وی س
اوج تروریســم دولتــی خوانــد و اظهــار داشــت: رژیــم  
ــت  ــورای امنی ــای ش ــه قطعنامه ه ــدس ب ــغالگر ق اش
وقعــی نمی نهــد و اخیــرا تصویــب شــده کــه 8 هــزار و 

806 شــهرک در مناطــق اشــغالی ایجــاد شــود.
ــا یــادآوری اینکــه آمریــکا بــه شــدت از  نبیــه بــری ب
اقدامــات رژیــم  صهیونیســتی در شهرک ســازی ها 
ــردم  ــه م ــه ب ــارهایی ک ــت: فش ــد، گف ــت می کن حمای
فلســطین وارد می شــود، فقــط بــرای قــرار دادن ســه 
ــدن  ــلیم ش ــی، تس ــت: خودکش ــل آن هاس راه در مقاب

یــا فــرار.
ــه  ــفارتخانه ها ب ــال س ــه انتق ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ســرزمین های اشــغالی از ســوی رژیــم  صهیونیســتی 
ــده  ــام ش ــح انج ــد صل ــردن رون ــن ب ــدف از بی ــا ه  ب
و یک نقشــه اســت، بیان داشــت: کشــورهای اســامی 
ــم  ــدام رژی ــن اق ــکا کــه از ای ــه آمری ــد در پاســخ ب بای
اشــغالگر قــدس حمایــت کــرده، ســفارتخانه های 
ــا  ــری ب ــه  ب ــد. نبی ــل کنن ــنگتن تعطی ــود را در واش خ
تأکیــد بــر ایجــاد اجمــاع میــان کشــورهای اســامی در 
ــال مســئله فلســطین خاطرنشــان کــرد: آتــش در  قب
خاورمیانــه از فلســطین آغــاز شــده و در فلســطین نیــز 
ــان خواهــان  ــد. رئیــس مجلــس لبن بایــد خاتمــه یاب
یکپارچگــی فلســطینیان بــرای مقابلــه بــا رژیــم  

ــارس اشــغالگر قــدس شــد. ف

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبر معظــم انقاب اســامی 
از  حمایــت  بین المللــی  کنفرانــس  ششــمین  در 
ــای  ــران گروه ه ــع رهب ــطین و در جم ــه فلس انتفاض
ــس کشــورهای  فلســطینی، رؤســا و مســئوالن مجال
اســامی و صدهــا تــن از اندیشــمندان، فرزانــگان 
جهــان  آزادی خــواه  و  برجســته  و شــخصیت های 
فتنه هــا و جنگ هــای داخلــِی  از  اســام، هــدف 
از  را کم رنگ شــدن حمایــت  منطقــه  در  تحمیلــی 
آرمــان مقــدس آزادی قــدس خواندنــد و بــا تأکیــد بر 
لــزوم پرهیــز گروه هــای مقاومــت فلســطینی از ورود 
بــه اختافــات قومــی و مذهبــی و اختافــات داخلــی 
کشــورها خاطرنشــان کردنــد: همــه جریان هــای 
اســامی و ملــی، موظــف هســتند در خدمــت آرمــان 
فلســطین قــرار گیرنــد؛ عمــق رابطــه جمهــوری 
ــزان  ــه می ــط ب ــت فق ــای مقاوم ــا گروه ه ــامی ب اس
ــت. ــط اس ــت مرتب ــل مقاوم ــه اص ــان ب ــدی آن پایبن

ایشــان همچنیــن با تشــریح دســتاوردهای درخشــان 
ــه  ــه انتفاض ــت قهرمانان ــوی مقاوم ــز الگ و افتخارآمی
مقــدس در زمین گیــر کــردن رژیــم صهیونیســتی 
ــی  ــای قبل ــتی طرح ه ــات نادرس ــه اثب ــاره ب ــا اش و ب
ــه  ــت نمایانی ک ــر دوس ــای اخی ــازش« و تاش ه »س
ــه  ــه و هزین ــت و انتفاض ــراف مقاوم ــال انح ــه  دنب ب
ــا دشــمنان هســتند  کــردن آن در معامــات ســری ب
تأکیــد کردنــد: مقاومــت هوشــمندتر از آن اســت که در 
ایــن دام فروافتــد و انتفاضــه ســوم باذن هللا شکســتی 
دیگــر بــر رژیــم غاصــب تحمیــل خواهــد کــرد. تــاش 
ــه  ــدت هم ــور وح ــد مح ــطین بای ــرای آزادی فلس ب

ملــل مســلمان و آزادی خــواه باشــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای قصــه ُپرغصــه فلســطین 
ــت ملــت صبــور، بردبــار   و انــدوه جانــکاه مظلومی
و مقــاوم آن را درد و رنجــی انبــوه بــر دل انســان های 
دانســتند  عدالت جــو  و  حق طلــب  و   آزادی خــواه 
ــه آن  ــخ فلســطین و اشــغال ظالمان ــد: تاری و افزودن
ــه  و آواره کــردن میلیون هــا انســان و مقاومــت دلیران

ایــن ملــت قهرمــان، پــر فــراز و نشــیب اســت.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه ســوابق 
تاریخــی، توطئــه تشــکیل رژیــم صهیونیســتی را 
ــچ  ــد: در هی ــد و گفتن ــه ای خواندن ــه ای فرامنطق توطئ
ــا  ــان ب ــل جه ــک از مل ــچ ی ــخ، هی ــه ای از تاری بره
ــه  ــه ای مواج ــدام ظالمان ــدوه و اق ــج و ان ــن رن چنی
نبوده انــد کــه در توطئــه ای فرامنطقــه ای، کشــوری بــه  
طــور کامــل اشــغال یــا ملتــی از خانــه و کاشــانه خــود 
رانــده و بــه  جــای آنــان، گروهــی دیگــر از جای جــای 
جهــان بــدان جــا گســیل شــده و موجودیــت حقیقــی 
نادیــده گرفتــه شــود و موجودیتــی جعلــی بــه جــای 

ــیند.  آن بنش
ایشــان، پــاک شــدن ایــن صفحــه ناپــاک از تاریــخ 
را همچــون دیگــر صفحــات آلــوده، از وعده هــای 
برشــمردند  قــرآن کریــم  در  الهــی   تخلف ناپذیــر 
ــزاری  ــرایط برگ ــریح ش ــه تش ــث ب ــدای بح و در ابت
ــد  کنفرانــس حمایــت از انتفاضــه فلســطین پرداختن
ــخت ترین  ــی از س ــما در یک ــس ش ــد: کنفران و گفتن
و  برگــزار می شــود  منطقــه ای  و  شــرایط جهانــی 
منطقــه مــا کــه همــواره پشــتیبان ملــت فلســطین در 
مبــارزات آن علیــه یــک توطئــه جهانــی بــوده اســت 
بحران هــای  و  ناآرامــی  دســتخوش  روزهــا  ایــن 

ــت. ــدد اس متع
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــه  ــامی منطق ــور اس ــن کش ــران در چندی ــود بح وج
موجــب کم رنــگ شــدن حمایــت از مســئله فلســطین 
و آرمــان مقــدس آزادی قــدس شــده، گفتنــد: توجــه 
ــد  ــم می کن ــا تفهی ــه م ــا، ب ــن بحران ه ــه ای ــه نتیج ب

ــد. ــودبرنده از آن کدامن ــای س ــه قدرت ه ک
ــود  ــای موج ــامی فتنه ه ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
توانمندی هــای  هدررفتــن  موجــب  را  منطقــه  در 
ملــل در درگیری هــای بیهــوده و ایجــاد فرصــت 
ــب  ــم غاص ــتر رژی ــه بیش ــر چ ــری ه ــرای قدرت گی ب
ــان  ــن می ــد: در ای ــتند و افزودن ــتی دانس صهیونیس
شــاهد تــاش خیرخواهــان و عقــا و حکمــای امــت 
ــن  ــل ای ــی ح ــوزانه در پ ــه دلس ــتیم ک ــامی هس اس
توطئه هــای  متأســفانه  امــا  هســتند؛  اختافــات 
ــت  ــری از غفل ــا بهره گی ــده دشــمن، توانســته ب پیچی
برخــی دولت هــا، جنگ هــای داخلــی را بــر ملــل 
ــدازد  ــر بین ــان یکدیگ ــه ج ــا را ب ــد و آن ه ــل کن تحمی
ــر  و تــاش ایــن خیرخواهــان امــت اســامی را کم اث

ــد. کن

ــتاوردهای  ــی از دس ــه ای یک ــت هللا خامن ــرت آی حض
کنفرانــس حمایــت از انتفاضــه را مطــرح کــردن 
اولویــت نخســت جهــان اســام و آزادی خواهــان 
ــای  ــاد فض ــطین و ایج ــوع فلس ــی موض ــان یعن جه
همدلــی بــرای تحقــق هــدف واالی حمایــت از مــردم 
فلســطین و مبــارزات حق طلبانــه و عدالت جویانــه  
آنــان خواندنــد و تأکیــد کردنــد: هرگــز نبایــد از 
اهمیــت حمایــت سیاســی از مــردم فلســطین غافــل 
ــت  ــروز از اولوی ــان ام ــئله در جه ــن مس ــه ای ــود ک ب
و ملت هــای مســلمان  اســت  برخــوردار  ویــژه ای 
ــد  ــی می توانن ــلیقه و روش ــر س ــا ه ــواه ب و آزادی خ
ــی فلســطین و ضــرورت تــاش  در یــک هــدف، یعن

ــد. ــم آین ــرد ه ــرای آزادی آن گ ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه پدیــدار 
صهیونیســتی  رژیــم  ُافــول  نشــانه های   شــدن 
و ضعفــی کــه بــر متحــدان اصلــی آن، به ویــژه آمریــکا 
ــاهده  ــرایط مش ــن ش ــد: در ای ــده، افزودن ــم ش حاک
بــه  جهانــی  فضــای  اندک انــدک  کــه  می شــود 
ــی  ــه و غیرقانون ــات خصمان ــا اقدام ــه ب ســمت مقابل
و غیرانســانی رژیــم صهیونیســتی میــل می کنــد؛ 
ــه  ــورهای منطق ــی و کش ــه جهان ــوز جامع ــه هن البت
نتوانســته اند بــه مســئولیت خــود در برابــر ایــن 

ــد. ــل کنن ــانی عم ــئله  انس مس
انتفاضــه کنونــی در  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
ــار  ــومین ب ــرای س ــه ب ــغالی را ک ــرزمین های اش س
آغــاز شــده، مظلوم تــر از دو انتفاضــه قبــل، امــا 
حرکتــی درخشــان و پرامیــد ارزیابــی کردنــد و گفتنــد: 
بــه  اذن هللا خواهیــد دیــد کــه ایــن انتفاضــه، مرحلــه 
ــم خواهــد زد  ــارزات را رق ــخ مب بســیار مهمــی از تاری
و شکســتی دیگــر بــر رژیــم غاصــب تحمیــل خواهــد 

کــرد.
ــا اشــاره بــه »رونــد مرحلــه اِی رشــد غــده    ایشــان ب
ســرطانِی رژیــم صهیونیســتی« و تبدیــل شــدن 
ــه ای  ــز مرحل ــان آن را نی ــی، درم ــای کنون ــه ب آن ب
دانســتند و افزودنــد: چنــد انتفاضــه و مقاومــِت 
پیگیــر و مســتمر توانســته اهــداف مرحلــه ای بســیار 
مهمــی را محقــق ســازد و همچنــان توفنــده بــه پیــش 
ــان آزادی  ــا زم ــود را ت ــداف خ ــر اه ــا دیگ ــازد ت می ت

ــازد. ــق س ــطین محق ــل فلس کام
ــاره  ــا اش ــه ب ــامی در ادام ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــه  ــطین ب ــزرگ فلس ــت ب ــه مل ــنگینی ک ــار س ــه ب ب
تنهایــی در مقابلــه بــا صهیونیســم جهانــی و حامیــان 
ــداف  ــن اه ــه تبیی ــد، ب ــه دوش می کش ــدر آن ب قل
ــم  ــا رژی ــازش ب ــه س ــوم ب ــای موس ــج طرح ه و نتای
ــطین  ــت فلس ــد: مل ــد و گفتن ــتی پرداختن صهیونیس
»صبــور و بردبــار، امــا مســتحکم و اســتوار« بــه 
تمامــی مدعیــان فرصــت داده تــا ادعــای خــود را بــه 
محــک تجربــه بســپارند. ایشــان افزودنــد: آن روز کــه 
ــرش  ــی و ضــرورت پذی ــا ادعــای نادرســت واقع بین ب
حداقــل حقــوق بــرای جلوگیــری از ضایــع شــدن آن، 
ــد،  ــرح ش ــدی مط ــور ج ــه ط ــازش ب ــای س طرح ه
ملــت فلســطین و حتــی جریان هایــی کــه نادرســتی 
ایــن دیــدگاه برایشــان از پیــش اثبــات شــده بــود بــه 

ــد. آن فرصــت دادن
اشــکاالت  بیــان  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
و خســارات دیگــری کــه طرح هــای ســازش بــا 
ــد  ــکل رون ــد: مش ــتی دارد، افزودن ــم صهیونیس رژی
ــاه آمــدن  ــا کوت ــه ب ــن نیســت ک ســازش فقــط در ای

ــروعیت  ــب مش ــم غاص ــه رژی ــت، ب ــک مل ــق ی از ح
می دهد،کــه خــود خطایــی بــزرگ و نابخشــودنی 
اســت، بلکــه مشــکل در آن اســت کــه اساســا هیــچ 
تناســبی بــا شــرایط کنونــی مســئله فلســطین نــدارد و 
خصلت هــای توســعه طلبانه و ســرکوب گرانه و آزمندانــه  

صهیونیســت ها را در نظــر نمی گیــرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای با اشــاره بــه دســتاوردهای 
بــزرگ الگــوی مقاومــت قهرمانانــه و مســتمر انتفاضــه 
بــه  هجــوم  ســازش،  رونــد  مقابــل  در  مقــدس 
ــه«  ــرار دادن »انتفاض ــؤال ق ــورد س ــت« و م »مقاوم
بــه  را  از ســوی مراکــز معلوم الحــال و دشــمنان 
 علــت همیــن دســتاوردهای برجســته دانســتند و 
افزودنــد: از دشــمن انتظــاری جــز ایــن نیســت؛ زیــرا 
ــوف  ــودن آن وق ــن راه و ثمربخــش ب ــه درســتِی ای ب
کامــل دارد؛ امــا گاه بعضــی از جریان هــا و حتــی 
کشــورهایی کــه در ظاهــر ادعــای همراهــی بــا مســئله 
فلســطین را دارنــد، امــا در حقیقــت درصــدد هســتند 
تــا مســیر درســت ایــن ملــت را منحــرف کننــد 
بــه مقاومــت حملــه می کننــد. ایشــان در تبییــن 
ــورهای دورو  ــا و کش ــن جریان ه ــای ای ــت ادع ماهی
ــت در  ــه مقاوم ــت ک ــن اس ــان ای ــای آن ــد: ادع گفتن
پــی چنــد دهــه از عمــر خــود، هنــوز نتوانســته آزادی 
فلســطین را محقــق ســازد؛ پــس ایــن روش نیازمنــد 

ــت! ــری اس بازنگ
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در پاســخ بــه ایــن ادعــا 
گفتنــد: درســت اســت کــه مقاومــت هنــوز نتوانســته 
ــطین  ــی آزادی کل فلس ــود، یعن ــی خ ــدف غای ــه ه ب
دســت یابــد، امــا توانســته اســت مســئله فلســطین 

ــده نگــه دارد. را زن
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا طــرح ایــن ســؤال 
کلیــدی کــه »بایــد دیــد اگــر مقاومــت نبــود، اینــک 
ــن  ــم؟«، مهم تری ــر می بردی ــه س ــرایطی ب ــه ش در چ
دســتاورد مقاومــت را »ایجــاد مانــع اساســی در برابــر 
ــان  ــد و خاطرنش ــتی« خواندن ــای صهیونیس پروژه ه
ــگ  ــک جن ــل ی ــد: موفقیــت مقاومــت در تحمی کردن
فرسایشــی بــه دشــمن اســت؛ یعنــی توانســته برنامــه 
ــر کل  ــیطره ب ــه س ــتی را ک ــم صهیونیس ــی رژی اصل

منطقــه بــود، بــه شکســت بکشــاند.
ــر  ــد: اگ ــد کردن ــامی تأکی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــرده  ــر نک ــتی را زمین گی ــم صهیونیس ــت، رژی مقاوم
بــود، اینــک شــاهد دســت اندازی آن بــه دیگــر 
ســرزمین های منطقــه از مصــر گرفتــه تــا اردن و 

ــم. ــارس و ... بودی ــج ف ــراق و خلی ع
ــم  ــردن رژی ــر ک ــه ای زمین گی ــت هللا خامن حضــرت آی
ــه  ــا ن ــم، ام ــیار مه ــتاوردی بس ــتی را دس صهیونیس
ــد  ــی کردن ــا دســتاورد مقاومــت ارزیاب ــوان تنه ــه  عن ب
ــد:  ــت افزودن ــر مقاوم ــتاوردهای دیگ ــان دس و در بی
آزادی جنــوب لبنــان و آزادی غــزه، تحقــق دو هــدف 
مرحلــه ای مهــم در رونــد آزادی فلســطین بــه شــمار 
ــی  ــترش جغرافیای ــد گس ــته رون ــه توانس ــی رود ک م

ــد. ــوس کن ــتی را معک ــم صهیونیس رژی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای قهرمــان اصلــی جنگ های 
ــا  غــزه را ملــت سلحشــور و مقاومــی دانســتند کــه ب
ــادی  ــره اقتص ــال محاص ــن س ــل چندی ــود تحم  وج
از قلعــه  ایمــان، همچنــان  بــر قــدرت  اتــکا  بــا 
بخــش  می کننــد.  دفــاع  غــزه  یعنــی  مقاومــت 
ــه  ــاب اســامی ب ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــدی س بع
ــطین  ــت فلس ــی مل ــای اساس ــن نیازه ــزوم تأمی ل

اختصــاص داشــت و ایشــان بــا هشــدار درخصــوص 
خطــرات ناشــی از حضــور رژیــم صهیونیســتی تأکیــد 
ــرای  ــد از همــه ابزارهــای الزم ب ــد: مقاومــت بای کردن
اســتمرار کار خــود برخــوردار باشــد و در ایــن مســیر 
ــان  ــه و آزادی خواه ــای منطق ــل و دولت ه ــه مل هم
ــن ملــت  ــد نیازهــای اساســی ای ــان وظیفــه دارن جه
ــت  ــی مقاوم ــتر اصل ــه بس ــد ک ــن کنن ــاوم را تأمی  مق
ــه  ــت ک ــطین اس ــت فلس ــداری مل ــتادگی و پای  ایس
خــود، فرزنــدان غیــور و مقــاوم را پــرورش داده 

ــت. اس
بــه  بــا فراخوانــدن مقاومــت فلســطین  ایشــان 
ــه مهمــی درخصــوص  عبرت گیــری از گذشــته ، توصی
ــات  ــه اختاف ــت از ورود ب ــای مقاوم ــز گروه ه پرهی
فلســطین  و  مقاومــت  تأکیــد کردنــد:  و  مطــرح 
ــات  ــه در اختاف ــت ک ــر از آن اس ــمندتر و واالت ارزش
ــات  ــا اختاف ــی ی ــامی و عرب ــورهای اس ــان کش می
ــی  ــی و مذهب ــات قوم ــا اختاف ــورها ی ــی کش داخل
به ویــژه گروه هــای  فلســطینیان،  و  شــود  درگیــر 
مقاومــت بایــد قــدر جایــگاه ارزشــمند خــود را بداننــد 

ــد. ــات ورود نکنن ــن اختاف ــه ای و ب
رهبــر انقــاب اســامی وظیفــه همــه کشــورهای 
 اســامی و عربــی و همــه جریان هــای اســامی 
و ملــی را قــرار گرفتــن در خدمــت آرمــان فلســطین 
ــه  ــت، وظیف ــت از مقاوم ــد: حمای ــد و افزودن خواندن
همــه ماســت و هیچ کــس حــق نــدارد در برابــر 

ــد. ــته باش ــژه ای داش ــار وی ــان انتظ ــک، از آن کم
ایشــان در تبییــن موضــع جمهــوری اســامی نســبت 
ــا نســبت  ــد: موضــع م ــه مقاومــت فلســطین گفتن ب
ــی  اســت و ربطــی  ــک موضــع اصول ــه مقاومــت، ی ب
ــه گــروه خاصــی نــدارد و هــر گروهــی کــه در ایــن  ب
ــر  ــتیم و ه ــراه هس ــا او هم ــد، ب ــتوار باش ــیر اس مس
ــن مســیر خــارج شــود، از مــا دور  گروهــی کــه از ای

شــده اســت.
ــن  ــدی ای ــامی در جمع بن ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
 بخــش از سخنانشــان، جملــه ای راهبــردی بیــان 
و خاطرنشــان کردنــد: عمــق رابطــه مــا بــا گروه هــای 
ــان  ــدی آن ــزان پایبن ــه می ــط ب مقاومــت اســامی فق

بــه اصــل مقاومــت مرتبــط اســت.
مســئله »اختــاف میــان گروه های مختلف فلســطینی« 
موضــوع دیگــری بــود کــه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
بــه آن پرداختنــد و گفتنــد: تفــاوت دیــدگاه بــه  علــت 
ــت  ــل درک اس ــی و قاب ــری طبیع ــلیقه، ام ــوع س  تن
و تــا آنجــا کــه در همیــن محــدوده باقــی بمانــد، چــه 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــای ه ــی و ِغن ــب هم افزای ــا موج بس
مبــارزات مــردم فلســطین شــود. رهبــر معظــم 
ــه  ــر اســاس برنام ــی ب ــاب اســامی »اتحــاد مل انق
جهــادی« را ضرورتــی ملــی بــرای فلســطین خواندنــد 
ــای  ــه جریان ه ــی رود هم ــار م ــد: انتظ ــد کردن و تأکی
ــردم  ــه خواســت همــه م ــت عمــل ب ــف در جه مختل
بکوشــند.  اتحــاد ملــی  بــرای تحقــق  فلســطین 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســپس بــه توطئــه 
ــاره  ــان دارد، اش ــت جری ــه مقاوم ــه علی ــری ک دیگ
کردنــد و افزودنــد: مقاومــت، ایــن روزهــا بــا توطئــه 
ــه گریبــان اســت و آن تــاش  دیگــری نیــز دســت ب
اســت کــه می کوشــند مقاومــت   دوســت نمایانی 
و انتفاضــه مــردم فلســطین را از مســیر خــود منحرف 
ــا  ــود ب ــّری خ ــات س ــه معام ــاخته و آن را هزین س
دشــمنان ملــت فلســطین کننــد. رهبــر معظــم انقاب 
اســامی تأکیــد کردنــد: اگــر گروهــی پرچــم مقاومــت 
ــه یقیــن گروهــی دیگــر از دل  ــر زمیــن بگــذارد ب را ب
ــت  ــم را در دس ــد و آن پرچ ــطین بر می آی ــت فلس مل
خواهــد گرفــت. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنین 
خطــاب بــه حضــار خاطرنشــان کردنــد: مطمئنــا شــما 
حضــار محتــرم در ایــن نشســت، فقــط بــه فلســطین 
 خواهیــد پرداخــت کــه متأســفانه در چنــد ســال اخیــر 
کوتاهی هایــی در توجــه الزم و ضــروری بــه آن صــورت 
پذیرفتــه اســت؛ البتــه بــه یقیــن بحران های موجــود در 
ــت اســامی شایســته توجــه  ــه و ام جای جــای منطق
ــت  ــی اس ــن گردهم آی ــب ای ــه موج ــا آنچ ــت؛ ام اس

مســئله فلســطین اســت. 
ایشــان گفتنــد: ایــن اجــاس می توانــد الگویــی 
باشــد تــا رفته رفتــه همــه مســلمانان و ملــل منطقــه 
ــات را  ــر اشــتراکات خــود اختاف ــه ب ــا تکی ــد ب بتوانن
ــات  ــا، موجب ــک آن ه ــل تک ت ــا ح ــرده و ب ــار ک مه
تقویــت هــر چــه بیشــتر امــت محمــدی )صلــوات هللا 

ــد. ــم آورن ــه( را فراه علی

رهبر معظم انقالب در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت تبیین کردند:

خسارات  سنگین روش های سازش کارانه

آگهی مزایده عمومی

شهردارینطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 74/ش مورخ 95/10/22 شورای محترم اسامی شهر نطنز نسبت 
به فروش جوی عمومی متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید رجایی نبش کوچه نجمیه اقدام نماید. متقاضیان 

می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 95/12/14به شهرداری مراجعه 

نمایند. تلفنتماس:031-54222119

شهرداری نطنز

سید محسن تجویدی - شهردار

جهانگیــری  اســحاق 
ــاون اول رئیس جمهور  مع
 5 بــه  نامــه ای  طــی 
وزارتخانــه و ســازمان بــر 
ــارد  اختصــاص 30 میلی
تومــان بــرای اجــرای 
کوتـــاه مدت  برنامـــه 
ــأ  ــا منش ــار ب ــی گردوغب ــای بحران ــت کانون ه تثبی
داخلــی اســتان خوزســتان در ســطح 30 هــزار هکتار 

تاکیــد کــرد.
ایــن اعتبــار در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــه عنــوان مســئول اجــرای ایــن طــرح قــرار 
ــه  ــن وزارتخان ــاس ای ــن اس ــر ای ــه ب ــرد ک می گی
ــوق را  ــار ف ــرد اعتب ــزارش عملک ــت گ ــف اس موظ
ــازمان های  ــه س ــه ب ــه ماه ــی س ــع زمان در مقاط
ــت  ــط زیس ــت محی ــور، حفاظ ــه کش ــه بودج برنام
 و وزارت کشــور )اســتانداری خوزســتان( ارســال 

کند. فارس

درنامهجهانگیریبه5وزارتخانهوسازمانمطرحشد:

اختصاص 30 میلیارد تومان برای تثبیت کانون های گردوغبار در خوزستان

حجت االســام ســید محمــود علــوی بــا بیــان اینکــه رابطــه 
میــان اهــل ایمــان رابطــه ای محبت آمیــز اســت، گفــت: دیــن 
نیامــده اســت کــه میــان مــردم کینــه و اختــاف ایجــاد کنــد؛ 
دیــن بــرای وحــدت و همدلــی آمــده و ایــن در آموزه هــای 

دینــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
بــه ســمت زوال  ادامــه داد: اســرائیل هــر روز   علــوی 
ــه وحــدت  ــی ک ــی رود. مســلمانان وقت ــش م ــودی پی و ناب
دارنــد، اســرائیل احســاس تــرس و نابــودی می کنــد؛ ولــی 
ــد مــی شــوند  ــز قدرتمن ــه باشــد، آن هــا نی وقتــی کــه تفرق

ــی  ــه همیــن دلیــل الزم اســت کــه مــا وحــدت و همدل و ب
داشــته باشــیم. 

ــه  ــمنی های صورت گرفت ــه دش ــاره ب ــا اش ــات ب ــر اطاع وزی
بــا علمــای شــیعه و ســنی از ســوی تکفیــری در کشــور عراق 
گفــت: شــمار علمــای اهــل ســنتی کــه از ســوی داعــش در 

ــای  ــتر از علم ــیار بیش ــیده اند، بس ــهادت رس ــه ش ــراق ب ع
شــیعه اســت. حجت االســام علــوی گفــت: امــروز در دنیــا 
ــراق  ــه، ع ــورهای ترکی ــرده؛ از کش ــدا ک ــش پی ــت کاه  امنی
و پاکســتان صــدا انفجــار هــر روز بــه گــوش می رســد و ایــن 
ناامنــی حتــی بــه اروپــا و آمریــکا نیــز کشــیده شــده اســت؛ 

ولــی بــه حــول و قــوه الهــی امــروز ایــران اســامی ضریــب 
امنیــت خیلــی خوبــی دارد. 

وی تصریــح کــرد: دشــمن از هــر حربــه ای از جملــه جلیقــه 
ــتفاده  ــودرو اس ــذاری خ ــب و بمب گ ــاخت بم ــاری س انفج
کــرد؛ ولــی همــه این هــا خنثــی شــد. همــه ایــن اقدامــات 
ــف  ــه لط ــمنان، نتیج ــای دش ــردن توطئه ه ــی ک ــرای خنث ب
خداونــد اســت و مــا همــه وســیله هســتیم. وزیــر اطاعــات 
گفــت: رصــد کــردن، اولویــت کار اطاعاتــی اســت؛ رصــدی 

ــزان ــد. می ــور کن ــد از آن عب کــه هیــچ تروریســتی نمی توان

وزیراطالعات:

 هیچ تروریستی از رصد ما نمی تواند عبور کند 

هر
: م

س
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نوبت اول



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 اصــاح الگــوی مصــرف طــی ســال های اخیــر بارهــا مــورد 
تأکیــد مقــام معظــم رهبــری قــرار گرفتــه و در نــگاه ایشــان 
ــت  ــامی و حرک ــن اس ــدن نوی ــق تم ــای تحق ــی از راه ه یک
ــق رشــد اقتصــادی، اصــاح  اقتصــاد کشــور در مســیر تحق
ــوزه  ــراف در ح ــش اس ــر کاه ــد ب ــا تأکی ــرف ب ــوی مص الگ
انــرژی اســت. از نظــر وی اســاس جهــاد اقتصــادی و قــدم 
ــع  ــرف و رف ــوی مص ــاح الگ ــیر اص ــت در مس اول آن، حرک
اســراف های کنونــی در حــوزه منابــع طبیعــی و انــرژی بــرای 
ــعه  ــول توس ــل ها و حص ــاه نس ــدگان، رف ــهم آین ــظ س حف
ــی از  ــوان یک ــه عن ــرق ب ــه ب ــن زمین ــت. در همی ــدار اس پای
اقتصادهــا محســوب  در  توســعه  پیشــران  بخش هــای 
ــا  ــود ب ــاش می ش ــرفته ت ــای پیش ــود و در اقتصاده می ش
 افزایــش ســهم بــرق در صنعــت و خلــق ارزش افــزوده از آن

رشد اقتصادی را تقویت کرد.
    مصرف برق نیاز به فرهنگ سازی دارد

ــت  ــی از آن اس ــرژی حاک ــی ان ــس بین الملل ــای آژان آماره
از ســال 2010 مصــرف ســرانه بــرق ایــران بــا افزایشــی 
حــدود 12.56 درصــد در چهــار ســال بــه 2 هــزار و 431 
ــد نشــان دهنده  ــن فرآین کیلووات ســاعت رســیده اســت. ای
ایــن اســت کــه بــا افزایــش میــزان مصــرف در ســاعات اوج 
ــد  ــه نیروگاه هــا، شــکاف تولی ــر ایجــاد فشــار ب آن، عــاوه ب
بیــن زمــان پیــک و غیــر پیــک افزایــش می یابــد کــه ایــن 
ــه کل صنعــت  ــد را ب ــت بیشــتر تولی ــاق، هزینه هــای ثاب اتف
بــرق کشــور تحمیــل می کنــد. فرهنگ ســازی در حــوزه 
مصــرف و اقداماتــی کــه بــرای کاهــش مصــرف انــرژی نیــاز 

 اســت تــا در بیــن ادارات دولتــی، صنایــع و بخــش خانگــی
ــا  ــا ب ــت ت ــرآن داش ــا را ب ــد، م ــرا درآی ــه اج ــاری و.... ب تج
ــان  ــرق شهرســتان اصفه ــع ب ــی شــرکت توزی ــط عموم رواب
ــتفاده  ــه اس ــده در زمین ــات انجام ش ــن اقدام ــاره آخری درب
بــه گفت وگــو  و تجدیدپذیــر  انرژی هــای خورشــیدی  از 

ــم. بپردازی
     تأمین 20 درصد برق ادارات از انرژی تجدیدپذیر

 محمــد علی اکبــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
ــیاری  ــای بس ــون تاش ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب وط
در جهــت فرهنگ ســازی بــرق صــورت گرفتــه، گفــت: 
ــای  ــعه انرژی ه ــن، توس ــره زمی ــات ک ــای نج ــی از راه ه یک
ــرژی  ــتفاده از ان ــاس اس ــن اس ــر ای ــت. ب ــر اس تجدیدپذی
ــال  ــت؛ در ح ــور اس ــای کش ــی از ضرورت ه ــیدی، یک خورش
ــرژی در 105  ــن ان ــد ای ــامانه تولی ــووات س ــر 450 کیل حاض

ــه اســتان نصــب شــده اســت.  نقط
ــا  ــرق کشــور در نیروگاه ه ــزود: بیــش از 85 درصــد ب وی اف
تولیــد می شــود، امــا راندمــان نیروگاه هــا کمتــر از 40 درصــد 

اســت کــه منجــر بــه آلودگــی هــوا نیــز می شــود. 
ــن 20  ــر تامی ــی ب ــس مبن ــر مجل ــه اخی ــاره مصوب وی درب
درصــدی بــرق ادارات از طریــق انرژی هــای تجدیدپذیــر 
تاکیــد کــرد: اکنــون ایــن مســئله در شــورای اداری بــه ادارات 

ــورت  ــه ص ــرق ب ــرف ب ــش مص ــر کاه ــده و اگ ــزد ش گوش
ــد  ــش نیاب ــد کاه ــا 10 درص ــض ت ــر دوره قب ــه در ه ماهیان

ــوند.  ــی می ش ــه افزایش ــمول تعرف مش

ــرق  ــرف ب ــل مص ــترین دلی ــه بیش ــت: البت ــان داش وی بی
در ادارات اســتفاده از کولرهــای گازی، بــه پریزوصــل بــودن 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــه بای ــت ک ــی و ... اس ــتگاه های برق دس

ــرد. ــورت گی ــدی ص ــرژی ج ــت ان مدیری
    تأسیس بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی اصفهان

وی بــا اشــاره بــه تأســیس بزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی 
ــاظ  ــه لح ــان ب ــفانه اصفه ــت: متاس ــه گف ــان در ورزن اصفه
ــت؛  ــی نیس ــت خوب ــادی در وضعی ــای ب ــودن تونل ه دارا ب
بیشــتر  در  انــرژی خورشــیدی  از  اســتفاده  بــرای  امــا 
شهرســتان ها اســتفاده از ایــن موقعیــت بــرای تأمیــن 

ــت.  ــم اس ــرق فراه ــرژی ب ان
ــا و  ــرار دادن گیت ه ــه ق ــاره ب ــا اش ــه ب ــری در ادام علی اکب
ــب  ــان نص ــای اصفه ــادی ورودی بازاره ــه در مب ــی ک موانع
ــان  ــازار اصفه ــا و ب ــی های مغازه ه ــت: سیم کش ــده، گف ش
بســیار خطرآفریــن اســت و اگربــه هــر دلیــل حادثــه ای در 
بــازار رخ دهــد، کار امدادرســانی در ایــن مناطــق بــا مشــکل 

ــه رو خواهــد شــد. روب
    تأمین موقتی برق پروژه استقالل

پــروژه میــدان  بــرق در  تأمیــن  وی همچنیــن دربــاره 
اســتقال گفــت: بــه صــورت موقــت شــرکت توزیــع بــرق در 
ایــن منطقــه نــور حداقلــی را تأمیــن خواهــد کــرد؛ طرحــی 
جامــع بــرای تأمیــن انــرژی بــرق در پــروژه اســتقال در نظر 
گرفتــه شــده کــه اســتفاده از المپ هــای LED،SMD اســت. 
ــداری  ــرح خری ــن ط ــزات ای ــازه ها و تجهی ــبختانه س خوش
ــن  ــا ای ــم ب ــا رادیبهشــت ماه بتوانی ــم ت ــا امیدواری شــده و م

طــرح، روشــنایی را تأمیــن کنیــم.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

اسراف در حوزه برق

ــت: در  ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــی وزی ــام بازرگان قائم مق
ــل  ــه داخ ــبزی ب ــوالت س ــدات محص ــال تولی ــال انتق ح
ــر، 10  ــن ام ــل ای ــق کام ــا تحق ــه ب ــتیم ک ــا هس گلخانه ه
میلیــارد متــر مکعــب صرفه جویــی صــورت می گیــرد. 
ــاورزی،  ــش کش ــت: در بخ ــار داش ــرد اظه ــر مهرف علی اکب

ــاحت  ــت و مس ــر کش ــطح زی ــش س افزای
ــر  ــا در نظ ــق و پروژه ه ــیاری از مناط در بس
ــی  ــا در بخش های ــود و تنه ــه نمی ش گرفت
ماننــد پــرورش ماهــی در قفس، در شــمال 
و جنــوب کشــور کــه مزیــت تولیــد وجــود 
دارد، ایــن مســئله در دســتور کار اســت. وی 
ــاورزی  ــای کش ــتر پروژه ه ــزود: در بیش اف

بــرای افزایــش تولیــد، موضــوع بهــره وری مــورد توجــه قرار 
گرفتــه تــا بتوانیــم از ایــن طریــق بــا اســتفاده مناســب از 
آب، تولیــد را افزایــش دهیــم. وی ادامــه داد: کشــور هلنــد 
 کــه مســاحتش بــه انــدازه اســتان های گیــان و مازنــدران 
و نصــف اســتان گلســتان اســت، 84 میلیــارد یــورو 

صــادرات محصــوالت کشــاورزی دارد؛ در حالــی کــه 
دالر  میلیــارد   ۷ بــه  حداکثــر  امســال  مــا  صــادرات 
می گوینــد کشــاورزی  افــرادی کــه  پــس  می رســد؛ 
ــتان  ــت دو اس ــا ظرفی ــدارد، تنه ــت ن ــور موضوعی در کش
ــح  ــرد تصری ــد. مهرف ــر بگیرن ــدران را در نظ ــان و مازن گی
بــا  بارندگــی در مناطــق یادشــده  کــرد: 
هلنــد بــه یــک میــزان اســت؛ بنابرایــن 
مطــرح  رســانه ها  در  کــه  بحث هایــی 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــه کشــاورزی ب می شــود ک
بایــد  نــدارد،  موضوعیــت  کشــور  در  آب 
توجــه کننــد کــه دو اســتان یادشــده کشــور 
ــد. وی ادامــه داد:  ــادی دارن ــوان تولیــد زی ت
ــی  ــش مهم ــاورزی، نق ــای کش ــره وری و تکنولوژری ه به
ــن  ــه همی ــدات کشــاورزی کشــور دارد؛ ب ــرد تولی در عملک
ــره وری  ــش به ــت های افزای ــتای سیاس ــور و در راس منظ
در حــال انتقــال تولیــدات محصــوالت ســبزی بــه داخــل 

گلخانه هــا هســتیم. ایســنا

معــاون مســافری راه آهــن از پــر شــدن 30 درصــد ظرفیــت 
 صندلــی قطارهــا بــرای ســفرهای نــوروزی خبــر داد 
و گفــت: بلیــت مســیرهای کمربنــدی مشــهد در بســیاری 
از روزهــای پیــک ســفر، 100 درصــد فروختــه شــده اســت. 
میرحســن موســوی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 

راه آهــن  نــوروزی  بلیت هــای  فــروش 
اظهــار داشــت: از زمــان آغــاز پیش فــروش 
و  تاریــخ 1۷، 18  در  نــوروزی  بلیت هــای 
1۹ بهمــن، بلیــت مســیرهای کمربنــدی 
 مشــهد در بســیاری از روزهــای پیــک ســفر 
ــا  ــده، ام ــه ش ــد فروخت ــور 100 درص ــه ط ب
همچنــان در بســیاری از مســیرها بــرای 

برخــی روزهــا، بلیــت موجــود اســت؛ بنابرایــن متقاضیــان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز فــروش یــا بــه صــورت 
آنایــن بــرای خریــد بلیــت اقــدام کننــد. معــاون مســافری 
ــزوالت  ــدت ن ــّوی و ش ــرایط ج ــه ش ــاره ب ــا اش ــن ب راه آه
نشــدن  مختــل  و  روزهــای گذشــته  طــی   آســمانی 

حرکــت قطارهــای مســافربری گفــت: بــه همــت کارکنــان 
ــران از  ــاط ای زحمتکــش شــرکت راه آهــن کــه در همــه نق
مناطــق زیــر بــارش بــاران و ســیاب تــا مناطــق پوشــیده از 
بــرف و کــوالک و حتــی مناطــق تحــت هجــوم گــرد و غبــار 
و ماســه مشــغول بــه کار هســتند، هیــچ اخالــی در شــبکه 
ــا کمتریــن عارضــه  ایجــاد نشــد و قطارهــا ب
موفــق بــه جابه جایــی مســافران شــدند. 
ــه تشــریح نقــاط تحــت شــرایط حــاد  وی ب
ــث  ــان باع ــیل در کرم ــت: س ــت و گف پرداخ
ــا  ــر در حرکــت قطارهــا شــد؛ ام کمــی تأخی
ــا تــاش کارکنــان راه آهــن خطــوط ترمیــم  ب
ــه  ــود ادام ــت خ ــه حرک ــا ب ــده و قطاره ش
دادنــد. موســوی بــا بیــان اینکــه لحظــه بــه لحظــه، حرکــت 
ــوران  ــط مام ــا توس ــتگی ریل ه ــال شکس ــا و احتم قطاره
راه آهــن تحــت کنتــرل قــرار دارد، گفــت: بــه منظــور 
جلوگیــری از هــر گونــه اتفــاق، بایــد وضعیــت خطــوط بــه 

طــور مرتــب مــورد کنتــرل باشــد. مهــر
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ــه ایــن  ــدار فاورجــان از برگــزاری هفتــه فرهنگــی شهرســتان فاورجــان خبــر داد و ب فرمان
ــا تقدیــم 1300 شــهید و ۹ شــهید مدافــع حــرم بــه  مســئله اشــاره داشــت کــه فاورجــان ب
ــته  ــال گذش ــن رو س ــت؛ از ای ــده اس ــی ش ــرور معرف ــی و عالم پ ــتان فرهنگ ــوان شهرس عن
 بــا تصویــب شــورای فرهنــگ عمومــی، روز 5 اســفند بــه عنــوان روز حماســه، ایثــار 
و شــهادت شهرســتان فاورجــان نامگــذاری شــده اســت. اصغــر هدایت در پاســخ به پرســش 
خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر خســارات  واردشــده بــه کشــاورزان ایــن شهرســتان گفــت: 
ــفانه  ــت. متاس ــتان اس ــن شهرس ــاورزان ای ــکل کش ــن مش ــود آب، مهم تری ــوع کمب موض
ــت داشــتند،  ــاز فعالی ــد پی ــه تولی ــه در زمین ــن منطق ــه بیشــتر کشــاورزان ای ــم اینک علی رغ
ــاز  ــاور پی ــتان های مج ــا در اس ــتر آن ه ــر، بیش ــال های اخی ــی س ــود آب ط ــل کمب ــه دلی ب
کاشــته اند و محصوالتــی کــه در ایــن شهرســتان دپــو شــده، خســارات  زیــادی دیــده اســت.

    یادواره ملی شهدای فالورجان
ــر نقــش بســزایی داشــتند  ــات خیب ــی در عملی ــان فاورجان ــه اینکــه جوان ــا اشــاره ب  وی ب
ــکر  ــات، لش ــن عملی ــه داد: در ای ــیدند، ادام ــهادت رس ــه ش ــر ب ــات 146 نف ــن عملی و در ای
ــی ــدگان فاورجان ــدند و رزمن ــوا وارد ش ــام ق ــا تم ــرف ب ــف اش ــین)ع( و نج ــام حس  ام

خمینی شهری و نجف آبادی، پشتیبانی این عملیات را بر عهده داشتند. 
ــه اجــرای ۷0 برنامــه هنــری، ورزشــی، علمــی، مذهبــی و بومــی و محلــی  ــا اشــاره ب وی ب

ــی  ــور عمق بخش ــه منظ ــا ب ــن برنامه ه ــت: ای ــان گف ــتان فاورج ــی شهرس ــه فرهنگ در هفت
ــای  ــا غن ــه دارد ت ــا 6 اســفند ادام ــاز شــده و ت ــاه آغ ــگ شهرســتان، از 30 بهمن م ــه فرهن ب
فرهنگــی، اهمیــت بــه آداب و رســوم و ارزش هــای فرهنگــی شهرســتان مــورد توجــه بیشــتر 

قــرار گیــرد و زمینــه نشــاط اجتماعــی فراهــم شــود.
 وی تصریــح کــرد: همچنیــن بیــش از 50 پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار 30 میلیــارد تومان شــامل 
ــهرداری ها و  ــی ش ــراث فرهنگ ــرورش، می ــوزش و پ ــرق، آم ــازی، ب ــای راه و شهرس پروژه ه

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــه ب ــن هفت ــتغال زایی در ای اش
فرمانــدار فاورجــان بــا اشــاره بــه برگــزاری کنگــره ملــی شــهدای شهرســتان در ســال 13۹6 
ــال  ــره در ح ــن کنگ ــزاری ای ــرای برگ ــاخت های الزم ب ــی و زیرس ــای مقدمات ــزود: کاره اف

ــت. ــده اس ــزار ش ــی برگ ــره مل ــن کنگ ــی ای ــای مقدمات ــت و یادواره ه ــازی اس آماده س
    طرح کشوری کرامت

 وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح کشــوری کرامــت بــه مــدت 3 ســال در شهرســتان فاورجــان 
گفــت: ایــن طــرح بــا هــدف کاهــش آســیب های اجتماعــی، به ویــژه پیشــگیری از اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر بــه منظــور ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی بــه صــورت آزمایشــی در ایــن 
شهرســتان در حــال اجراســت کــه ۹0 درصــد برنامه هــای ایــن طــرح آموزشــی و فرهنگــی 

اســت؛ ایــن طــرح بــه مــدت 3 ســال برگــزار می شــود.
 هدایــت بیــان کــرد: طــرح کرامــت توســط ســازمان بســیج مســتضعفین پیشــنهاد شــده و 
در ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور بــه تصویــب رســیده کــه در آن آموزش هــای الزم از 

ســنین 4 تــا 60 ســال بــه اقشــار مختلــف مــردم ارائــه می شــود.
ــمرد  ــان برش ــتان فاورج ــعه شهرس ــد و توس ــع رش ــی از موان ــن را یک ــان ذوب آه   وی اتوب
و گفــت: دیوارهــای بتنــی و صوتــی اتوبــان ذوب آهــن کــه بــا هــدف ایمنــی احــداث شــده، 
شهرســتان فاورجــان را بــه 2 قســمت تقســیم کــرده و بســیاری از مــردم در عبــور و مــرور 

خــود بــا مشــکل مواجــه هســتند. 
هدایــت بــا اشــاره بــه اینکــه 464 اثــر تاریخــی و 30 اثــر تاریخــی در ایــن شهرســتان بــه ثبت 
ملــی رســیده کــه ایــن شهرســتان یکــی از اهــداف گردشــگری در اســتان اصفهــان محســوب 
می شــود، ادامــه داد: 1۷0 میلیــارد ریــال، اعتبــارات عمرانــی شهرســتان در ســال 13۹5 اســت 
کــه در فــاز نخســت، 45 درصــد از آن تحقــق یافتــه و امیــدوار هســتیم تــا تیرمــاه ســال 13۹6 

بقیــه آن تخصیــص یابــد.

فرماندار فالورجان در پاسخ به کیمیای وطن:

 کشاورزان فالورجانی، خسارت زیادی از خشکسالی دیده اند

حتما بخوانید!
3اقالم سبد معیشت کارگران نهایی شد چهارشنبه   04  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 377 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

جزئیات مسکن اجتماعی ابالغ شد
از ســوی معــاون اول رئیــس  
جمهــور، مصوبــه هیئــت وزیــران 
درخصــوص چگونگــی اجــرای 
مســکن اجتماعــی بــه وزارت 
ــاه ــازی، وزارت رفــ  راه وشـهرسـ
 ســازمان برنامــه، بنیــاد مســکن
وزارت کشــور و بانــک مرکــزی 
ابــاغ شــد. هیئــت وزیــران در جلســه 13۹5/11/2۷ بــه 
پیشــنهاد شــماره ۷08548 مــورخ 13۹5/6/10 ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور و بــه اســتناد اصــل یکصدوسی وهشــتم قانــون 

اساسی جمهوری اسامی ایران آن را تصویب کرد. ایسنا

اصفهان بهاری می شود
اصفهــان  اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  رئیــس 
ــده  ــاعت آین ــتان در 24 س ــی اس ــت دمای ــوص وضعی درخص
ــی  ــازه زمان ــن ب ــتان در ای ــطح اس ــوا در س ــای ه ــت: دم گف
ــت.  ــد داش ــش خواه ــانتیگراد افزای ــه س ــا 4 درج ــن 2 ت بی
ــه اینکــه بررســی نقشــه های  ــا اشــاره ب حســن خدابخــش ب
هواشناســی بیانگــر اســتقرار جــّو نســبتا پایــدار بر روی اســتان 
ــت  ــاس وضعی ــن اس ــر ای ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــان اس اصفه
جــّوی اســتان طــی ســه روز آینــده بــه صــورت صــاف تــا کمــی 
ــی  ــار محل ــزی غب ــق مرک ــاد و در مناط ــی وزش ب ــری گاه اب

می شــود.  پیش بینــی 
ــده  ــه روز آین ــی س ــز ط ــان نی ــهر اصفه ــرد: ش ــح ک وی تصری
ــاد  ــی وزش ب ــی و گاه ــار محل ــا غب ــری ب ــی اب ــا کم صــاف ت

پیش بینــی می شــود. هواشناســی اصفهــان

اقالم سبد معیشت کارگران نهایی شد
عضــو ســتاد مــزد ۹6 از توافــق گروه هــای کارگــری، کارفرمایــی 
و دولــت بــر ســر اقــام موجــود در ســبد معیشــت کارگــران 
ــا  ــز ب ــن ســبد نی ــه ای ــده هزین ــه آین ــت: هفت ــر داد و گف خب
توافــق طرفیــن مشــخص می شــود تــا مبنــای مــزد ۹6 
ــرد. فرامــرز توفیقــی ادامــه داد: در جلســه کارگــروه  ــرار گی ق
تخصصــی مــزد ۹6 قــرار شــد ســه ضلــع شــرکای اجتماعــی 
ــه آمــار مراجــع  ــا اســتناد ب )دولــت، کارگــران، کارفرمایــان( ب
ــبات  ــت، محاس ــبد معیش ــر در س ــل مؤث ــاح و عوام ذی ص
خــود را تــا هفتــه آینــده انجــام دهنــد و هزینــه پیشــنهادی 
 ســبد معیشــت کارگــران در جلســه هفتــه آینــده نهایــی 

شود. 
وی همچنیــن از تعییــن میانگیــن تعــداد یــک خانــواده 
کارگــری در ایــن جلســه خبــر داد و اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه نتایــج آمارگیــری مرکــز آمــار ایــران کــه اخیــرا صــورت 
گرفــت، منتشــر نشــده، بنابرایــن در جلســه دیــروز میانگیــن 
تعــداد خانــوار کارگــری همــان 3.5 نفــر فعلــی تعیین شــد. مهر

 بازارسنجی، بازاریابی و بازارسازی 

سه قانون مهم یک صادرکننده

کیمیای وطن

جوانــان  ســمپوزیوم  ســومین 
محوریــت  بــا  ثروت آفرینــی  و 
صــادرات بــه همــت معاونــت 
جوانــان در ســالن همایش هــای 
ــی  ــاق بازرگـانـ ــی اتـ بیـن المللـ

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، محمدرضا 
ــی  ــوان و ثروت آفرین ــمپوزیوم ج ــومین س ــر س ــی، دبی  غفراله
در آییــن آغــاز بــه کار ایــن ســمپوزیوم دو روزه گفــت: معاونــت 
جوانــان اتــاق بازرگانــی اصفهــان در نظــر دارد ســمپوزیومی بــا 
ــان در حــوزه توســعه بازارهــا  رویکــرد احصــای مشــکات جوان
ــای  ــه ایده ه ــن ارائ ــی و همچنی ــای صادرات ــاح نگرش ه و اص
جدیــد توســعه صــادرات کســب وکارهای کوچــک برگــزار کنــد. 
در  ممتــاز  نمونــه  محمدامیــن حاج کاظمیــان، صادرکننــده 
نشســت آشــنایی بــا پیش نیازهــای صادراتــی در حاشــیه 
ســومین ســمپوزیوم جوانــان و ثروت آفرینــی، مســیر صــادرات 
را شــامل بازارســنجی، بازاریابــی و بازارســازی برشــمرد و گفــت: 
فعــاالن اقتصــادی بایــد خودشــان ریل گــذاری جاده هــای 

ــد. ــدا کنن ــد پی ــای جدی ــد و بازاره ــام دهن ــد را انج جدی
 وی صادرکننــده را یــک هنرمنــد دانســت و گفــت: صادرکننــده 

بایــد بتوانــد بــا وضعیــت بــازار خــود را تطبیــق دهــد. 
حاج کاظمیــان خطــاب بــه جوانــان گفــت: در اســتفاده از منابــع 
مالــی تــاش کنیــد از تســهیات بانکــی کمتــر اســتفاده کنیــد و 

بــا دارایــی خــود گام برداریــد.

جهش بی سابقه سکه
ــا  ــد ب ــرح جدی ــکه تمام ط ــت س ــنبه قیم ــازار روز سه ش در ب
افزایــش 1۹ هــزار تومانــی در مقایســه بــا روز یکشــنبه، یــک 
میلیــون و 18۷ هــزار تومــان فروختــه شــد و دالر آمریــکا نیــز 
ــار  ــای 18 عی ــرم ط ــر گ ــت. ه ــت داش ــان قیم 3۷8۷ توم
ــن نیم ســکه  ــه شــد. همچنی ــان فروخت  114 هــزار و 602 توم
و ربع ســکه بــا افزایــش 2000 و 5000 تومانــی نســبت بــه روز 
ــه ترتیــب 643 هــزار تومــان و 350 هــزار تومــان  یکشــنبه ب

ــب ــدند. ایران جی ــه ش عرض

کاهش 73 درصدی واردات سیگار
ــر  علی اصغــر رمــزی، رئیــس مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت ب
دخانیــات کشــور، واردات 11 ماهــه ســیگار را در ســال جــاری 
3.8 میلیــارد نــخ اعــام کــرد و گفــت: ایــن میزان در مقایســه 
بــا واردات مــدت مشــابه ســال قبــل 14.3 میلیــارد نــخ )۷3 

درصــد( کاهــش یافتــه اســت. خبــر فارســی

3۰ درصد ظرفیت قطارهای نوروزی پر شدصرفه جویی ۱۰ میلیارد متر مکعبی آب با کشت گلخانه ای

آگهی مزایده سرمایه گذار

تکمیل تاسیسات فاضالب شهر طالخونچه )به روش بیع متقابل(

)مزایده شماره 95-4-226( 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 2۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، 
برنامه پنجم  بند الف ماده 142 قانون  بهره برداری، به بخش غیر دولتی )مصوب 13۹4/0۷/04( و  تکمیل شده و آماده 
توسعه و آیین نامه اجرایی آن به شماره 4800۷/16۹/6۷ مورخه ۹1/2/3 »پروژه احداث تاسیسات فاضاب شهر طالخونچه 
)به روش بیع متقابل(« را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی 

محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری ازپروژه:

-موضوع پروژه: احداث تاسیسات فاضاب شهر طالخونچه
-شامل سرمایه گذاری در:

احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ارتقاء تصفیه خانه فاضاب 

-سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
-دوره احداث: 2 سال شمسی 

-دوره بهره برداری تجاری: بر اساس مدل مالی 
-محل اجرا: استان اصفهان - شهر طالخونچه

-مبلغ تضمین بر اساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد.
ب-شرایط کلی برای سرمایه گذاری: 

-سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز 
را به عهده خواهد داشت.

-تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری 
در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضاب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.

-محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ ۹5/12/14 
و محل تحویل دبیرخانه می باشد.

-تاریخ بازگشایی: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ ۹5/12/15
-سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 

www.iets.mporg.ir   پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 031-36680030-6

داخلی 335- 338

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کت  آب و فاضالب استان  �ش
اصفهان  )سهامی خاص(

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکات مــردم، یکــی از بخش هــای 
برنامــه چتــر ارتبــاط اســت. در همیــن راســتا 

فــروش  تمیــزی، کارشــناس  احمــد  مهنــدس 
شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، در بخــش 
اینترنــت پرســرعت پاســخگوی ســؤال مشــترکان در 

ــدند. ــه ش ــن برنام ای
    تلفــن مــا فاقــد خــط اینترنــت اســت، امــا بــر 
روی قبــض مبلــغ کارکــرد اینترنــت درج می شــود. 

دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟
ــای  ــی از طرح ه ــا دارای یک ــن قب ــط تلف ــن خ ای
ــه صــورت  ــه ب ــوده ک ــرات ب ــت شــرکت مخاب اینترن
پس پرداخــت هزینــه آن روی قبــض درج شــده 
ــا بــر طــرح مشــتری، هزینــه ای هــر مــاه روی  و بن

ــود.  ــال می ش ــض اعم قب
ــر  ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــترک می توان ــن مش ای
مخابــرات طــرح خــود را عــوض کنــد و از 30 طــرح 
ــا  ــک ی ــود ی ــواه خ ــه دلخ ــا ب ــرات بن ــوع مخاب متن

ــد. ــام کن ــر را ثبت ن ــرح دیگ ــد ط ــی چن حت

   مــن بــرای خــط تلفــن ثابــت ثبت نــام کــرده 
ــغ  ــودم؛ امــا پــس از دریافــت اولیــن قبــض مبل ب
5000 تومــان بــرای هزینــه خــط روی قبــض اعمــال 
ــرای  ــز ب ــان نی ــغ 15000 توم ــن مبل ــده و همچنی ش
اینترنــت. در حالــی کــه اصــال درخواســت اینترنــت 
نکــرده بــودم؛ لطفــا دلیــل ایــن موضــوع را عنــوان 

کنیــد.
ــت  ــام تلفــن ثاب ــرای ثبت ن ــی کــه مشــترکان ب زمان
ــای  ــی گزینه ه ــرم ثبت نام ــد، در ف ــه می کنن مراجع
ــر  ــه اگ ــود دارد ک ــت وج ــه اینترن ــددی از جمل متع
ایــن  انتخــاب کننــد، قاعدتــا  را  ایــن گزینه هــا 

ــود.  ــال می ش ــا فع ــرای آن ه ــات ب خدم
ایــن مشــترک می توانــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر مــا 

خدمــات خــود را تغییــر دهــد یــا غیــر فعــال کنــد.
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حتما بخوانید!
معرفی آداب، رسوم و ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 در حــال حاضــر بســیاری از مشــکالت شــهر ریشــه در 
ــت  ــی اس ــن در حال ــهری دارد و ای ــاغل ش ــامانی مش نابس
ــه ســاماندهی  ــف ب ــون، شــهرداری مکل ــر اســاس قان ــه ب ک
ــزایی در  ــش بس ــئله نق ــن مس ــق ای ــت و تحق ــاغل اس مش
وضعیــت زندگــی شــهری شــهروندان دارد. مدیــر عامــل 
ــار اصفهــان کــه بــرای اولیــن  ســازمان میادیــن میــوه و تره ب
ــگاران  ــع خبرن ــه جم ــدش ب ــی جدی ــمت مدیریت ــار در س ب
آمــده بــود، ســاماندهی مشــاغل شــهری را بــه دلیــل 
ارتبــاط بــا کســبه و اصنــاف مختلــف کاری، ســخت و دشــوار 
ــر داد کــه نظــر همــه  دانســت. اصغــر کشــاورز از آمــاری خب
ــب شــود و آن وجــود 170  ــه آن جل ــد ب ــران صنعــت بای مدی

ــت.  ــان اس ــهر اصفه ــی در ش ــد صنف ــزار واح ه
گفتنــی اســت درچنــد ســال اخیــر بــه دلیــل رکــود حاکــم بــر 
صنایــع، بســیاری از مشــاغل خــرد و کالن صنعتــی بــه دلیــل 
ــای  ــدازی واحده ــمت راه ان ــه س ــتگی ب ــی و ورشکس تعطیل
ــرای  ــری را ب ــگ خط ــئله زن ــن مس ــه ای ــد ک ــی رفته ان صنف

شــهر، صنعــت و اشــتغال اســتان در پــی دارد.
    برای هر 12 نفر، یک واحد صنفی

 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون بــه ازای هــر 12 

نفــر، یــک واحــد صنفــی در اصفهــان راه انــدازی شــده گفــت: 
 بــر اســاس تحقیقــات در کشــور بــه ازای هــر 25 تــا 30 نفــر 
ــه ازای هــر  یــک واحــد صنفــی و در کشــورهای پیشــرفته ب

ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــد صنف ــک واح ــر، ی 500 نف
وی تصریــح کــرد: در ســاماندهی مشــاغل شــهری ســه 
بخــش قرمــز، زرد و ســبز دســته بندی شــده اند کــه در شــهر 
اصفهــان، 1۴ رســته در بخــش قرمــز و 25 رســته در بخــش 
زرد تعریــف شــده اند. وی ایــن وضعیــت را نشــان از آشــفتگی 
در وضعیــت شــهری بیــان و تصریــح کــرد: شــهرداری اصفهان 
هــر ســاله مبلــغ زیــادی را بــرای توســعه حمل ونقــل شــهری 

و بهبــود وضعیــت ترافیــک شــهری هزینــه می کنــد کــه 
البتــه بــرای دو یــا چنــد ســال حالــت مســکّن را دارد، ولــی 
بــاز هــم شــاهد ترددهــای زیــادی در شــهر اصفهــان هســتیم.

    نظارت بر بازار شب عید
 کشــاورز از حضــور ناظــران ثابــت و ســیار ســازمان میادیــن 
 و ســاماندهی مشــاغل شــهری اصفهــان در بازارهــای روز
و شــب عیــد خبــر داد و گفــت: میــوه شــب عیــد بــر 
ــی  اســاس تاکیــد اســتاندار قــرار اســت از اســتان های جنوب
ــر و  ــای کوث ــق بازاره ــا از طری ــود و م ــن ش ــمالی تأمی و ش
ــرای توزیــع اقــدام  ــد، ب محل هایــی کــه شــهرداری اعــالم کن

خواهیــم کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد بازارهــای روز 
کوثــر تــا 17 بــازار در اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده، افــزود: 
ســال آینــده دو بــازار کوثــر احــداث خواهــد شــد و در صــورت 
تأمیــن زمیــن در ســال های آتــی بــرای مناطــق 9 و 15 نیــز 
کــه نیــاز بــه بــازار دارنــد، اقــدام خواهــد شــد. مدیــر عامــل 
ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و ســاماندهی مشــاغل 
ــرای  ــی ب ــارد تومان ــه 1.5 میلی ــه هزین ــان ب ــهرداری اصفه ش
زیباســازی بازارهــای روز کوثــر اشــاره کــرد و گفــت: بــا ایــن 
اعتبــار ۴ مرکــز زیباســازی شــده و در صــورت تأمیــن اعتبــار، 

ــرای زیباســازی دیگــر مراکــز هــم اقــدام خواهــد شــد.  ب
    ساماندهی مشاغل شهری 

کشــاورز در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه ســاماندهی مشــاغل در 
بخش هــای مختلــف نیــز در دســتور کار اســت، تصریــح کــرد: 
در ایــن زمینــه بایــد یــادآور شــوم کــه در بخش هــای مختلــف 
ــیعی را  ــای وس ــق زمین ه ــهردای های مناط ــکاری ش ــا هم ب
بــرای ایــن امــر اختصــاص داده ایــم کــه از آن جملــه می تــوان 
ــل ــکبار، مب ــل و خش ــاماندهی آجی ــز س ــدازی مرک ــه راه ان  ب

موزائیک ســازان و ... اشــاره کــرد. وی تاکیــد کــرد: شــهروندان 
ــا  ــد ب ــا می توانن ــن بازاره ــف در ای ــاهده تخل ــورت مش در ص
شــماره های 3268۴۴08 روابــط عمومــی ســازمان و 137 

مرکــز پاســخگویی بــه شــهروندان تمــاس بگیرنــد.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن مطرح کرد:

فعالیت یک واحد صنفی به ازای هر 12 نفر در اصفهان

 برگزاری کارگاه آموزشی 

مالقات موزه و شهر در وزوان 

V.Esfahani@eskimia.ir
وحید اصفهانیوزوان

ــوزه  ــات م ــی مالق کارگاه آموزش
و شــهر بــا حضــور مهنــدس 
ــس  ــتی رئی ــد بهش ــید محم س
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی 
ســید احمــد محیــط طباطبایــی 
مدیــر  رئوف حنــان  رحمت الــه  ســید  ایکــوم،  رئیــس 
ــدس  ــپهری و مهن ــدس س ــی، مهن ــدس رکن ــه، مهن مجموع
ــوزه  ــات م ــی »مالق ــد. کارگاه آموزش ــزار ش ــینی برگ میرحس
ــا هــدف بازنگــری رویدادهــای شــهری و کمــک  و شــهر« ب
 بــه مدیریــت شــهری بــا اســتفاده از رویکــرد مــوزه ای 
و شناســایی جنبه هــای مختلــف میــراث شــهرها آغــاز 
ــی  ــای آت ــی ماه ه ــدی آن ط ــای بع ــرده و دوره ه ــه کار ک ب
ــا مشــارکت شــهرداران  ــن کارگاه ب ادامــه خواهــد داشــت. ای
بشــرویه، فــردوس، بســطام، فریمــان، نــراق، وزوان و اقلیــد و 
کارشناســان حــوزه تاریــخ، هنــر، مــوزه داری، جامعه شناســی 
معمــاری و شهرســازی در 3 گــروه تخصصــی در وزوان برگــزار 

شــد.

 بیش از ۱۰ افتخار استانی و کشوری 

آموزش و پرورش برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــار  ــش از ده افتخ ــه بی ــون ب ــوار تاکن ــرورش برخ ــوزش و پ آم
اســتانی و کشــوری دســت یافتــه اســت؛ از جملــه کســب 
ــی در  ــرای چهارمیــن ســال متوال ــر ب ــروژه مه ــر در پ ــوان برت عن
ســطح اســتان، کســب عنــوان برتــر شــورای آمــوزش و پــرورش 
بــرای ســومین ســال متوالــی در ســطح اســتان و راهیابــی بــه 
ــوزی  ــازمان دانش آم ــر س ــوان برت ــب عن ــوری، کس ــه کش مرحل
ــطح  ــی در س ــوان اول ــب عن ــتان، کس ــطح اس ــتان در س شهرس
کشــور در چنــد رشــته آموزشــی و کســب عنــوان دومــی آزمــون 
پیشــرفت تحصیلــی در ســطح کشــور اشــاره کــرد. کســب عنــوان 
ــی در ســطح  ــرای چندمیــن ســال متوال ــر در ســوادآموزی ب برت
ــطح  ــش در س ــف و پژوه ــر در تألی ــوان برت ــب عن ــتان، کس اس
اســتان، کســب عنــوان موفــق اســتان توســط کانون هــای اســوه 
ــطح  ــی در س ــوان اول خوشنویس ــب عن ــم، کس ــان حکی و لقم
ــر در  ــش مه ــابقات پرس ــر در مس ــوان برت ــب عن ــتان و کس اس
ســطح اســتان، از دیگــر عناویــن افتخــاری آمــوزش و پــرورش 
برخــوار طــی یــک مــاه گذشــته بــوده اســت. ایــن موفقیت هــای 
ارزشــمند، مرهــون و مدیــون تالش هــای جــدی همــه کارکنــان، 

ــت. ــتان اس ــوزان شهرس ــان و دانش آم ــران، معلم مدی

اخبار کوتاه

گشایش نمایشگاه نازک کاری بر روی چوب 

در شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

در آیینــی بــا حضــور شــهردار 
شاهین شــهر و برخــی از معاونــان 
ــس  ــهرداری و رئی ــران ش و مدی
ــگ و ارشــاد اســالمی  اداره فرهن
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 
ــواه  ــروز عزت خ ــهری، به ــد شاهین ش ــار هنرمن ــگاه آث  نمایش
و رضــوان حــدادی در نگارخانــه آفتــاب شاهین شــهر گشــایش 
یافــت. حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر، در ایــن آییــن 
گفــت: هنرمنــدان در هــر شــهر و دیــاری بــا عرضــه هنــر فاخــر 
خــود، مایــه مباهــات و افتخــار هســتند. وی در ادامــه افــزود: 
خوشــبختانه در شاهین شــهر هنرمنــدان زیــادی در رشــته های 
ــان حمایت هــای  ــر آن مختلــف مشــغول هســتند و بایــد از هن
ــورای  ــهرداری و ش ــرد: ش ــان ک ــری خاطرنش ــود. امی الزم ش
اســالمی شاهین شــهر همــواره در راســتای فرهنــگ و اعتــالی 
ــد  ــهر خواهن ــم ش ــدان فهی ــای الزم را از هنرمن ــر حمایت ه هن
 داشــت. در ایــن نمایشــگاه آثــار اســتاد بهــروز عزت خــواه 
و همســرش رضــوان حــدادی شــامل انــواع نــازک کاری چــوب 
در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار داده شــده اســت. نمایشــگاه 
نــازک کاری بــر روی چــوب تــا 15 اســفندماه ســال جــاری در 
نگارخانــه آفتــاب نگارســتان شــهرداری پذیــرای عالقمنــدان و 

هنردوســتان اســت.

 آغاز دور جدید پایش 

واحدهای صنعتی فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان فالورجان 
واحدهــای  از  نمونه بــرداری  و  پایــش  دور جدیــد  آغــاز  از 
صنعتــی، تولیــدی و کشــاورزی در ایــن شهرســتان خبــر 
داد. محمدولیــد مغربــی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه پایــش و 
ــوا، آب  ــی ه ــال آالیندگ ــه احتم ــی ک ــرداری از واحدهای نمونه ب
و خــاک در آن هــا بــوده، جــزو اولویت هــای ایــن اداره اســت، 
ــالب  ــه فاض ــتم های تصفی ــی سیس ــتا از خروج ــن راس در ای
ــگاه  ــه آزمایش ــز ب ــور آنالی ــه منظ ــرداری و ب ــد، نمونه ب 3 واح
ارســال شــد. وی افــزود: پســاب ایــن صنایــع معمــوال ترکیــب 
رقیقــی از مــواد شــیمیایی مختلــف مصرفــی در ایــن صنایــع 
ــدات  ــن تمهی ــا در نظــر گرفت ــع ب ــن صنای ــد ای اســت و می بای
ــاب  ــه پس ــت تصفی ــی جه ــات کنترل ــت محیطی و اقدام زیس
ــتانداردهای  ــد اس ــود در ح ــی خ ــاندن خروج ــی و رس صنعت

ــد. ــدام کنن ــت محیطی اق زیس

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

در یازدهمیـن جشـنواره برترین هـای فنـاوری نانو پرفسـور 
مسـعود صلواتـی نیاسـری، عضـو هیئـت علمی دانشـکده 
شـیمی دانشـگاه کاشـان، مقـام دوم نانـو ایـران را کسـب 

کرد. 
بیـش  بیـن  در  صلواتـی  مسـعود  دکتـر 
اعضـای هیئـت علمـی  از  نفـر  از 5 هـزار 
سراسـر کشـور در زمینـه فنـاوری نانـو کـه 
ارزیابـی شـدند، بـه ایـن موفقیـت دسـت 
یافـت. انتخـاب ایـن برترین هـا بر اسـاس 
 تعـداد ثبـت اختراعـات داخلـی و خارجـی

مقالـه  انتشـار  ارجاعـات،  تعـداد   ،ISI مقـاالت  انتشـارات 
در مجـالت علمی پژوهشـی، تألیـف کتـاب و فرصت هـای 

مطالعاتـی بـوده اسـت. 
پرفسـور صلواتـی نیاسـری، اسـتاد تمـام و عضـو هیئـت 
علمـی پژوهشـکده علـوم و فنـاوری نانـو دانشـگاه کاشـان 

رشـته  در  بین المللـی  دانشـمند  همچـون  اسـت.عناوینی 
مهندسـی مـواد، دانشـمند بین المللـی در رشـته مهندسـی 
شـیمی، دانشـمند بین المللـی در رشـته شـیمی از جملـه 
افتخـارات وی اسـت. وی همچنین در جشـنواره های قبلی 

5 بـار رتبـه اول و 3 بـار رتبـه دوم را کسـب کـرده  اسـت. 
 »Journal of Nanostructure in chemistry« 
مجله علمی پژوهشـی  به دکتر مسـعود صلواتی 
ایـن جشـنواره لـوح تقدیـر  نیـز در  نیاسـری 

هدیـه کرد. 
در ایـن جشـنواره همچنیـن دانشـگاه کاشـان 
پژوهشـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  بیـن  در 
پـس از دانشـگاه های تهران، صنعتـی اصفهان، 
تربیـت مـدرس، شـریف، صنعتـی امیرکبیر،  رتبه ششـم را 

در زمینـه فنـاوری نانـو کسـب کرد.
 یازدهمیـن جشـنواره برترین هـای فنـاوری نانـو در تاریـخ 
مدیریـت  سـازمان  همایش هـای  مرکـز  در   1395/12/2

صنعتـی برگـزار شـد.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، مقام دوم نانو ایران را کسب کرد

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــی، رئیــس اداره می صدوق
اینکــه  بیــان  بــا  اردســتان،  شهرســتان  و گردشــگری 
پتانســیل های تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی زیــادی در 

ــح  ــود دارد، تصری ــتان وج ــتان اردس شهرس
کــرد: ارگان هــای متولــی معرفــی آداب، 
رســوم و جاذبه هــای ایــن پتانســیل در 
ــرار  شهرســتان اردســتان را در دســتور کار ق
ــار کــرد: هــر چــه مــا  ــد. صدوقــی اظه دهن
بیشــتری  مســافران  نــوروز  در  بتوانیــم 
را اســکان دهیــم، توجــه مســئوالن بــه 

شهرســتان در بحــث میــراث فرهنگــی بیشــتر خواهــد شــد. 
محمدرضــا صدوقــی در جلســه کمیتــه اســکان و رفاه ســتاد 
ــن اداره  هماهنگــی خدمــات ســفر شهرســتان در محــل ای
ــن  ــای شهرســتان همی ــن کمیته ه ــی از مهم تری ــت: یک گف

ــت.  ــتاد اس س

ــا  ــگر را ب ــا گردش ــود ت ــیده ش ــری اندیش ــزود: تدبی وی اف
اقامتــی بیــش از یــک روز در شهرســتان اســکان دهیــم کــه 

ــه دارد.  ــرای شــهر و منطق ــری ب ــزوده بهت ارزش اف
ــا بیــان اینکــه پتانســیل های تاریخــی، طبیعــی  صدوقــی ب
و فرهنگــی زیــادی در شهرســتان اردســتان وجــود دارد 
تصریــح کــرد: ارگان هــای متولــی بــرای انتقال 
آداب، رســوم و جاذبه هــای ایــن پتانســیل در 
شهرســتان اردســتان آن را در دســتور کار قــرار 
دهنــد. رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــا توجــه بــه  دســتی و گردشــگری اردســتان ب
ثبــت جهانــی قنــات دو طبقــه شــهر اردســتان 
تصریــح کــرد: ایــن رویــداد مهــم باعــث 
ــته  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــتری نس ــگر بیش ورود گردش
ــی  ــرد: معرف ــح ک ــد. وی تصری ــد ش ــتان خواه ــه شهرس ب
نقشــه  قالــب  در  شهرســتان  گردشــگری   جاذبه هــای 
ــافران  ــه مس ــانی دقیق ترب ــور اطالع رس ــه منظ ــا ب و راهنم

ــت. ــه اس ــت تهی ــوروزی در دس ن

در شهر

دادنامه
شماره دادنامه : 9509976825301۴76 شماره پرونده 95099868253005۴9 شماره بایگانی شعبه 

عمومی  دادگاه   31 شعبه  کالسه95099868253005۴9  پرونده   95/10/12 تنظیم  تاریخ   950682

آقای حشمت هللا  نهایی شماره 9509976825301۴76خواهان:  حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 

- شاهین  میمه  اصفهان- شهرستان شاهین شهرو  استان  نشانی  به  عزیزاله  فرزند  اصالنی  کاظم 

شهری - خ •مخابرات فرعی سوم شرقی نیم فرعی اول شمالی بن بست باران پالک 50 کد پستی 

علویجه  پورجم  حسن  آقای  ۴171706963خوانده:  ملی  093802۴1۴68 کد  همراه   8316636991

فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه در 

خصوص دعوی اقای حشمت اله کاظم اصالنی فرزند عزیزاله به طرفیت اقای حسن پور جم علویجه 

فرزند علی اکبر مبنی بر صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی در پرونده کالسه 

950682این دادگاه نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و مودای اظهارات گواهان 

در جلسه دادرسی مورخ 95/10/11 همگی داللت بر صحت ادعای خواهان مبنی بر عدم استطاعت 

مالی کافی جهت پرداخت هزینه دادرسی در پرونده فوق دارد و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی 

خواهان ایراد یا دفاع موثری مطرح ننموده اموال و درآمدی از خواهان ارایه ننموده لذا دادگاه با عنایت 

به مراتب فوق و با استناد به مواد 50۴ و 508و513 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت 

ادعای خواهان ،حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل رسیدگی 

مربوط به این دعوی را صادر و اعالم می نماید. چنانچه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع 

گردد به محض وصول محکوم به مکلف به پرداخت مبلغ هزینه دادسی به خزانه دولت می باشد. این 

رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر 

استان اصفهان است.

م الف 36578رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حجت هللا طاهری

دادنامه 
خواهان : رضا حاجی ابوطالبی به نشانی خ رباط دوم بلوار گل محمدی بن بست گلها پ 12 خوانده 

از  پس   : تصادف گردشکار  از  ناشی  خسارت  مطالبه   : خواسته  المکان   مجهول  شهبازی  سعید   :

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

قاضی  رای  نماید  رای می  بصدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسیدگی  اعضا 

شورا  درخصوص دعوی خواهان رضا حاجی ابوطالبی  به طرفیت خوانده سعید شهبازی به خواسته 

مطالبه خسارت ناشی از تصادف به مبلغ پنجاه میلیون ریال و هزینه کارشناسی و خسارت دادرسی 

و تاخیر تادیه  نظر به دادخواست خواهان سو نظریه کارشناس محترم تصادف که خوانده را مقصر در 

تصادف اعالم نموده است ونظریه کارشناس محترم پرونده حاضر مبنی بر برآورد خسارات وارده به 

خواهان و با توجه به عدم حضور خوانده  با وصف ابالغ  و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض 

و تکذیب  شورا دعوی مطروحه خواهان را مستندا به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون 

و  میلیون  هفت  آئین دادرسی مدنی محرز تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ 

هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1500000 ریال بابت هزینه کارشناسی 

مورخه  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال   390000 مبلغ  و 

9۴/9/1۴ لغایت اجرای حکم که محاسبه آن بعهده اجرا احکام می باشد در حق خواهان صادر و 

این  ابالغ قابل واخواهی در  تاریخ  از  اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز 

اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  آن ظرف  از  و پس   شعبه 

می باشد . 

م الف 36539 قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان  

دادنامه 
کالسه : 950975 شماره دادنامه 2083-950 بتاریخ 95/11/16 مرجع رسیدگی :شعبه 9 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان :  امین روانفر  نشانی اصفهان مجتمع بزرگ اسپادانا بلوک 10535۴ ط 3 

واحد 78 خوانده مولود فرجی مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ 9590۴72 ریال طبق رسید عادی  

با عنایت به محتویات پرونده  و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای امین 

روانفربه طرفیت مولود فرجی به خواسته مطالبه مبلغ 9590۴72 ریال طبق رسید عادی به انضمام 

مطلق خسارت قانونی ، با توجه محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه یا دفاعیات مستند و محکمه 

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

خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکمبه 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9590۴72 ریال بابت اصل خواسته و 370000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 

روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 3655۴ قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده  : 95-356 شماره دادنامه 1008بتاریخ 95/11/20 مرجع رسیدگی :شعبه 18 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان :  علی اکبر مصطفوی نشانی اصفهان خ سروش جنب دشت گل شرکت 

ساختمانی ...... وکیل ندا رواقی نشانی اصفهان خ  پروین کوچه 29 واحد 1  خوانده:علیرضا قادری 

مجهول المکان خواسته مطالبه گردشکار:   با عنایت به محتویات پرونده  و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا  درخصوص 

دادخواست علی اکبر مصطفوی به طرفیت علیرضا قادری بخواسته  مطالبه مبلغ 16500000 ریال وجه 

یک فقره چک به مشاره 2۴57/520798 عهده بانک تجارت  به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر 

تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی ومالحظه اصول مستندات  دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 

وقت و انتظار کافی  در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی ومستندات ابرازی خواهان ایراد و 

تکذیبی به عمل نیاورده و سمتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می 

کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و 

مواد 315-310-309-307-2۴9 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16500000 

ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1206250 ریال) یک میلیون و دویست و شش هزار ریال (  

به عنوان خسارت دادرسی  به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 90/9/17 لغایت 

وصول وایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 

غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 365۴5 قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده  : 950558 مرجع رسیدگی :شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان :  منوچهر 

مرادی نشانی اص خ غرضی خ آزادی کوی استقالل مجتمع ستارواحدی  وکیل مهدی باقری نشانی 

اص خ هشت بهشت غربی حد فاصل بزرگمهر و گلزار ساختمان وکال ط دوم   خوانده:بهرام والی 

فرهادمجهول المکان خواسته مطالبه گردشکار:   با عنایت به محتویات پرونده  و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا  در 

خصوص دعوی آقای منوچهر مرادی به وکالت آقای مهدی باقری بطرفیت آقای بهرام والی فرهاد 

به خواسته اجور معوقه به مبلغ 50000000 ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه 

نظر به محتویات پرونده و قرار دادهای اجاره مورخ 93/1/29 و احراز رابطه استیجاری و اینکه خوانده 

علیرغم  ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و دفاعی به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان 

وارد تشخیص داده مستندا به مواد 198و515و523 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

از قرار ماهیانه ۴200000 ریال جمعا  تاریخ 93/2/1 بمدت 11 ماه  از  به پرداخت اجور معوقه  خوانده 

به مبلغ ۴6200000ریال و مبلغ 2۴50000 ریال هزینه دادرسی و 120000 ریال هزینه نشر آگهی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/۴/29 لغایت وصول در حق خواهان 

صادر و اعالم می نمایدرای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

 این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد .

 م الف 36992 دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده : 826/95 مرجع رسیدگی : شعبه ۴2 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مجتبی 

مویدزفره نشانی : اصفهان  بازار بزرگ – روبروی مسجد نو پالک 9 میر طبقه همکف  پالک 1۴ خوانده 

: محمد محمدی مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه ۴ فقره چک  گردشکار : باعنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورا  در خصوص دادخواست مجتبی 

موید زفره به طرفیت محمد محمدی بخواسته مطالبه مبلغ 22/500/000 ریال وجه ۴ فقره چک به 

 )۴000000(  87/12/27 مورخ   2130۴0 و   ) ریال   5000000(  87/10/27 مورخ   213038 های  شماره 

ملت  بانک  )8500000(عهده   87/12/15 مورخ   21303۴ و   )5000000(87/11/27 مورخ   213039 و 

بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 

دعوی اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 

مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت ازاشتغال 

مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خوانده  ذمه 

198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307 2۴9 قانون تجارت حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22500000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 15۴0000 ریال به 

عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای موصوف لغایت 

زمان وصول ایصال آن طبق و هزینه نشر آگهی تا زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 37002قاضی شعبه ۴2 شورای حل اختالف

دادنامه 
رسیدگی  مرجع    95/7/12 مورخ   9509976796301326 دادنامه  950256 شماره   : پرونده  کالسه 

رباط دوم  زاده نشانی اصفهان   نبی  اله  : سی و سه شورای حل اختالف اصفهان  خواهان حجت 

مخابرات  بلوار گلها خ بوستان پ 81 وکیل محمد جهانگیری نشانی خ نیکبخت روبروی کتابخانه میر 

داماد بن بست وحدت ساختمان وکال ط 3 واحد 5 خوانده : محمد علی پور مجهول المکان خواسته 

: صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 191305000 ریال گردشکار : پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورا  در خصوص 

دعوی حجت اله نبی زاده با وکالت آقای محمد جهانگیری  بطرفیت محمد علی پور به خواسته صدور 

حکم مبنی بر پرداخت مبلغ 191305000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه 

دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخ 95/۴/13و عدم 

حضور خوانده و نظر به جوابیه استعالم واصله از بانک صادرات اصفهان شعبه میدان جمهوری مبنی بر 

پرداخت مبلغ خواسته از آقای محمد علی پور لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص 

و مستندا به مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی 709 قانون مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 191305000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست مورخ 95/2/11 و پرداخت مبلغ 28۴۴500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه و پس از آن طرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 3700۴مریم هاشمی قاضی شورای حل اختالف سی و سوم حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/11/5  : تنظیم  تاریخ   95099703535020۴6  : دادنامه  شماره 

 109 پرونده کالسه 95099803626008۴3 شعبه   951305 : بایگانی  95099803626008۴3 شماره 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره  شاکی : خانم فهیمه محمدی 

کوشکچه فرزند علی به نشانی خ شهیدان غربی ک 26 بعد از مصالح فروشی اسماعیلی مجتمع 110 

متهم آقای جاوید واقفی نژاد فرزند علی مجهول المکان اتهام ها : 1- ترک انفاق 2- تهدید 3- اعتیاد 

به مواد مخدر گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 

مبادرت بصدور رای می نماید  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای جاوید واقفی نژاد فرزند مهدی آزاد 

بلحاظ عدم دسترسی  بوی دائر به تهدید نسبت به همسرش فهیمه محمدی دادگاه با عنایت به کیفر 

خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان شکایت شاکی خصوصی و اظهارات 

خواهان و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و امارات موجود در 

پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 669 قانون مجازات اسالمی مصوب 

سال 1375 بخش تعزیرات متهم را به تحمل 7۴ ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از 

آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد 

م الف 36596 حسین گازری رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

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

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

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 

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

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

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 

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

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

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

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

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

1395603020180036۴2 کالسه پرونده 139۴11۴۴02018000178 آقای سعید طالبی اسکندری فرزند 

به مساحت   خانه  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  فریدن   از  10 صادره  بشماره شناسنامه  حسینعلی 

160.9۴ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28  اصلی واقع در شهرک ولی عصر  بخش 16 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسن علی کوچکی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/19     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/0۴

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/1010/الف/م به تاریخ 95/11/11

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

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

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 

و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی   اسناد رسمی  بااستناد  اصفهان  ثبت 

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.برابر رای شماره 

فرزند  دلیگانی  ناظم  رسول  آقای   139211۴۴02018001۴02 پرونده  139560302018003612 کالسه 

عباسعلی بشماره شناسنامه 560 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

185.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴7  اصلی واقع در خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای علی محبی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/0۴

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/1012/الف/م به تاریخ 95/11/11

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

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

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 

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

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

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 

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

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

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

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

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

139560302018003563 کالسه پرونده 139311۴۴02018000309 آقای صادق براتی خرزوقی فرزند 

محمد  بشماره شناسنامه 22۴3 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  

33.۴5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 58۴ فرعی از 121  اصلی واقع در خورزوق بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/19   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/0۴

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1016 /37/05/الف/م به تاریخ 95/11/11

معرفی آداب، رسوم و جاذبه های گردشگری اردستان
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حتما بخوانید!
»فروشنده«، یک میلیون دالری شد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــی، اکــران  ــارک«، نخســتین رئال انیمیشــن ایران »مب
عمومــی خــود را آغــاز کــرده اســت. »مبــارک« 
ــت ــود اس ــوع خ ــی در ن ــم ایران ــن فیل ــا اولی  نه تنه

بلکــه اولیــن اثــر کارگردانــش محمدرضــا نجفــی 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــز ب ــی نی امام

در »مبــارک« شــخصیت های افســانه ای شــاهنامه بــا 
ــد   اســتفاده از تکنیک هــای انیمیشــنی جــان گرفته ان
ــرای  ــه را ب ــه، زمین ــتانی ماجراجویان ــق داس ــا خل و ب
شــناخت بهتــر مخاطبــان از ایــن شــخصیت های 

اســطوره ای فراهــم می کننــد.
    داستان

ــری  ــام گل پ ــه ن ــت ب ــری اس ــتان دخت ــم، داس فیل
ــرای  ــر ماج ــه درگی ــت ک ــاز شاکردوس ــازی الن ــا ب ب
ــی  ــه از داســتان های نقال ــود ک ــک هایی می ش عروس

پدربزرگــش وارد زندگــی او شــده اند.
    سینمای کودک

ســینمای کــودک و نوجــوان مــا ســال های ســختی را 
می گذرانــد. متاســفانه در حالــی کــه ســینمای ایــران 
روزهــای خــوب و پررونقــی را ســپری می کنــد، اما در 
ایــن ســینمای پرهیاهــو هیــچ جایــی بــرای ســینمای 
ــینما  ــن س ــزرگ ای ــان ب ــت و کارگردان ــودک نیس ک
ماننــد ایــرج طهماســب یــا خواهــران برومنــد نیــز بــه 
ــد و  ــینمایی را زده ان ــای س ــد کاره ــدد قی ــل متع دالی
ــاخت  ــا س ــی ی ــای تلویزیون ــاخت مجموعه ه ــه س ب
یــک فیلــم آن هــم هــر چنــد ســال یک بــار مشــغول 

هســتند. نســل تازه نفــس ســینما نیــز بیــش از 
ــد  ــته باش ــدی را داش ــل های بع ــه نس ــه دغدغ اینک
 بــه فکــر ســاخت فیلم هــای جشــنواره ای اســت 
و ریســک کار در ســینمای مهــم کــودک و نوجــوان را 
نمی پذیــرد.در ایــن میــان، »مبــارک« اتفــاق مبارکــی 
ــود،  ــراه ش ــردم هم ــت م ــا حمای ــر ب ــه اگ ــت ک اس
می توانــد بــار دیگــر توجهــات را بــه ســینمای کــودک 

ــد.  بازگردان
اولیــن  در  جــوان  کارگــردان  یــک  جســارت 
البتــه  و  اســت  ســتودنی  ایــن کار  بــرای  فیلــم 
کارهــای خــوب تکنیکــی ایــن فیلــم بــا اینکــه 
رقابــت  هالیــوودی  فیلم هــای  بــا  نتوانــد  شــاید 
ــت  ــران اس ــینمای ای ــر از س ــیار فرات ــا بس ــد، ام  کن

و در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد. 
حضــور چهــره مطرحــی همچــون النــاز شاکردوســت 
ــد  ــی اســت و می توان ــاق خوب ــم اتف ــن فیل ــز در ای نی
بــه فــروش بهتــر آن کمــک کنــد. شــاید تنهــا نقــص 

ــت. ــتان پردازی آن دانس ــد داس ــارک« را بای »مب
    کودکان دیروز و امروز

ــی  ــا تفاوت هــای بنیادین ــا نســل م ــروز ب ــودکان ام ک
ــه در  ــاپ اگرچ ــت و لپ ت ــل تبل ــودکان نس ــد؛ ک دارن

قبلــی  نســل های  از  باهوش تــر  زمینه هــا  بعضــی 
هســتند، امــا از نظــر خالقیــت و رؤیاپــردازی نســبت 
اختیــار  در  امکاناتــی  هیــچ  نســل هایی کــه  بــه 
نداشــتند و مجبــور بودنــد جهــان رؤیایــی بــرای خــود 
خلــق کننــد، در جایــگاه پایین تــری قــرار می گیرنــد و 
نگاهــی جدی تــر بــه جهــان دارنــد و بــه همیــن دلیــل 
ــر شــاهد ســاخت  ــوود دیگ ــه در هالی ــم هســت ک ه
رابیــن هودهــا و ســیندرالها نیســتیم و جــای آن هــا 
انســان های  بــه  کــه  گرفته انــد  قهرمان هایــی  را 

معمولــی شــبیه تر هســتند. 
ــا یــک تکه چــوب  ــا دیــروز مــا می توانســتیم ب  اگــر ت
و چنــد تکه پارچــه ســاعت ها در نقــش زورو از در 
ــد  ــا می توان ــروز تنه ــل ام ــم، نس ــاال بروی ــوار ب و دی
جهــان  شبیه سازی شــده،  رایانــه ای  بازی هــای  در 
تخیلــی را تجربــه کنــد. البتــه ضعــف داســتان پردازی 
تنهــا مختــص فیلــم »مبــارک« نیســت و یــک 
ــه  ــت و ب ــروز ماس ــینمای ام ــی در س ــکل اساس مش
ــم خــرده  ــن فیل ــر ای ــوان ب ــل هــم نمی ت ــن دلی همی

ــت. گرف
در نهایــت بایــد گفــت فیلــم »مبــارک« اتفــاق خوبــی 
ــه  ــرای ادامــه دار بودنــش نیــاز ب در سینماســت کــه ب

حمایــت دارد و ایــن حمایــت یعنــی رفتــن بــه ســینما 
بــه همــراه کــودکان و غــرق شــدن در دنیــای آن هــا.

- محســن محسنی نســب، کارگــردان و تهیه کننــده دربــاره 
آخریــن وضعیــت فیلــم ســینمایی »شــاخ کرگــدن« گفت: 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فیلــم ویــژوال افکت هــای بســیار 
ــم  ــن فیل ــه از ای ــن مرحل ــام ای ــی دارد، انج ــاد و خاص زی
همچنــان ادامــه دارد؛ امــا بــه احتمــال زیــاد هفتــه آینــده 

آمــاده نمایــش می شــود.
- حجــت هللا ایوبــی بــا انتقــاد از نحــوه برخــورد صداوســیما 
بــا ســینما، از مجلــس خواســت در ایــن خصــوص اقــدام 
کنــد تــا مطالبــات و وظایــف طرفیــن شفاف ســازی شــود.

حکمــی  صــدور  بــا  رودکــی  بنیــاد  عامــل  مدیــر   -
غالمحســین شــاه علی را بــه ریاســت تــاالر وحــدت 

منصــوب کــرد.
- کارگــردان انیمیشــن »مــن و فرشــته« از انجــام دوبلــه 
ایــن اثــر ســینمایی توســط بازیگــران شناخته شــده خبــر 

داد.
موســیقی  گــروه  سرپرســت  جمشــیدی،  گلنــاز   -
»نریمــان«، گفــت: از فعالیت هــای گــروه تولیــد، یــک اثــر 
موســیقایی بــه خوانندگــی ســاالر عقیلــی اســت کــه اگــر 
برنامه ریزی هــا طبــق روال پیــش رود تــا تابســتان ســال 

ــود. ــر می ش ــده منتش آین
ــور  ــیقی کش ــهیر موس ــده ش ــیم اف، خوانن ــم قاس - عالی
ــن کنســرت  ــرواز همــای تازه تری ــا پ ــراه ب آذربایجــان، هم
خــود را در مرکــز همایش هــای بــرج میــالد تهــران برگــزار 

می کنــد.
ــار  ــم از آث ــوروز ۹۶، ۱۴ فیل ــرای ن - شــبکه چهــار ســیما ب
ــش  ــه« پخ ــه »گیش ــب برنام ــان را در قال ــینمای جه س

می کنــد.
- یوســف صمــدزاده، تهیه کننــده ســینما، درخصــوص 
آخریــن وضعیــت اکــران »مــن و شــارمین« گفــت: طبــق 
صحبت هایــی کــه انجــام شــده و طبــق شــنیده ها در 
برنامــه دوم یــا ســوم عیــد ایــن اثــر اکــران خواهــد شــد.

نمایشــگاه  تازه تریــن  در  جوادی نســب  محمدرضــا   -
انفــرادی آثــار نقاشــی  خــط خــود، نقــوش هندســی 
بناهــای معــروف تاریخــی را روی بــوم آورده اســت.

ترجمــه  بــا  پامــوک«  اثــر »ارهــان  - »مــو قرمــز« 
»عین الــه غریــب« را نشــر چشــمه در 2۹۶ صفحــه چــاپ 

ــت. ــرده اس ــاب ک ــازار کت ــه ب و روان
از شــاهکارهای قــرن بیســتم  تابلــو  پنــج  - ســارق 
عنــوان  بــه  مودیلیانــی کــه  و  پیکاســو  ماتیــس،  از 
»اســپایدرمن« شــناخته می شــد، بــه زنــدان رفــت.

- یــک دانشــجوی دکتــری موفــق شــد رمــان کوتاهــی از 
»والــت ویتمــن« را پــس از ۱۶۵ ســال پیــدا کنــد.

- »دی. جــی. مک لنــان«، نویســنده اســکاتلندی، ماهانــه 
۵۰ پونــد بــه یــک موسســه پزشــکی می پــردازد تــا آن هــا 
پــس از مرگــش مغــزش را منجمــد و در نیتــروژن مایــع 

نگهــداری کننــد.

»این باد موافق نیست« در تاالر هنر اصفهان

کیمیای وطن

نمایـــش »این باد موافق نیســـت« 
بـــه کـارگـردانـــی کـــورش شــمس 
تــاالر  در  اســفندماه   ۱۵ تــا   3 از 
ــی  ــازمان فرهنگـی تفریـحـ ــر س هن
شـهرداری اصفهان اجـرا مـی شـود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــرک  ــا زی ــان، رؤی ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
قشــقایی، کمنــد شــمس مهــرزاد مشکل گشــا و نســرین قجاوند 
از جملــه بازیگــران ایــن نمایــش هســتند کــه بــه ایفــای نقــش 
 می پردازنــد. نمایــش »ایــن بــاد موافــق نیســت« به نویســندگی 
و کارگردانــی »کــورش شــمس« از 3 تــا ۱۵ اســفندماه از ســوی 
ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن ت

ــد. ــش درمی آی نمای
ــواده آن هــا  ــه موضــوع روابــط دو جــوان و خان  ایــن نمایــش ب
ــی شــروع می شــود  ــوط می شــود؛ قصــه از جای ــوب مرب در جن
کــه پســر و دختــری جــوان در آســتانه ازدواج درگیــر مشــکلی 
بــه نــام زار می شــوند؛ چــون پســر، مــرد دریاســت، ابتــدا زاری 
ــم او وارد می شــود زار  ــه حری ــه ب ــر ک ــرد و ســپس دخت می گی
گرفتــه و در ادامــه ماجراهایــی اتفــاق می افتــد. دیــدن  نمایــش 
ــن نمایــش هــر  ــه نشــده؛ ای ــر ۱۴ ســال توصی ــراد زی ــرای اف ب
روز بــه غیــر از ۶ اســفندماه از ســاعت ۱8:2۰ در ســالن کوچــک 
تــاالر هنــر واقــع در میــدان اللــه اجــرا می شــود کــه عالقمنــدان 
 partakticket.com ــه ســایت ــد ب ــه بلیــت می توانن ــرای تهی ب

مراجعــه کننــد.

تصویربرداری »شهرزاد ۲« از سر گرفته شد
ــی حســن  ــه کارگردان ــرداری ســریال »شــهرزاد 2« ب تصویرب
فتحــی دوبــاره شــروع شــده اســت. ضبــط ســریال »شــهرزاد 
2« مدتــی متوقــف شــد و ایــن روزهــا عوامــل اصلــی 
ــز  ــتی، پروی ــه علیدوس ــینی، تران ــهاب حس ــه ش کار از جمل
فالحی پــور و همچنیــن مصطفــی زمانــی در لوکیشــن منــزل 
بزرگ آقــا مشــغول کار هســتند. فیلمنامــه ســریال »شــهرزاد 

ــر ــگارش اســت. مه ــان در حــال ن ــز همچن 2« نی

»فروشنده«، یک میلیون دالری شد
فیلــم »فروشــنده« در ادامــه اکرانــش در ســینماهای آمریــکا 
فــروش خــود را بــه بیــش از ۱.۱ میلیــون دالر رســاند. 
ــال  ــه امس ــادی ک ــر فره ــی اصغ ــه کارگردان ــنده« ب »فروش
نماینــده ســینمای ایــران در جوایــز اســکار اســت و هم اکنــون 
ــت،  ــران اس ــال اک ــکا در ح ــینمایی در آمری ــالن س در ۹۴ س
ــر  ــه رقمــی بالــغ ب فــروش خــود را پــس از 2۵ روز اکــران ب

ــنا ــاند. ایس ــون دالر رس ۱.۱۱2 میلی

اخبار کوتاه

از  ثبت نـــام  مهلــت  آغـــاز  از  روز   ۹ گذشـــت  بــا 
»عیدانــه  طــرح  در  مشــارکت  بــرای  کتابفروشــی ها 
ــن  ــور در ای ــی حض ــی متقاض ــاب«، ۴23 کتابفروش کت
طــرح هســتند. ثبت نــام کتابفروشــی ها بــرای مشــارکت 
در طــرح »عیدانــه کتــاب« بــا شــعار »امســال هــم 

کتــاب عیــدی دهیــم« از 2۵ بهمن مــاه 
ــان روز ۱۴ اســفندماه  ــا پای ــاز شــده و ت آغ

ادامــه دارد. 
اســتان تهــران تاکنون بــا 83 کتابفروشــی، 
اصفهــان بــا ۵۱ کتابفروشــی و قــم بــا 
مشــارکت  بیشــترین  کتابفروشــی   ۴3
ایــن  داشــته اند کــه  طــرح  ایــن  در  را 

ــزان مشــارکت حکایــت از اســتقبال کتابفروشــی های  می
ــا طــرح مشــابه »پاییــزه کتــاب«  اصفهــان در مقایســه ب
دارد؛ ایــن طــرح از ۱۵ اســفندماه تــا ۱۵ فروردین مــاه 
می شــود  اجــرا  طــرح  عضــو  کتابفروشــی های   در 
ــا 2۰ درصــد تخفیــف   و می تــوان کتاب هــای عمومــی را ب

و کتاب هــای کــودک و نوجــوان را بــا 2۵ درصــد تخفیــف 
از کتابفروشــی های عضــو طــرح خریــداری کــرد. 

در  می تواننــد  کتابفروشــی هایی  اســاس،  ایــن  بــر 
ــا  ــب ب ــه کس ــه دارای پروان ــد ک ــرکت کنن ــرح ش ــن ط ای
ــی ــای آموزش ــن کتاب ه ــند. همچنی ــر باش ــخ معتب  تاری

فاقــد  افســت،  نایــاب،  کمک آموزشــی، 
در  کــه  کتاب هایــی  و  شــابک  شــماره 
نباشــند موجــود  خانــه کتــاب   ســایت 

مشمول طرح مذکور نخواهند بود.
 در ایــن طــرح ســقف مجــاز خرید بــرای هر 
خریــدار حداکثــر یــک میلیــون ریــال اســت 
ــت  ــد نوب ــد در چن ــم می توان ــدار ه  و خری
ــاب«،  ــه کت ــرح »عیدان ــو ط ــی عض ــد کتابفروش و از چن
کتاب هــای مــورد نیــاز خــود را خریــداری کنــد. موسســه 
ــس  ــاه پ ــک م ــا ی ــر ت ــرده حداکث ــد ک ــاب تعه ــه کت خان
طــرح  عضــو  بــا کتابفروشــی های  طــرح  پایــان  از 

تسویه حســاب کنــد. خانــه کتــاب

اصفهان، دومین مشارکت کننده برتر طرح »عیدانه کتاب«
در حالــی کــه زمــان زیــادی تــا نــوروز ۱3۹۶ باقــی مانــده 
ــه« ــی«، »خندوان ــای »دور هم ــان پخــش برنامه ه  همچن

 و »شب کوک« در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
شــبکه  عمومــی  روابــط  مدیــر  اشــرف،  امیرعبــاس 
همــی«  »دور  برنامه هــای  درخصــوص   نســیم گفــت: 

و »خندوانــه« هنــوز قطعیــت در پخــش 
ــدارد.  ــود ن ــوروز وج ــرای ن ب

برنامــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
آوا« تصریــح  موســیقی محــور »نســیم 
کــرد: برنامــه »نســیم آوا« بــه صــورت 
ــی روی آنتــن شــبکه نســیم مــی رود   تامین
و نمایــش آن در جــدول پخــش قــرار گرفته 

ــه  ــه ب ــن برنام ــش ای ــرد: پخ ــح ک ــرف تصری ــت. اش اس
منزلــه در نظــر گرفتــن جایگزیــن بــرای برنامــه موســیقایی 
ــون  ــرد: هم اکن ــان ک ــت. وی خاطرنش ــب کوک« نیس »ش
ــوک« در  ــب ک ــه »ش ــاره برنام ــی درب ــه های مختلف جلس
شــبکه نســیم در حــال برگــزاری اســت کــه اگــر نتیجــه ای 

ــالم می شــود.  ــات اع ــا جزئی ــراه ب حاصــل شــود، هم
گفتنــی اســت »شــب کوک« یــک برنامــه موســیقی محور 
بــود کــه اصــل خــود را بــر رونــد مســابقه قــرار داده اســت. 
 جوانــان عالقمنــد بــه خوانندگــی بــا حضــور در ایــن برنامــه 
و شــرکت کــردن در بخش هــای مختلــف آن، امتیــاز 
ــه ترتیــب، هــر فــردی  ــد و ب کســب می کردن
ــه  ــاز بیشــتری ب ــه مدنظــر امتی کــه در مرحل
ــر راه پیــدا  ــه باالت ــه مرحل دســت مــی آورد، ب
ــد در ســری قبــل برنامــه  می کــرد. ایــن رون
ــه در  ــا اینک ــت ت ــه داش ــب کوک« ادام »ش
ــراد  ــوان اف ــه عن ــر ب ــه نف ــی س ــه پایان مرحل

ــی شــدند. ــا ســوم معرف ــده اول ت برگزی
»شــب کوک«  برنامــه  قبلــی  فصــل  پایــان  از  پــس   
صحبت هایــی مبنــی بــر تولیــد ســری جدیــد ایــن برنامــه 
ــی مطــرح شــد  ــا در حال ــن صحبت ه ــت و ای صــورت گرف
ــودن »شــب کوک«  ــد مســابقه ای ب ــه رون ــه ب ــا توج ــه ب ک

ــزان ــد. می ــده بودن ــب آن ش ــیاری مخاط ــان بس جوان

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 

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱3  و  قانون  ماده 3 

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 ۱۶ 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 ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

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

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

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰2۰۱8۰۰32۱۴ کالسه پرونده ۱3۹2۱۱۴۰2۰۱8۰۰۰23۵ آقای محمد جواد کلباسی 

فرزند کاظم  بشماره شناسنامه ۱۰88 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

2۱2.73 متر مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۰3  اصلی واقع در دولت 

آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱2/۰۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱2/۱۹

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۱۰7۹ /37/۰۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۱2/۰۱

دادنامه 1671مورخ95.11.9
رای شورادر خصوص دعوی مطروحه از ناحیه صندوق کار آفرینی امید به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به 

نشانی اصفهان-خ هشت بهشت غربی  به طرفیت ۱-نادیا شکریان مالیری فرزند محمد کاظم به نشانی 

به نشانی  زاده ده کهنه فرزند سید کیامرز  ایثارگران2-سید گودرز جمشید  امام رضا-کوچه  جوجیل-خ 

جوجیل-خ امام رضا-کوچه ایثارگران3-محمد تقی صفری چورزقی فرزند ابا صلت به نشانی روستای 

دشتچی بلوار امام رضا نان بربری برکت۴-محمد کاظم شکریان مالیری فرزند حسین به نشانی خ امام 

رضا-کوچه ایثارگران به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک عادی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه به شرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان 

دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح ومستندات 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 را به 

میزان اصل خواسته دارد.بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به موارد ۱۹8و۵22قانون ائین دادرسی مدنی 

ومواد 3۰7و3۰8و3۰۹و3۱۱و3۱3قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 

وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته/چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ طی محاسبات 

اجرای احکام مدنی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان با هزینه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی 

محکوم می نمایدو اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 

شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید.رای صادره غیابی و ظرف 2۰روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شورا است.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دوحقوقی فالورجان

اخطاریه اجرایی
بختیاری  و  آدرس چهارمحال  به  تقی  فرزند  باباحیدری  : سید حسین رضوی  علیه  مشخصات محکوم 

شهرستان بابا حیدر و اکبر جعفری فرزند حبیب اله مشخصات محکو له: نوبر احمدی بابادی فرزند ولی 

به نشانی زفره – خ مولوی ک ش فضل اله پ۱محکوم بهبه موجب رأی شماره ۹۵/272 تاریخ - حوزه 

فالورجان که محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفترخانه و انتقال شند رسمی یکدستگاه پژو به 

شماره انتظامی ۱3 ایران ۵۹2 د 3۱ به انظمام کلیه خسارات وارده  در حق محکوم له و نیم عشر بابت 

هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.

قاضی شورای حل اختالف فالورجان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰2۰23۰۰۱3۶7مورخ 

۱3۹۵/۱۰/3۰ و رای اصالحی ۱3۹۵۶۰3۰2۰23۰۰۱۶۶۴مورخ ۱3۹۵/۱۱/3۰  آقای سید مجتبی حسینی    به 

شماره شناسنامه ۶۴72۵ کدملی ۱28۱7۴332۱ صادره از اصفهان  فرزند سید مرتضی   بر ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت ۹8/8۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره 32۹2- اصلی واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱2/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱2/۱۹ 

شماره : 37۶۱۴/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰2۰23۰۰۱۶7۰مورخ 

۱3۹۵/۱۱/3۰ آقای سید حسن روحانی اصفهانی    به شماره شناسنامه ۴8۰۰۹ کدملی ۱28۱۵77۱۴۶ 

صادره از اصفهان  فرزند سید عبداله   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/۱۵ متر مربع مفروزی 

از پالک شماره ۱ فرعی از ۹223- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.

صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱2/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱2/۱۹ 

شماره : 377۵۵/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۱۹/۹۵۶ واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصراله  در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ ۱3۹۵/۱2/2۶ ساعت ۹ صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 

و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱3۹۵/۱2/۴ 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان شماره:۱۰۴۹/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۱۹/۹۵8 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام زهرا فتاحی کلیشادی فرزند مصطفی  در جریان ثبت است و عملیات 

تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ ۱3۹۵/۱2/28 ساعت ۹ صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 

این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : ۱3۹۵/۱2/۴ 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان شماره:۱۰۵3/م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمد حسین اسماعیلی دارای شناسنامه شماره ۵  به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۱۹/۹۵ از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه مرجانی بشناسنامه 

۱2۰2 در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :۱ 

– محمدحسین اسمعیلی- فرزند جلیل- ش ش ۵2- اکرم اسمعیلی- فرزند جلیل- ش ش 28۶3- 

اعظم اسمعیلی- فرزند جلیل- ش ش ۱۵۵۱۰۴- مریم اسمعیلی- فرزند جلیل- ش ش ۹2۵- زهرا 

ورثه  فرزند جلیل- ش ش 3۱2متوفی  اسمعیلی-  فرزند جلیل- ش ش 3۱7۶- مرضیه  اسمعیلی- 

دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا 

تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:۶۴3/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حسن صافی دارای شناسنامه شماره ۱۶۱۱7  به شرح دادخواست به کالسه ۱۱27/۹۵ از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدابراهیم صافی بشناسنامه 

به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در     ۹۵/۱۰/۱2 تاریخ  در   ۱۰

فرزند  صافی-  مرتضی   -2 گلپایگان  از  -صادره    ۱۴2۱۱ ش  ش  علی-  فرزند  صافی-  –مصطفی   ۱:

علی- ش ش ۱۴۵2۵  -صادره از گلپایگان 3- حسن صافی- فرزند علی- ش ش ۱۶۱۱7  -صادره از 

گلپایگان ۴- حسین صافی- فرزند علی- ش ش ۱۶۶8۶  -صادره از گلپایگان ۵- مهدی صافی- فرزند 

علی- ش ش ۵۹  -صادره از گلپایگان ۶- فاطمه صافی- فرزند علی- ش ش ۴۰۱  -صادره از گلپایگان 

7- سکینه صافی- فرزند علی- ش ش ۱۴7۶۰  -صادره از گلپایگان متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است 

با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:۶۵2/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مهدی کیانی ابری مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک  ۱27۹۶ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 

یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک مزبور به شماره ثبت ۹۰8۰۹ صفحه 2۰۶ دفتر ۴۴3 بنام نامبرده سند 

مالکیت به  شماره چاپی 223۰۴۹ الف / 87 صادر و تسلیم گردیده است و طی سند انتقال شماره ۵۴۰۹7 

مورخه ۹۱/۱2/7 بنامبرده انتقال گردیده است و اعالم نموده بعلت سرقت مفقود شده و در خواست صدور 

سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود 

از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت  انجام معامله )غیر  که هرکس مدعی 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده 

مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 

سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 377۶۹/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مهدی کیانی ابری فرزند سلطان محمود مالک ششدانگ پالک  ۱2887/۱ واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند 

و سند  ثبت  نامبرده  بنام   2۱۱ دفتر   2۰۰ 378۱2 صفحه  ثبت  به شماره  مزبور  پالک  مالکیت ششدانگ 

مالکیت به  شماره چاپی ۹۵۱۰۱۹  صادر و تسلیم گردیده است و اعالم نموده بعلت سرقت مفقود شده و 

در خواست صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  

آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه 

کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3777۰/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مهدی کیانی ابری فرزند سلطان محمود مالک ششدانگ پالک  ۱2۹7۱/۴ واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند 

مالکیت ششدانگ پالک مزبور به شماره ثبت 773۰۴ صفحه 3۵۹ دفتر 3۹۴ بنام نامبرده ثبت و سند 

مالکیت به  شماره چاپی ۱32۴۴  صادر و تسلیم گردیده است و طی سند رهنی شماره ۱2۰۰۹۹ مورخه 

۹۱/7/22 دفترخانه 2۱ اصفهان در رهن بانک کشاورزی قرار دارد و اعالم نموده بعلت سرقت مفقود شده و 

در خواست صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  

آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه 

کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3777۱/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مهدی کیانی ابری فرزند سلطان محمود مالک ششدانگ پالک  ۱288۹ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 

ششدانگ پالک مزبور به شماره ثبت 3۰۹۹2 صفحه 3۴۵ دفتر ۱7۶ بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به  

شماره چاپی ۹۶8۶۱۶  صادر و تسلیم گردیده است و اعالم نموده بعلت سرقت مفقود شده و در خواست 

صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 

شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده 

مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 

سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 37772/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای مهدی کیانی ابری فرزند سلطان محمود مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک  ۱27۹۶ 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 

شده که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک مزبور به شماره ثبت ۹۰8۰7 صفحه 2۰3 دفتر 

۴۴3 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به  شماره چاپی 223۰۴8  صادر و تسلیم گردیده است و اعالم 

نموده بعلت سرقت مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 

ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 

این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز 

به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 37773/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
ابری فرزند سلطان محمود مالک یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک   چون آقای مهدی کیانی 

۱27۹۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 

شده مدعی شده که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک مزبور به شماره ثبت 282۶3 

صفحه ۵8 دفتر ۵۰ خروجی بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به  شماره چاپی ۴78۱۴۰  صادر و تسلیم 

گردیده است و اعالم نموده بعلت سرقت مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده است طبق 

انجام  آگهی  می شود که هرکس مدعی  ثبت مراتب   قانون  نامه  آیین   ۱2۰ ماده  تبصره یک اصالحی 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 

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

معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت 

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

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3777۴/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی مدعی می باشد که سند مالکیت  آقای محمدرضا سپهر فرزند اکبر  

ششدانگ اپارتمان  پالک ۱۱۶۹۶/7   واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان در صفحه ۴۴3 دفتر ۵7۰ به نام 

نامبرده سابقه ثبت دارد که به علت جابجائی مفقود گردیده است  وتقاضای  صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس 

مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  

مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 377۶8/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان  حسین هادی زاده

نگاهی به فیلم رئال انیمیشن »مبارک« ساخته محمدرضا نجفی امامی

اتفاق مبارکی به نام »مبارک«

برنامه های نوروزی شبکه نسیم هنوز قطعی نشده است

ما
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ـــمـــاره  377 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

شیخویسی:

آقای مدیر عامل دست کم تبریک بگویید
دروازه بان تیم اســتقالل خوزســتان 
تیــم،  عامــل  مدیــر  می گویــد 
پــس از بردشــان پــاداش کــه 
ــه خشــک و  ــک مصاحب ــچ، ی هی
خالــی هــم نکــرده اســت. وحیــد 
ــر  ــه ه ــه داد: ب ــی ادام شیخ ویس
ســخت  بســیار  صعــود  حــال 
اســت؛ تیم هــای الجزیــره و لخویــا بســیار قــوی هســتند؛ اگــر 
ــروزی برســیم، مســیر صعودمــان همــوار  ــه پی ــازی بعــد ب در ب
می شــود. ایــن دو تیــم بســیار حرفــه ای و از بســیاری تیم هــا در 
آســیا جلوتــر هســتند. بازیکــن تیــم اســتقالل خوزســتان در انتها 
ــت؛  ــه پابرجاس ــکالت ک ــزود: مش ــی اف ــکالت مال ــاره مش درب
مدیــر عامــل تیــم حتــی پــس از بــرد یــک مصاحبــه نکــرده کــه 
ــه  ــس ب ــد و هیچ ک ــا کرده ان ــارا ره ــد؛ م ــید بگوی ــته نباش خس
فکــر مــا نیســت؛ مــا یــک جمــع 40نفــره هســتیم و بــه خاطــر 
خودمــان، خانواده هایمــان و مــردم اهــواز کــه ایــن روزهــا 
نفــس کشــیدن برایشــان ســخت اســت، تــالش می کنیــم 
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ورود تاج به پرونده کاپیتان های سرخابی
کمیتــه انضباطــی بــا درخواســت رئیــس فدراســیون بــرای 
تجدیــد  جلســه  ســرخابی  کاپیتان هــای  قطعــی  احــکام 
ــژه در  ــی وی ــد نظرخواه ــرد. تجدی ــزار ک ــژه برگ ــی وی نظرخواه
ــس  ــاج، رئی ــدی ت ــای مه ــا امض ــا ب ــال تنه ــیون فوتب فدراس
فدراســیون فوتبــال و توســط کمیتــه انضباطــی انجــام می شــود 
و ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده کــه فدراســیون فوتبــال در 
احــکام صــادره  خــود بــرای متخلفــان دربــی از جملــه رحمتــی 
ــت  ــان صحب ــن بازیکن ــکام ای ــودن اح ــی ب ــینی از قطع و حس
ــاره گفــت:  ــا ایــن وجــود امــا حســن زاده در ایــن ب ــود. ب کــرده ب
تجدیــد نظرخواهــی ویــژه باشــگاه های پرســپولیس و اســتقالل 
بــرای کاپیتان هــای تنبیه شــده خــود در شــهرآورد 84، بــا 
حضــور اعضــای انضباطــی بررســی شــد کــه رأی مقتضــی 
صــادر و بــه زودی ابــالغ می شــود. صحبت هــای حســن زاده 
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــاج رئی ــدی ت ــه مه ــد ک ــان می ده نش
ــن  ــخصا ای ــژه ش ــی وی ــد نظرخواه ــم تجدی ــای حک ــا امض ب
ــده  ــن پرون ــز در ای ــه ابهام برانگی ــرده و نکت ــده را بررســی ک پرون
بــه محرومیــت ســید جــالل حســینی بازمی گــردد. حســینی در 
دیــدار برابــر ســپاهان شــرکت نکــرد و اگــر کمیتــه انضباطــی این 
بازیکــن را ببخشــد، مشــخص نیســت کــه حســینی و باشــگاه 
پرســپولیس چــه واکنشــی بــه ایــن موضــوع خواهنــد داشــت. 
در روزهــای آینــده بــا انتشــار رأی ایــن پرونــده ابهامــات از بیــن 
خواهــد رفــت؛ امــا بخشــیده شــدن حســینی و رحمتــی بــا ورود 

ــت. گل ــد داش ــی خواه ــادی را در پ ــای زی ــاج جنجال ه ت

  خط و نشان روس ها 

برای کسب قهرمانی در ایران
ــی  ــتی فرنگ ــم کش ــرمربی تی س
بــرای کســب  روســیه گفــت: 
عنــوان قهرمانــی در جــام جهانــی 

۲0۱۷ به ایران می رویم. 
ــا بیــان  »گوگــی کوگیاشــویلی« ب
اینکــه بهتریــن تیــم جهــان را بــه 
ــش  ــا هدف ــی آورد و تنه ــران م ای
کســب عنــوان قهرمانــی اســت، گفــت: کاری بــه ترکیــب ســایر 
ــا  ــدار ب ــا دی ــابقه م ــی ترین مس ــون اساس ــم؛ چ ــا نداری تیم ه
ایــران اســت. دارنــده مــدال برنــز المپیــک افــزود: البتــه هنــوز 
قرعه کشــی انجــام نشــده و معلــوم نیســت گروه بندی هــا 
ــال  ــه دنب ــز ب ــا نی ــم ایرانی ه ــا مطمئن ــه چــه نحــو باشــد؛ ام ب
کســب عنــوان قهرمانــی هســتند. کوگیاشــویلی تصریــح کــرد: 
مــا بــا ترکیــب اول خــود در جــام جهانــی شــرکت نمی کردیــم 
ــه  ــران اســت و مصمــم ب ــت در ای امــا می دانیــم کــه ایــن رقاب
قهرمانــی در آنجــا هســتیم. دارنــده ۵ مــدال طالی جهــان اظهار 
ــم در  ــن تی ــه قوی تری ــم ک ــان دهی ــم نش ــت: می خواهی داش
جهــان هســتیم؛ البتــه ایرانی هــا نیــز بــا طرفــداران خــود مقابــل 
ــد.  ــارزه می کنن ــال مب ــدال ط ــرای م ــط ب ــتند و فق ــا می ایس م

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اردوی مــا بــرای حضــور 
 در جــام جهانــی از ۱0 اســفندماه در مســکو آغــاز می شــود 
و روز ۲3 اســفندماه بــرای حضــور در جــام جهانــی عــازم ایــران 
می شــویم. رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی فرنگــی روزهــای 

۲۶ و ۲۷ اســفندماه در آبــادان برگــزار می شــود. کاپ

 مربی مجارستانی پرتاب دیسک

 وارد ایران شد
ــرای  ــی ب ــیون دوومیدان ــر فدراس ــد نظ ــتانی م ــی مجارس مرب
کمــک بــه پرتابگــران دیســک کشــورمان بــه ایــران آمــد. روبرت 
ــت  ــدف هدای ــا ه ــا، ب ــتانی پرتاب ه ــی مجارس ــازکاش، مرب ف
ــور در  ــرای حض ــازی ب ــی و آماده س ــود صمیم ــد و محم محم
ــروز وارد  ــداد دی ــیا، بام ــی آس ــی قهرمان ــابقات دوومیدان مس
تهــران شــد و مــورد اســتقبال صیامــی دبیر فدراســیون، بــرادران 
صمیمــی و تعــدادی از اعضــای فدراســیون قــرار گرفــت. قــرار 
ــی آســیا  ــا آغــاز رقابت هــای قهرمان ــرادران صمیمــی ت اســت ب
ــرده و  ــری ک ــاب را پیگی ــات تخصصــی پرت ــازکاش تمرین ــا ف ب
ــای  ــا بازی ه ــا وی ت ــکاری ب ــق فدراســیون هم در صــورت تواف
آســیایی جاکارتــا ادامــه یابــد. محمــد صمیمــی دربــاره حضــور 
ایــن مربــی در ایــران گفــت: فــازکاش بــرای کســب موفقیــت 
صددرصــدی بــه ایــران آمــده اســت. همچنیــن محمــود 
صمیمــی عنــوان کــرد: بــا شــناختی کــه مــن و فــازکاش از هــم 
ــت  ــه موفقی ــی آســیا ب ــدوارم در مســابقات قهرمان ــم، امی داری

ــر ورزشــی برســیم. خب

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

پــس از اخــالق و فرهنــگ، واژه ای کــه بیشــتر از هــر کلمــه ای 
ــه زعــم خــود  ــه کار گرفتــه شــده و هــر کــس ب در ورزش ب
نشســت های  در  اســت!  »پهلوانــی«  می زنــد،  دم  ازآن 
رســانه ای، در محافــل ورزشــی و در انبــوه شــعارها از ضــرورت 
ــه  ــم ک ــان داد ســخن داده و می دهی ــی در ورزش چن پهلوان
ــون نانوشــته در  ــا یــک قان گــوش فلــک کــر می شــود. گوی
ورزش مــا وجــود دارد کــه راجــع بــه مــواردی کــه از آن بســیار 

ــم! ــل می کنی ــر عم ــم، کمت ــخن می گوئی س
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــرورت مب ــر از ض ــال های اخی ــول س  در ط
ــترش  ــاهد گس ــر روز ش ــا ه ــم؛ ام ــخن گفته ای در ورزش س
ــی  ــا جای ــده ناهنجــار هســتیم؛ ت ــن پدی بی حــد و حصــر ای
کــه پــای مجلــس شــورای اســالمی و نهادهــای نظارتــی هم 
ــر  ــاز شــده اســت! مضــاف ب ــن معضــل اجتماعــی ب ــه ای ب
ــا  ــدو ورود ب ــر ورزش، در ب ــه مســعود ســلطانی فر، وزی اینک

ــاد در ورزش زد.  ــا فس ــارزه ب ــت دم از مب قاطعی
 بنگریــد بــه بــرد ارومیــه در فضــای رعــب آور ســالن الغدیــر 
و اتفاقاتــی کــه در بــازی کالــه مازنــدران و شــهرداری ارومیــه 
در ســومین بــازی از مرحلــه پلــی آف رخ داد. درگیــری 
شــیرکوند بــا مربــی ســایپا و فحاشــی بــه مســعود آرمــات 
ســرمربی بــا اخــالق و محجــوب تیــم ســایپا، مکمــل ایــن 
بداخالقی هــا در دیدارهــای روز یکشــنبه گذشــته و در بــازی 
ســوم مرحلــه پلــی آف بــود. بــا ایــن حســاب دیگــر نمی توان 
ــای  ــیون و کمیته ه ــات فدراس ــر تصمیم ــت ب ــم عدال چش
قضایــی و انضباطــی دوخــت و بهتــر اســت قــوه قضائیــه در 

ایــن بــاره چــاره ای بیندیشــد.

عدالتدروالیبالدفنشد    
بازی هــای  در  بــود  موظــف  کــه  والیبــال  فدراســیون 
ــرف  ــاردن داوران بی ط ــک و گم ــب ویدئوچ ــا نص ــی آف ب پل
ــت  ــیه ها را تح ــام حاش ــتان ها تم ــر اس ــدار از دیگ خط نگه
نظــارت قــرار دهــد و بازی هــا را کنتــرل کنــد، نتوانســت بــه 
وظایــف خــود عمــل نمایــد. ردوبــدل شــدن کلمــات و الفــاظ 
غیرورزشــی بیــن بازیکنــان دو تیــم و اوج این نابســامانی در 

ســت دوم و پرتــاب اشــیا بــه زمیــن تیــم میهمــان، عدالــت 
ــال دفــن کــرد.  را در والیب

کجاســت منــش پهلوانــی کــه از آن دم می زنیــم؟ کجاســت 
روح جوانمــردی؟ چــرا بــا پرتــاب ســکه و دیگــر اشــیا، بــازی 
گنبــد بــه تعطیلــی انجامیــد؟ بــا عامــالن آن، چــه برخــوردی 
ــی  ــه پهلوان ــت؟ الزم ــه قیم ــه چ ــرد ب ــت؟ ب ــورت گرف ص
ــوان ــت؛ پهل ــدال نیس ــب م ــردن و کس ــت ک ــازو کلف ــه ب  ب

ــرای نجــات جــان یــک  آتش نشــان فــداکاری اســت کــه ب
انســان خــود را بــه خطــر انداخــت تــا نــزد خــدا و وجــدان 
خــود روســپید شــود! فــداکاری آتش نشــانان ایثارگــر 
و وظیفه شــناس آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــه چشــم 
ــد داشــتیم حــاال  ــا امی ــده نشــد؛ ام ورزشــی ها نیامــد و دی
ــوت ورزش  ــی در بره ــدن گل پهلوان ــا از نروئی ــه  م ــه هم ک
را کــه  زیبایــی  دســت کم گل هــای  هســتیم،  گله منــد 
ــی از  ــه بعض ــا ب ــم ت ــد، ارج نهی ــی روئی ــکان غیرورزش در م
ورزشــکارانی کــه توجهــی بــه منــش پهلوانــی ندارنــد بگوئیــم 
هنــوز هــم ایــن بیشــه خالــی از شــیر نیســت و چه بســیارند 
 شــیران دریادلــی کــه نــه در میــدان اقبــال عمومــی و رســانه

پهلوانــی می کننــد  اضطــرار  لحظــه  و  در خلــوت   بلکــه 
و نامشان با جهان پهلوان همراه می شود. 

ــد  ــی چن ــه در یکــی از روزهــای پایان ــاد دارم ک ــه ی خــوب ب
ورزش کشــورمان  متولیــان  و  قهرمانــان  پیــش،  ســال 
دیــداری داشــتند بــا مقــام معظــم رهبــری. در ایــن 
دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــه بحــث اخــالق در ورزش و 
رســانه ها تاکیــد داشــتند. در اوایــل ســال بعــد هــم ســیمای 
جمهــوری اســالمی یــک برنامــه هم اندیشــی تحــت عنــوان 
ــده داد  ــرد و وع ــش ک ــانه ها« پخ ــالق در ورزش و رس »اخ
کــه ایــن برنامــه در آینــده تــداوم خواهــد داشــت و بــه یــک 
جلســه محــدود نخواهــد بــود؛ امــا دریــغ کــه دیگــر برگــزار 
نشــد و بــه همــان یــک جلســه کــه حاصلــی بــرای فرهنــگ 

ــد. ــا ش ــت، اکتف ــالق در ورزش نداش و اخ
 بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه شــاید قصــه پرغصــه غربــت اخالق 

در میــان انبــوه شــعارهایی کــه داده می شــود، عیــان شــود.

حرف از ما، عمل از...

غربت اخالق در میان انبوهی از شعارها

ــدی  ــام مه ــه ن ــرد ک ــی ک ــراز نگران ــی اب ــد افالک مجی
بی بــاک بــا ســمت جدیــدی کــه گرفتــه، خــراب 
شــود. وی درخصــوص انتخــاب ســرمربیان جدیــد 
ــاک  ــدو گفــت: مــن مهــدی بی ب ــی تکوان تیم هــای مل
بــوده  خوبــی  بازیکــن  او  می شناســم.  خــوب   را 

و فــرد خوشــنامی اســت، تجربیــات 
ــرده  ــب ک ــو کس ــار مقانل ــی را در کن خوب
ــه  ــران ب ــرای ای ــادی را ب ــارات زی و افتخ
دســت آورده، امــا مــن نگــران اســم 
ــاک هســتم. نگــران هســتم  مهــدی بی ب
ــام نیــک خــود  ــان ن کــه او در ایــن جری
در  تنهــا  پوالدگــر  دهــد.  دســت  از  را 

ــد و  ــتفاده می کن ــراد اس ــاص از اف ــکان خ ــان و م زم
ــرده و در نهایــت  بارهــا دیده ایــم کــه از نفراتــی بهــره ب
ــت  ــال مهماندوس ــت. امث ــته اس ــار گذاش ــا را کن آن ه
ــه  ــا ب ــا آن ه ــه ب ــته ایم ک ــم نداش ــداح را ک ــا م و مین
ــدو  ــناس تکوان ــت. کارش ــده اس ــار ش ــکل رفت ــن ش ای

همچنیــن درخصــوص مســابقات قهرمانــی جهــان 
هــم گفــت: مــا دیگــر خــواب قهرمانــی جهــان را 
ــع  ــن وض ــا ای ــه ب ــتم ک ــن هس ــم. مطمئ ــد ببینی بای
نمی توانیــم نتیجــه ای بگیریــم. پیــش از المپیــک ریــو 
گوشــزد کــرده بودیــم، ولــی کســی توجهــی نکــرد. در 
ــازنده  ــادات س ــه انتق ــر ب ــه اگ ــی ک حال
ــن روز  ــه ای ــدو ب ــد، تکوان ــه می کردن توج
حاضــر  حــال  در  تکوانــدو  نمی افتــاد. 
در شــرایط بــدی قــرار دارد و مدت هــا 
ــابق  ــت س ــه حال ــه ب ــد ک ــول می کش ط
ــا ایــن وضــع کــه دیگــر  برگــردد. البتــه ب
بــه حالــت ســابق بــر نخواهــد گشــت. وی 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــن بــرای شــخص مهــدی 
ــت دارم  ــی آرزوی موفقی ــم مل ــای تی ــاک و اعض  بی ب
و خــدا می دانــد کــه بهتریــن جایــگاه را بــرای تکوانــدو 
ــرای  ــم ب ــا دل ــدارم. تنه ــرض ورزی ن ــم و غ می خواه

ــنا ــوزد. ایس ــدو می س تکوان

توجه به انتقادات سازنده بود، تکواندو به این روز نمی افتاد
هافبــک ایرانــی ولفســبورگ بــه دلیــل مصدومیــت 
ســه تــا چهــار هفتــه از میادیــن دور خواهــد بــود و 
ممکــن اســت بــازی حســاس ایــران برابــر قطــر را 

از دســت بدهــد. 
اشــکان دژاگــه کــه در فصــل نقــل و انتقــاالت 

العربــی  از  جدایــی  بــا  زمســتانی 
ــوز  ــه ولفســبورگ پیوســت، هن قطــر ب
نتوانســته بــرای تیــم جدیــدش بــازی 
کنــد. نشــریه کیکــر خبــر بــدی بــرای 
فوتبال دوســتان ایرانــی داشــت و اعــالم 
ــات  ــن در تمرین ــن بازیک ــه ای ــرد ک ک
ــث  ــه باع ــده ک ــت ش ــار مصدومی دچ

می شــود ســه تــا چهــار هفتــه از میادیــن دور باشــد؛ 
بــه ایــن ترتیــب او بایــد هــم چنــان منتظــر باشــد 
ــام  ــبورگ انج ــرای ولفس ــازی اش را ب ــن ب ــا اولی ت

ــد.  ده
اشــکان دژاگــه کــه هنــوز اجــازه بــازی بــرای 

ولفســبورگ نــدارد و نتوانســته رضایــت باشــگاه 
ــا مشــکل  ــاال ب ــاورد، ح ــه دســت بی ــی اش را ب قبل
جدیــد دیگــری روبــرو شــده اســت؛ مشــکل ایــن 
هافبــک تیــم ملــی فوتبــال ایــران عضالنــی اســت 
ــه از  ــار هفت ــا چه ــه ت ــود او س ــث می ش ــه باع ک

ــد. ــه دور باش ــن ب میادی
در   ۲0۱۲ تــا   ۲00۷ ســال  از  دژاگــه   
ولفســبورگ بــود کــه در ایــن تیــم 
ــازی، ۱8 گل  ــی ۱3۲ ب ــد ط ــق ش موف
هم تیمی هایــش  بــرای  پــاس گل  و 
فراهــم کنــد و تحــت هدایــت فلیکــس 
مــاگات قهرمــان بوندســلیگا شــود. 
ایــن مصدومیــت ممکــن اســت باعــث شــود دژاگــه 
ــم  ــد تی ــر نتوان ــر قط ــران براب ــازی حســاس ای در ب
ــازی  ــن ب ــد. او در اولی ــی کن ــران را همراه ــی ای مل
خــودش برابــر قطــر بــه میــدان رفــت و توانســت دو 

ــاند. ورزش 3 ــر برس ــه ثم گل ب

دادنامه
شماره دادنامه:94099۷3۶۵3300۵۶9 تاریخ تنظیم:۱39۵/0۵/04 شماره پرونده:9409983۶۵330003۲ 

شماره بایگانی شعبه:940033 خواهان :بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت خانم بنت 

الهدی کیان ارثی فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان چهارراه توحید روبروی بانک اقتصاد نوین طبقه دوم 

بانک ملت واحد شماره ۷ و آقای امیر توکلی فرزند حسن به نشانی اصفهان چهارراه توحید طبقه دوم 

بانک ملت مجتمع حقوقی جم واحد شماره ۷ خواندگان:۱.آقای رضا ابراهیمی فرزند جعفرقلی ۲-خانم 

زهرا محمدی پالرتی فرزند اسفندیار 3.آقای مسعود محمدی پالرتی فرزند رحمت اله همگی به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها:۱.مطالبه وجه بابت ...۲.مطالبه خسارات دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 4.مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه دعوی امیر توکلی و بنت الهدی کیان ارثی 

بوکالت از بانک مهر اقتصاد بطرفیت زهرا و مسعود محمدی پالرتی و رضا ابراهیمی بخواسته مطالبه مبلغ 

نود و شش میلیون و هفتصد هزار ریال وجه چک شماره ۶۲۵۲93-۱393/8/۲۶ عهده بانک سپه به 

انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 

صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

خواسته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و 

ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و ۵۱9 و ۵۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت 

تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نه 

میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 

اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 

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

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./

شماره:9۷۷/م الف رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان-امید حفیظی

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم افسانه سجودی دارای شناسنامه شماره ۱۵۲  به شرح دادخواست به کالسه ۱۱3۲/9۵ از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن سجودی بشناسنامه 

۲4 در تاریخ 9۵/۱0/۲3   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :

از محالت۲- افسانه سجودی  ۱ –محمدجعفر سجودی - فرزند محمد علی- ش ش ۲3  -صادره 

- فرزند محمد علی- ش ش ۱۵۲  -صادره از محالت3- اشرف سجودی - فرزند محمد علی- ش 

ش ۲88  -صادره از خمین4- الهه سجودی - فرزند محمد علی- ش ش ۲۵۱  -صادره از محالت

۵- آذر بانو نوربخش - فرزند سید احمد- ش ش 338  -صادره از شهر ریمتوفی ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، 

بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:۶۵۶/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهیابالغوقترسیدگیبهخواندهمجهولالمکان
در پرونده کالسه 308/9۵ شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: داود ابراهیمی فرزند محمد 

مجهول   : نشانی  رشید  محمد  فرزند  : کامیل محمدی  خوانده  مرکزی  ملی  : گلپایگان-بانک  نشانی 

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

تاریخ 9۵/۱۲/9 ساعت 9/۱۵ صبح )شورا( تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا به در 

خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب بک نوبت در یکی 

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

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

شماره:۶4۵/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

آگهیابالغوقترسیدگیبهخواندهمجهولالمکان
در پرونده کالسه ۶۷3/94 شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: محمد مهدی مرجانی فرزند محمد 

جعفر نشانی : گلپایگان-خ شهید مطهری سه راه مسجد جامع فروشگاه راسان مرجانی خوانده : مجید 

فراست نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است 

که وقت رسیدگی برای تاریخ 9۵/۱۲/۲۶ ساعت 3/30 تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده 

و بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب بک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

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

رساند. شماره:۶۱۲/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای علی اکبر تکمیلی  دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه ۱0۶۷/9۵  از این شورای 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود تکمیلی  بشناسنامه ۲93 

در تاریخ 9۲/9/۲3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به

۱- محمدحسین تکمیلی فرزند محمود به ش ش   ۱۲۱9۶49309 ۲ - علی اکبر تکمیلی فرزند محمود 

به ش ش  43- محمدرضا تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۱404 4- شوکت تکمیلی فرزند محمود به 

ش ش ۷3 ۵- زهرا تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۷ ۶- صغری تکمیلی فرزند محمود به ش ش 8

۷- مریم تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۱4 8- سکینه تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۱8 متوفی 

ورثه دیگری ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

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

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  اول  شعبه  رئیس  الف  م   /۶0۶  : شماره 

گلپایگان

رونوشتآگهیحصروراثت
این  از  به کالسه ۱0۶۷/9۵   به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 4  اکبر تکمیلی   آقای علی 

شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه بیگم  تکمیلی  

بشناسنامه ۱093 در تاریخ 90/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به۱- محمدحسین تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۱۲۱9۶49309  ۲- علی اکبر تکمیلی 

فرزند محمود به ش ش 4 3- محمدرضا تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۱404 4- شوکت تکمیلی 

فرزند محمود به ش ش ۷3 ۵- زهرا تکمیلی فرزند محمود به ش ش ۷ ۶- صغری تکمیلی فرزند 

محمود به ش ش 8

 ۱8 ش  ش  به  محمود  فرزند  تکمیلی  سکینه   -8  ۱4 ش  ش  به  محمود  فرزند  تکمیلی  مریم   -۷

انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  متوفی   ۲93 ش  ش  محمدحسین-  فرزند  تکمیلی-  9-محمود 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

اختالف شهرستان  شورای حل  یک  مجتمع شماره  حقوقی  اول  رئیس شعبه  الف  م   /۶0۷  : شماره 

گلپایگان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای عباس مجیدی  دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۱۵/9۵  از این شورای 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر مجیدی    بشناسنامه ۲4 

در تاریخ 88/۱۱/۲۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به

به ش ش  اصغر  فرزند  عباس مجیدی   -۲ به ش ش ۷۵۱  اصغر  فرزند  ۱- محمد مهدی مجیدی 

 ۶ ش  ش  به  اصغر  فرزند  مجیدی  سکینه   -4  ۱4 ش  ش  به  اصغر  فرزند  مجیدی  رضا   -3  39

 -۷ به ش ش 3  اصغر  فرزند  مریم مجیدی   -۶  ۷۲۱ به ش ش  اصغر  فرزند  نرگس مجیدی   -۵

9-صدیقه  به ش ش ۶۱۵  اصغر  فرزند  رقیه مجیدی   -8 به ش ش 8  اصغر  فرزند  کبری مجیدی 

خداپرست- فرزند محمد علی- ش ش ۲ متوفی ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست 

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

شد. 

اختالف شهرستان  اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  رئیس شعبه  الف  م   /۶39 : شماره 

گلپایگان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای عباس مجیدی  دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۱۶/9۵  از این شورای 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه خداپرست بشناسنامه ۲ 

در تاریخ 94/۷/۲4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به

۱- محمد مهدی مجیدی فرزند اصغر به ش ش ۷۵۱ ۲- عباس مجیدی فرزند اصغر به ش ش 39

3- رضا مجیدی فرزند اصغر به ش ش ۱4 4- سکینه مجیدی فرزند اصغر به ش ش ۶ ۵- نرگس 

مجیدی فرزند اصغر به ش ش ۷۲۱ ۶- مریم مجیدی فرزند اصغر به ش ش 3 ۷- کبری مجیدی 

فرزند اصغر به ش ش 8 8- رقیه مجیدی فرزند اصغر به ش ش ۶۱۵ متوفی ورثه دیگری ندارد اینک 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۶38/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای مجید ناصری دارای شناسنامه شماره ۱۲۱00۵33۷3  به شرح دادخواست به کالسه ۱0۷۷/9۵ 

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل اله ناصری 

بشناسنامه ۲۷ در تاریخ 8۷/۲/۱0   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به :۱ –زهرا سهیلی - فرزند فضل اله- ش ش 8  ۲- مجید ناصری - فرزند خلیل اله - ش 

ش ۱۲۱00۵33۷3  3- غالمعلی ناصری - فرزند خلیل اله - ش ش ۵39 4- محمدعلی ناصری 

- فرزند خلیل اله - ش ش ۲۷3 ۵- فاطمه ناصری - فرزند خلیل اله - ش ش ۱43 ۶- محبویه 

ناصری - فرزند خلیل اله - ش ش 848 متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 

گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:۶۶3/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهیابالغاجرائیهکالسه9500077
شماره  شعبه:9۵000۷۷  بایگانی  شماره  پرونده:۱39۵0400۲004000۲۶4/۲  شماره 

شهر   4۱۲ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  صدور:۱39۵/۱۲/0۲  تاریخ  ابالغیه:۱39۵0۵۱0۲۱۲00004۶۷ 

اصفهان استان اصفهان بدینوسیله به آقایان و خانمها علیرضا و مریم و صفورا و فروغ و سمیرا همگی 

مرحوم  وراث  جعفر)همسر(  محمد  شیخ  فرزند  زاده  محقق  هاجر  خانم  و  )فرزندان(  پور  شیرعلی 

حسن شیرعلی پور بدهکار پرونده کالسه ۱39۵0400۲004000۲۶4/۲ که برابر گزارش مامور اجرا در آدرس 

فوالدشهر ب۱ ساختمان دنا روبروی مسجد امام حسن طبقه دوم پالک 3۷۶ بدلیل عدم حضور شما 

ابالغ واقعی میسر نشده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره ۱3۶90 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 4۱۲ 

اصفهان بین مورث شما و آقای مصطفی ژاله گویان مبلغ 4۶0/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر 

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

کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱8/۱9 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 

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

کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

شماره:۱0۵8/م الف مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان اکبرپورمقدم

مفادآراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی 
و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  / هیات های موضوع  آراء صادره هیات  برابر 

بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره 

 ۶0 به شماره شناسنامه  نداف     نیک  علی محمد  آقای  ۱39۵۶030۲0۲300۱۶۶۶مورخ ۱39۵/۱۱/30 

به مساحت  یکباب ساختمان  بر ششدانگ  فرزند حسین    اصفهان   از  ۱۲9۱0۵9۱3۱ صادره  کدملی 

۲4/۵4 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۷ فرعی از 3۲03- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

بصورت عادی خریداری شده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۱۲/4  

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/۱۲/۱9 

شماره : 3۷8۵۷/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفادآراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی 
و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  / هیات های موضوع  آراء صادره هیات  برابر 

بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  های  

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره 

۱39۵۶030۲0۲300۱۶۵۱مورخ ۱39۵/۱۱/30 خانم خدیجه بیگم باقری درچه    به شماره شناسنامه 3۷ 

کدملی ۱۱4۱8099۵8 صادره از خمینی شهر  فرزند سید علی نسبت به       ۱3 سهم مشاع از ۷۲ سهم    

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۲۲/48  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4۲۱۲- اصلی واقع 

در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف ۲- برابر 

شناسنامه  به شماره  قارنه  قطبی  ناصر  آقای   ۱39۵/۱۱/30 رای شماره ۱39۵۶030۲0۲300۱۶۵3مورخ 

۱9۱88 کدملی ۱۱984۷۱۷8۶ صادره از شهرضا  فرزند حسن نسبت به      ۵8 سهم مشاع از ۷۲ سهم    

ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت ۲۲۲/48  متر مربع مفروزی از 

اولیه  ازای مالکیت رسمی مشاعی  پالک شماره 4۲۱۲- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در 

محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۱۲/4   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/۱۲/۱9 

شماره : 3۷۷3۲/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفادآراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  / هیات های موضوع  آراء صادره هیات  برابر 

بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع 

دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 

ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای 

شماره ۱39۵۶030۲0۲300۱۶3۵مورخ ۱39۵/۱۱/30 آقای مهدی زرکوب به شماره شناسنامه 8۷ کدملی 

۱۲8۵۲4384۶ صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت به         3۵ سهم مشاع از ۷۲ سهم ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 33۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۱۶۱ و ۵۱۶۲- اصلی واقع در 

بخش ۲ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف ۲- برابر رای شماره 

۱39۵۶030۲0۲300۱۶3۷مورخ ۱39۵/۱۱/30 آقای مرتضی زرکوب    به شماره شناسنامه ۶4۶ کدملی 

۱۲8۵۲۷4۶۱۱ صادره از اصفهان  فرزند محمد نسبت به       ۱4 سهم مشاع از ۷۲ سهم ششدانگ 

واقع  اصلی   -۵۱۶۲ و   ۵۱۶۱ شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر   33۲ مساحت  به  ساختمان  یکباب 

برابر رای شماره  اولیه محرز گردیده است.3-  ازای مالکیت مشاعی  در بخش ۲ ثبت اصفهان که در 

شناسنامه 3۲۲۲3  به شماره  زرکوب     آقای حمیدرضا   ۱39۵/۱۱/30 ۱39۵۶030۲0۲300۱۶39مورخ 

کدملی 00333498۵۱ صادره از تهران  فرزند احمد نسبت به        8 سهم مشاع از ۷۲ سهم    ششدانگ 

از  مفروزی  مربع  متر  به مساحت 33۲  آن  و عرصه  اعیانی  ثمینه  بهاء  استثناء  به  یکباب ساختمان 

مالکیت  ازای  در  و  موروثی  اصفهان که  ثبت   ۲ بخش  در  واقع  اصلی   -۵۱۶۲ و   ۵۱۶۱ شماره  پالک 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.4- برابر رای شماره ۱39۵۶030۲0۲300۱۶4۱مورخ ۱39۵/۱۱/30 خانم 

احمد  فرزند  تهران   از  صادره  ۱3۷9 کدملی 00۶۷۲94۷۵8  شناسنامه  شماره  به  زرکوب     بهشتین 

نسبت به         4 سهم مشاع از ۷۲ سهم    ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی 

و عرصه آن به مساحت 33۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۱۶۱ و ۵۱۶۲- اصلی واقع در بخش 

۲ ثبت اصفهان  که موروثی و در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.۵- برابر رای شماره 

۱39۵۶030۲0۲300۱۶43مورخ ۱39۵/۱۱/30 خانم سپیده زرکوب    به شماره شناسنامه ۵443 کدملی 

00۵9899۲04 صادره از تهران  فرزند احمد نسبت به           4 سهم مشاع از ۷۲ سهم    ششدانگ یکباب 

ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی و عرصه آن به مساحت 33۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره 

۵۱۶۱ و ۵۱۶۲- اصلی واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان که موروثی و در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

زرکوب     سیمین  خانم   ۱39۵/۱۱/30 ۱39۵۶030۲0۲300۱۶4۵مورخ  شماره  رای  برابر  است.۶-  گردیده 

به شماره شناسنامه ۲۷۱۵ کدملی 003۶4۶0834 صادره از تهران  فرزند احمد نسبت به        4 سهم 

مشاع از ۷۲ سهم    ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی و عرصه آن به مساحت 

33۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۵۱۶۱ و ۵۱۶۲- اصلی واقع در بخش ۲ ثبت اصفهان که موروثی 

و در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۱۲/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/۱۲/۱9 

شماره : 3۷۷۷۵/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــف  ــار مختل ــن اقش ــه در بی ــت ک ــئله ای اس ــامت، مس  س
ــا پیشــرفته شــدن جامعــه، بیــش از گذشــته مــد نظــر  و ب
قــرار گرفتــه و ایــن موضــوع بســیار مهــم در هفتــه ســامت 
ــداف بهداشــتی  ــه اه ــرای رســیدن ب ــردان، دســتاویزی ب م
مســئوالن شــده اســت. مشــغله های مــردان جامعــه مــا بــا 
ــب  ــکات جال ــا و مش ــدن زندگی ه ــینی ش ــه ماش ــه ب توج
ــن  ــت و در ای ــش اس ــال افزای ــواره در ح ــا، هم ــه آن ه توج
بیــن، خــود مــردان هــم توجــه جــدی بــه موضــوع ســامت 

ــد. ــان نمی دهن ــود نش خ
    سرطان در اصفهان بسیار زیاد است

دکتــر اصغــر قلمــکاری، متخصــص اورولــوژی، در گفت وگــو 
بــا کیمیــای وطــن گفــت: ســامت مــردان، موضوعــی اســت 
کــه موجــب اســتحکام و ارتقــای ســامت نیــروی کار جامعه 
ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــور را ب ــعه کش ــود و توس می ش
ــر  ــای خط ــرض فاکتوره ــان در مع ــه زن ــبت ب ــردان نس م
محیطــی و شــغلی بیشــتری هســتند و عــادات غلطــی مانند 
مصــرف ســیگار، اعتیــاد و اســترس شــغلی در آن هــا بیشــتر 
ــه پزشــک مراجعــه  ــر ب اســت؛ از ســوی دیگــر مــردان کمت
می کننــد و مراجعــه بــه مراکــز درمانــی را بــه دالیــل مختلــف 
 از جملــه موانــع فرهنگــی تــا بــروز مراحــل پیشــرفته 
و خطرنــاک بیمــاری بــه تأخیــر می اندازنــد. قلمــکاری 
ادامــه داد: حفــظ و ارتقــای ســامت مــردان، یکــی از 
ــا  ــود. ب ــوب می ش ــه محس ــعه جامع ــاد توس ــن ابع مهم تری
توجــه بــه نقــش مــردان بــه عنــوان محــور اصلــی اقتصــاد 
خانــواده و نیــروی کار در جامعــه، تــاش بــرای تأمیــن 

ــزایی  ــر بس ــان تأثی ــی آن ــی و روان ــمی، روح ــامت جس س
در توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و بهداشــتی 
خواهــد داشــت. وی افــزود: مــردان بــه دلیــل درگیــری بــا 
ــمی و  ــامت جس ــه  س ــدرت ب ــه  ن ــی، ب ــغله های زندگ مش

ــان  ــا نمای ــد و گاه ت ــی خــود اهمیــت می دهن بهداشــت روان
شــدن کامــل عــوارض نامطلــوب بیمــاری بــه دالیــل مختلــف 
ــوارض  ــا ع ــر قطع ــن ام ــد. ای ــه نمی کنن ــه پزشــک مراجع ب
جبران ناپذیــری را بــرای فــرد، خانــواده او و بــرای جامعــه بــه 

دنبــال دارد. قلمــکاری هــدف اصلــی هفتــه ملــی ســامت 
مــردان را توجــه بــه ســامت خــود قبــل از اینکــه دیــر شــود 
عنــوان کــرد و گفــت: بهتــر اســت مــردان ســالی یــک یــا دو 
بــار جهــت بررســی کلــی ســامت خــود بــه پزشــک مراجعــه 

کننــد.
    لزوم افزایش آگاهی مردان

دکتــر محمــود کبیــری بــر  اهمیــت نــدادن مــردان بــه نشــانه 
بیماری هــا و نقــش افزایــش ســن در ابتــا بــه بیماری هــای 
ــای  ــی از بیماری ه ــت: یک ــرد و گف ــد ک ــردان تاکی ــایع م ش
 شــایع مربــوط بــه غــده پروســتات اســت؛ پروســتات 
ــه بیمــاری در آن بســیار  ــا ب ــزان ابت ــه می غــده ای اســت ک
ــوژی  ــان اورول ــه متخصص ــه ب ــرادی ک ــب اف ــت و اغل اس
ــتات از  ــای پروس ــطه بیماری ه ــه واس ــد ب ــه می کنن مراجع
ــوزش  ــرر ادرار، س ــد. درد، تک ــکایت دارن ــکات ادرار ش مش
مجــرای ادراری هنــگام ادرار یــا دفــع ادرار بــه صــورت 
قطــره ای نشــانه های مهمــی هســتند کــه بایــد بــرای 
مشــاوره و درمــان آن بــه اورولوژیســت مراجعــه شــود. 
تناســلی  و  ادراری  متخصــص جراحــی کلیــه، مجــاری 
ــه  ادامــه داد: تمــام بیماری هــای دســتگاه ادراری تناســلی ب
ــخیص  ــی تش ــتند؛ ول ــگیری نیس ــل پیش ــل قاب ــکل کام ش
 بهنــگام آن هــا می توانــد باعــث کــم کــردن مشــکات شــود 
و کیفیــت زندگــی بیمــار را حفــظ کنــد و در بســیاری مواقــع 
جــان بیمــار را نجــات دهــد. هفتــه ســامت مــردان شــاید 
فرصتــی باشــد بــرای ایــن مــردان همیشــه بی ادعــا؛ آن هــا 
کــه همــواره در گیــرودار زندگــی و مشــغله تأمیــن معیشــت 
ــز  ــا نی ــرای ســامت آن ه ــد ب ــواده خــود هســتند و بای خان

فکــری کــرد.

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر اصغر قلمکاری، متخصص اورولوژی

بحران خاموش سالمت مردان

بازبینی سند ملی پیشگیری از وقوع جرم
قائم مقــام معاونــت اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه 
قضائیــه از بازبینــی پیش نویــس 
اولیــه ســند ملــی پیشــگیری از 
ــت:  ــر داد و گف ــرم خب ــوع ج وق
ــان  ــا پای ــم ت ــی می کنی پیش بین
ســال بــه ســرانجام مقبولــی 
برســد. مهــدی امیــری اصفهانــی درخصــوص ضعف هــای 
ــدگان  ــزود: نماین ــی اف ــد قضای ــعه در بع ــم توس ــه شش برنام
مجلــس بــا حساســیت و هوشــمندی ضعف هــای الیحــه 
برنامــه ششــم را تــا حــدودی جبــران کردنــد؛ البتــه همــه آنچــه 
تصویــب شــد مــد نظــر قــوه قضائیــه نیســت. بیــن آنچــه در 
مجلــس تصویــب شــد و آنچــه قبــل از مجلــس مطــرح شــد 
ــده  ــص باقی مان ــم نقای ــت و امیدواری ــی اس ــاوت محسوس تف
رفــع شــود. امیــری اصفهانــی ادامــه داد: بــرای مدیریــت بهتــر 
ــدام  ــد اق ــم بای ــردم ه ــم، خــود م ــرل آســیب ها و جرائ و کنت
ــرل  ــوع کنت ــردم در موض ــدام م ــه اق ــن مؤلف ــد؛ اصلی تری کنن

جرائم، مسئولیت پذیری آن هاست. میزان

برون سپاری سه خدمت سازمان بازنشستگی
ــدوق  ــزی و توســعه سیســتم های صن ــر برنامه ری ــر کل دفت مدی
 بازنشســتگی کشــوری از برون ســپاری ســه خدمــت عصــا
عینــک و ســمعک بازنشســتگان بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت در 
مــاه جــاری خبــر داد. بهــروز انتظــاری بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر چهــار خدمــت را برون ســپاری کردیــم، اظهــار کــرد: 
ــمعک  ــک و س ــا، عین ــت عص ــه خدم ــپاری س ــه برون س برنام
ــت.  ــده اس ــاده ش ــاخت آن آم ــم و زیرس ــن کرده ای ــز تدوی را نی
ــخوان  ــر پیش ــی دفات ــام آمادگ ــر اع ــون منتظ ــزود: اکن وی اف
دولــت هســتیم؛ پــس از آن آمــوزش بــه نیروهــای دفاتــر 
ــور  ــد آن را در کل کش ــا بتوانن ــم ت ــروع می کنی ــخوان را ش پیش
ــز از  ــن ســه خدمــت نی ــم مــاه جــاری ای ــد. امیدواری اجــرا کنن

ــود. ــه ش ــت ارائ ــخوان دول ــر پیش ــق دفات طری
 انتظــاری در پاســخ بــه اینکــه قــرار بــود ارائــه 14 خدمــت را بــه 
دفاتــر پیشــخوان دولــت بســپارید، گفــت: برنامه ریــزی کردیــم 
تــا بتوانیــم بعضــی از ایــن 14 خدمــت را خودمــان بــه صــورت 
ــم  ــام دهی ــتگاه ها انج ــا دس ــم ب ــب تفاه ــی و در قال الکترونیک
ــد  ــه کنن ــی مراجع ــه جای ــر الزم نباشــد بازنشســتگان ب ــا دیگ ت
و خدمــت بگیرنــد. مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی و توســعه 
ــه  ــه داد: ب ــوری ادام ــتگی کش ــدوق بازنشس ــتم های صن سیس
عنــوان نمونــه بازنشســتگان بــاالی 90 ســال، بایــد بــر اســاس 
قانــون ســالی یک بــار در قیــد حیــات بودنشــان را اعــام کننــد؛ 
مابــا ثبــت احــوال تعامــل کردیــم تــا از اطاعــات آن هــا بهره منــد 
شــویم و از ایــن پــس در قیــد حیــات بــودن را از همیــن طریــق 
اســتعام می کنیــم و دیگــر نیــاز نیســت بازنشســته بــه جایــی 

مراجعــه کنــد. فــارس

اخبار کوتاه

 برخورد با عرضه کنندگان 

مواد خطرآفرین چهارشنبه سوری
اجتماعــی  معــاون  و  ســخنگو 
ناجــا از نظــارت پلیــس بــر بــازار 
چهارشنبه ســوری و برخــورد بــا 
عرضه کننــدگان مــواد محترقــه 
غیرمجــاز خبر داد. ســردار ســعید 
منتظرالمهــدی اظهار کــرد: پلیس 
نظــارت خوبــی بــر ایــن موضــوع 
دارد و مــا مراکــزی را کــه احتمــال می دهیــم مــواد محترقــه در 
آن انبــار شــده یــا توزیــع ایــن مــواد در آن انجــام شــود، رصــد 
می کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا عرضه کننــدگان 
 محصــوالت خطرآفریــن و غیرمجــاز نیــز برخــورد می کنــد 
ــا  ــه حــال نیــز علی رغــم آنکــه حــدود یــک مــاه ت ــا ب گفــت: ت
مراســم چهارشنبه ســوری زمــان باقــی اســت، کشــفیات زیــادی 
ــس در  ــت پلی ــی از جدی ــن موضــوع حاک ــه همی داشــته ایم ک
ــان  ــا بی ــا ب ــخنگوی ناج ــت. س ــوع اس ــن موض ــا ای ــورد ب برخ
ــرد  ــم ک ــام خواهی ــه را اع ــواد محترق ــار کشــفیات م ــه آم اینک
ادامــه داد: مــواد محترقــه کشف شــده عــدد جالــب توجهــی هم 
ــه  ــرادی ک ــاره اف ــن درب ــدی همچنی ــت. منتظرالمه ــوده اس ب
ــه  ــا سوءاســتفاده از فضــای مجــازی اقــدام ب ممکــن اســت ب
خریــد و فــروش ایــن مــواد در ایــن فضــا و همچنیــن آمــوزش 
ســاخت ایــن محصــوالت کــرده باشــند، گفــت: پلیــس فتــا بــر 

این فضا نظارت دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
 وی بــا بیــان اینکــه حفــظ آرامــش و امنیــت شــهروندان اولویت 
ــه  ــردم ب ــرد:  خوشــبختانه م ــح ک ــی پلیــس اســت، تصری اصل
ــد  ــت می کنن ــائل را رعای ــان مس ــه خودش ــیده اند ک ــی رس  بلوغ
و توصیــه مــا نیــز ایــن اســت کــه خانواده هــا بــر فرزنــدان خــود 

نظــارت کافــی داشــته باشــند. پلیس

امدادرسانی به ۱۳۵ هزار نفر گرفتار سیالب
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات از به کارگیــری ۵ فرونــد 
بالگــرد امــدادی در عملیــات مناطــق ســیابی کشــور خبــر داد. 
ــانی در  ــات امدادرس ــن عملی ــه جدیدتری ــلیمی ب ــی س مرتض
مناطــق ســیابی کشــور اشــاره کــرد و گفــت: از ۲4 بهمــن 14 
 اســتان اصفهــان، ایــام، بوشــهر، تهــران، خراســان های جنوبــی
بلوچســتان،  و  خوزســتان، سیســتان  شــمالی،  و  رضــوی 
فــارس کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمــد، هرمــزگان و یــزد تحــت 
ــام  ــا اع ــته اند. وی ب ــرار داش ــی ق ــیاب و آبگرفتگ ــر س تأثی
ــزار و ۷41 شــهر، روســتا و مناطــق  ــه ه ــه امدادرســانی ب اینک
عشایرنشــین انجــام شــده، افــزود: در ایــن مــدت 1۳۵ هــزار 
و ۶00 نفــر از خدمــات امــدادی برخــوردار شــده اند و ۲۳ هــزار 
و 100 نفــر اســکان اضطــراری یافته انــد. ســلیمی از نجــات 100 
نفــر از ســیاب خبــر داد و گفــت: متاســفانه ۶ فوتــی در مناطــق 

ــی ــر فارس ــته ایم. خب ــیابی داش س

اخبار کوتاه

ــرورش  ــوزش و پ ــتیانی وزارت آم ــاون و پش ــر کل تع مدی
از آغــاز رزرو اینترنتــی ۲۵ درصــد از فضاهــای اســکان 
فرهنگیــان از ۵ اســفندماه خبــر داد و گفــت: رزرو اینترنتــی 
 www.eskan.medu.ir ــا ۲۲ اســفندماه از طریــق ســامانه ت

ــه دارد. ادام
 عباســعلی باقــری، مدیــر کل تعــاون و 
پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
ــتاد  ــرورش در س ــوزش و پ ــه آم ــان اینک بی
مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر در مرکــز 
اعضــای  از  یکــی  اســتانی،  و ســتادهای 
تأثیرگــذار و دائمــی اســت، گفــت: جلســات 
ــوروزی و  ــت ن ــکان موق ــزی اس ــتاد مرک س

همچنیــن گردهمایــی آموزشــی توجیهی رؤســای تعــاون و 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــور برگ ــی کش ــور رفاه ام

وی افــزود: کارگــروه تخصصــی اســکان در مرکز و اســتان ها 
ــت  ــکان موق ــیوه نامه اس ــنامه و ش ــکیل و بخش ــز تش نی
نــوروز 9۶ بــه ادارات کل آمــوزش و پــرورش اســتان ها 

ــا نــگاه روان ســازی و تفویــض  و دفاتــر ســتادی مرتبــط ب
ــازی  ــه آماده س ــاره ب ــا اش ــری ب ــد. باق ــاغ ش ــار اب اختی
ــا  ــت در پایگاه ه ــاز جماع ــزاری نم ــرای برگ ــا ب  نمازخانه ه
مــوارد  جملــه  از  کــرد:  اظهــار  اســکان  مــدارس  و 
ــوروزی فرهنگیــان  ــرای طــرح اســکان ن پیش بینی شــده ب
ــی  ــالن های ورزش ــات س ــتفاده از امکان اس
اســتخرها و درمانگاه هــا بــرای آســایش 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  مهمانــان 
مراکــز  در  داده شــده  اســکان  مســافران 
اســکان فرهنگیــان تحــت پوشــش بیمــه ای 
عوامــل  کــرد:  اضافــه  هســتند،  کامــل 
ــز  ــوروزی نی ــی و فضاهــای اســکان ن اجرای
تحــت پوشــش بیمــه هســتند. وی افــزود: در ایــن طــرح 
۶80 پایــگاه، 11 هــزار مدرســه، 10۵ هــزار کاس، ۲۶1 مرکــز 
 آموزشــی رفاهی و ۳00 اردوگاه شــامل ۳ هــزار ســوئیت 
ــگاه و  ۵0 پردیــس دانشــگاه فرهنگیــان شــامل ۲000 خواب
ــد. ایســنا ۲۵ هــزار نفــر عوامــل اجرایــی فعالیــت می کنن

ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــر بهداشــت ب ــاون بهداشــتی وزی مع
ســامت همــه ایرانیــان دارای برنامــه هســتیم، گفــت: 90 
ــد.  ــت می کنن ــامت دریاف ــبز س ــان کارت س ــد ایرانی درص
علی اکبــر ســیاری بــا بیــان اینکــه مــردم بــه چهــار گــروه 
تقســیم می شــوند، گفــت: 90 درصــد جمعیــت دارای 

کارت ســبز و ۵ درصــد دارای کارت قرمــز 
خواهنــد شــد و بــرای ایــن ۵ درصــد نظــام 
مراقبــت تعریــف شــده اســت. معــاون وزیــر 
بهداشــت یــادآور شــد: بــرای دو گــروه دیگــر 
از جمعیــت نیــز کارت زرد و نارنجــی و در 
ــروه  ــان در گ ــک ایرانی ــرای تک ت ــوع ب مجم
میانســاالن کارت صــادر می شــود. وی بــا 

ــت  ــی از هش ــا ناش ــد مرگ ومیره ــه ۷۶ درص ــان اینک بی
ــه  ــل، برنام ــن هشــت عام ــرای ای ــت: ب ــل اســت، گف عام
طراحــی و تعریــف شــده اســت. ســیاری بــا بیــان اینکــه 
بــرای ارائــه خدمــت باکیفیــت بــه عوامــل مختلفــی نیــاز 
ــاز  ــزار و 900 واحــد بهداشــتی در دو ف ــت: 10 ه ــم، گف داری

 در دولــت ســاخته و ۲0 هــزار واحــد بهداشــتی تعمیــر 
و نوســازی و 1۵00 میلیــارد تومــان بــرای ایــن طــرح 
هزینــه شــده اســت. وی نیــروی انســانی را از دیگــر 
عوامــل خدمــات باکیفیــت دانســت و گفــت: 1۵ هــزار 
ــه  ــناس تغذی ــزار کارش ــامت، ۲ ه ــب س ــناس مراق کارش
ــذب  ــور ج ــار در کش ــن ب ــرای اولی و روان ب
ــزار  ــه ۲ ه ــان اینک ــا بی ــیاری ب ــدند. س  ش
و 400 خــودرو بــه نــاوگان بهداشــت افــزوده 
شــده، تصریــح کــرد: داشــتن برنامــه از دیگر 
طرح هــای خدمــات باکیفیــت اســت و بــرای 
تمــام ایرانیــان در حــوزه بهداشــت دارای 
ــر بهداشــت از  برنامــه هســتیم. معــاون وزی
ــای  ــظ و ارتق ــرای حف ــت ب ــنی خواس ــای س ــام گروه ه تم
ســامت بــه واحدهــای بهداشــتی مراجعــه کننــد و گفــت: 
امــروز بــرای بیماری هــای غیرواگیــر در شــهرها و روســتاها 
دارای برنامــه هســتیم و بــه زودی مــردم را دعــوت و از آنــان 

ــر ــم. مه ــنجی می کنی خطرس

صدور ۴ کارت سالمت برای ایرانیانآغاز رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان

حتما بخوانید!
صدور 4 کارت سالمت برای ایرانیان

آگهی احضار متهم
بایگانی  :9۲0998۳۶۵4800۳۳۳شماره  پرونده  شماره   9۵1011۳۶۵۵۷01۷۳۲: نامه  شماره 

شعبه:940۷۶۷ تاریخ تنظیم:1۳9۵/11/09 نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۵0۷0۵ ب۲ ف متهم حسین 

دراجرای  ماده  لذا  المکان میباشند  نگهداری مواد مجهول  و  اتهام حمل  به  فرزند محمود   بختیاری 

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

و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود 

در شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت 

عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی احضار متهم
 شماره نامه :9۵1011۳۶۵۵۷01۷9۲ شماره پرونده :9۵0998۳۶۵۵۷01۲1۶شماره بایگانی شعبه:9۵1۵۵0 

تاریخ تنظیم:1۳9۵/11/1۶ نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۵1۵۵0 ب۲ ف متهم نرگس مرادی و خال 

مراد)خان مراد( مرادی به اتهام سرقت مجهول المکان میباشند لذا دراجرای  ماده 1۷4 قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به 

اتهام خود در شعبه دوم  به  تاریخ این آگهی جهت رسیدگی  از  اباغ می گردد ظرف یک ماه  نامبرده 

بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا 

عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.

هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  

آگهی مزایده اموال منقول
شماره  940۵8۵  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  احکام  اجرای 

تاریخ چهارشنبه   له  آقای احسان دستجردی در  ح ۲ اجرائی موضوع علیه آقای مسعود طاهری  و 

9۵/1۲/۲۵  به منظور فروش یک دستگاه شیشه شور افقی به عرض ۲ متر مشتمل بر میز تغذیه-

غلطک های انتقال- شستشو دو مرحله ای- غلطکهای نمدی آبگیر خشک کن های گرم و میز تحویل 

و مخازن 100 لیتری- آب مقطر-فن و الکتروموتور مربوطه و تابلو کنترل فرمان از ساعت 10 الی 11 

اموال  نماید.  برگزار   ۲۲8 اطاق  فاورجان   حقوقی  دادگاه  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  جلسه  صبح 

 . است  شده  ارزیابی  ریال   100/000/000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع 

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 

شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 

کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 

که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲1۷1۲90۲8800۵ 

خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  ایداعی  درصد  ده  مزایده  برنده  انصراف  صورت  در  و  باشند  نموده   ایداع 

شد. 

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان م الف 10۶۵

دادنامه
کاسه پرونده:۵09/9۵ شماره دادنامه:۷8۶-9۵/11/۲۵ تاریخ رسیدگی:9۵/11/۲۳ مرجع رسیدگی:شعبه 

معلم- نشانی:مبارکه-وینچه-خ  اله کریمی  خواهان:قدرت  فاورجان  اختاف  حل  شورای  ۵حقوقی 

کوی منبع آب-پ1۳ خوانده:1-علی طالبی نشانی:فاورجان-روستای محمدیه-الرگان-خ اصلی-ک 

شاهد۳ ۲-رضوان صفاری انارکی نشانی:مجهول المکان خواسته: تقاضای صدور حکم شایسته مبنی 

بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری سمند 

به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  4۷۵ن۶۷ گردشکار:پس  انتظامی  شماره  به  الیکس۷ 

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

بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوای آقای قدرت اله کریمی 

به طرفیت 1-علی طالبی ۲-رضوان صفاری انارکی به خواسته تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر 

سمند  سواری  خودرو  دستگاه  یک  رسمی  سند  انتقال  جهت  دفترخانه  در  حضور  به  خواندگان  الزام 

الیکس۷ به شماره انتظامی 4۷۵ن۶۷ ایران 1۳ با توجه به بررسی محتویات پرونده و فتوکپی مصدق 

خواهان  اظهارات  و  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  از  استعام  و   1۳94/1۲/4 مورخ  خودرو  نامه  مبایعه 

ماشین  مدارک  و  سند  شده  انجام  استعام  به  توجه  با  و  رسیدگی  جلسه  در  اول  ردیف  خوانده  و 

شورا  جلسه  در  روزنامه  در  اباغ  رغم  علی  دوم  ردیف  خوانده  و  باشد  می  دوم  ردیف  خوانده  نام  به 

استناد  به  و  است  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  خواسته  شورا  است،لذا  ننموده  پیدا  حضور 

و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  رای  ق.م  ۲۳۷و۳۶۲  مواد 

انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری الیکس۷ به شماره انتظامی 4۷۵ن۶۷ ایران 1۳ به نام 

خواهان صادر و اعام می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می نماید، رای 

 صادره حضوری و ظرف مهلت ۲0 روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی فاورجان 

می باشد.

قاضی شورای حل اختاف شعبه ۵ حوزه قضایی فاورجان

دادنامه
کاسه پرونده:۷0۶/9۵ شماره دادنامه:8۶9-9۵/9/۲8 تاریخ رسیدگی:9۵/9/1۵ مرجع رسیدگی:شعبه 

نشانی: گلپایگان-  منیری  مریم  خواهان: سید  اختاف شهرستان گلپایگان  اول حقوقی شورای حل 

روستای رباط ملکی- جنب مسجد جامع خوانده:1-مسعود جهانگیری نشانی: مجهول المکان ۲- زهرا 

سلطان جهانگیری نشانی:مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این 

شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 

دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعام  را  رسیدگی 

خواهان سیده مریم منیری فرزند سید محمد به طرفیت خوانده مسعود جهانگیری با قیومیت زهرا 

سلطان جهانگیری به خواسته مطالبه نفقه بعاوه خسارات قانونی بدین شرح که خوانده همسر شرعی 

تا کنون هیچگونه  و  ندارد  اطاعی  ایشان هیچ  از  است که  ده سال  و حدود  باشد  قانونی وی می  و 

تاریخ  از  ننموده است و قبا درخواست نفقه داده و خوانده به پرداخت نفقه  خرجی و نفقه پرداخت 

ننموده است .  را پرداخت  تا کنون نفقه  ۷۳/۵/1 لغایت صدور حکم 94/11/۶ محکوم شده است که 

لغایت  تاریخ 94/11/۶  از  نفقه  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  تقاضای رسیدگی و صدور حکم  لذا 

رونوشت  داللت  به  زوجیت  علقه  احراز  پرونده،  محتویات  جمیع  به  عنایت  با  دارد.شورا  حکم  اجرای 

ثابت  را  دعوی مطروحه  لذا مجموعا  بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  و  نکاحیه  مصدق سند 

دادرسی مدنی  آئین  قانون  مواد ۵19-198  به  داده مستندا  به صحت تشخیص  مقرون  و  و محمول 

پرداخت  به  را  خوانده  مدنی  قانون  110۲و1104و110۷و1111و119۶و119۷و1198و1199و1۲04و1۲0۶  مواد  و 

ماهیانه سه میلیون ریال از تاریخ 94/11/۶ لغایت اجرای حکم بعاوه خسارات قانونی در حق خواها 

ن محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

در محاکم عمومی حقوقی گلپایگان  اعتراض  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  انقضا مهلت  از   و پس 

می باشد.

شماره:۶۳۵/م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی حوزه قضائی شهرستان گلپایگان

دادنامه
کاسه پرونده ۵10/9۵ ش ۳ شماره دادنامه ۶۲4مورخ 9۵/10/1۵ تاریخ رسیدگی :- مرجع رسیدگی : 

شعبه سوم شورای حل اختاف گلپایگان خواهان مجمد علی ابراهیمی نشانی رباط سرخ گلستان 1۲ 

المکان ۲.محسن   شاهپری نشانی روستای  منزل شخصی خوانده:1.کامران داودی نشانی مجهول 

آرجان منزل شخصی خواسته :انتقال سند گردشکار:پس ازارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کاسه 

فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نمایدرای قاضی شورا درخصوص دادخواست خواهان محمد علی ابراهیمی 

به خواسته صدور  فرزند جواد  داودی و۲.محسن شاهپری  به طرفیت خواندگان کامران  احمد  فرزند 

ایران ۲۳-۷8۷ص۵8  انتظامی  به شماره  انتقال سند رسمی خودرو ۲0۶  به  الزام خواندگان  بر  حکم 

مقوم به یکصد و سی وپنج میلیون ریال باتوجه به محتویات پرونده شامل  دادخواست تقدیمی- کپی 

الکترونیک که مالک رسمی خودرو را خوانده ردیف دوم معرفی  از دولت  مصدق قولنامه - استعام 

نموده وایشان تابه حال اقدام به انتقال سند ننموده است لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم برمحکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتراسناد رسمی و انتقال سند رسمی 

خودروی ۲0۶ به شماره ایران ۲۳-۷8۷ص۵8 را در حق خواهان صادر و اعام می نماید.خوانده ردیف 

اول را به پرداخت جمیع خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/۵/۳0 لغایت وصول که توسط 

اجرای احکام محاسبه می گردد صادر واعام می گردد.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و 

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

تجدید نظردر محاکم حقوقی گلپایگان می باشد.و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی گلپایگانمی باشد 

شماره:۶1۵/م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی حوزه قضائی گلپایگان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 9۵/۶۶9 خواهان میرزایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا 

معقول نام پدر جواد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 9۶/1/1۶ ساعت 4 بعدازظهر 

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

آیین دادرسی مدنی مراتب را در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهارراه وکا مجتمع شماره دو شورا حل اختاف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶981 مدیر دفتر شعبه  ۲9 مجتمع شماره ۲ شورا حل اختاف

ابالغ وقت رسیدگی
تقاضای  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  الهی  امر  صدیقه  9۵09۵0خواهان  کاسه  پروند  خصوص  در 

جداسازی یارانه و تفکیک ان مطالبه یارانه معوقه از تاریخ 9۵/۳/1 لغایت صدور اجرای حکم ۳18/000 

تومان به طرفیت غامرضا حاتمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 9۶/1/14 

ساعت 9:۳0 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

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

روبه روی مدرسه نیلی پور ،جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد پستی 81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختاف 

اصفهان شعبه اول  شورا حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶988 مدیر دفتر شعبه  یک شورا حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پروند کاسه 9۵14۲0خواهان حمید حاجیان با وکالت بتول السادات زنجانی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت رشید روشن و اردشیر روشن تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 

بودن خوانده  به مجهول المکان  توجه  با  تعیین گردیده است  ..... مورخ 9۶/1/1۶ ساعت 8 صبح  روز 

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

اصفهان خیابان سجاد اول ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور ،جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد پستی 

نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  اصفهان شعبه1۳   شورا حل  اختاف  81۶۵۷۵۶441 شورای حل 

ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶9۶۶ مدیر دفتر شعبه  1۳ شورا حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پروند کاسه 9۵-1109خواهان علی رضا خسروی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 

1-قاسمعلی رحیمی ۲- محمدرضا کریمی ۳-ابراهیم نادری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 

چهارشنبه مورخ 9۶/1/1۵ ساعت ۳/۵ عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای آتشگاه –مجتمع شماره ۲شورای حل اختاف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶9۷0 مدیر دفتر شعبه  ۳1 شورا حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 1109/9۵ خواهان غامرضا مهدی  با وکالت خانم فرحناز کامیابی  دادخواستی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت علی ولی پور فرزند احمد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 

مورخ 9۶/1/19 ساعت ۵:۳0 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

اصفهان خیابان سجاد اول ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور ،جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد پستی 

81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶9۶9 مدیر دفتر شعبه  4۲ شورا حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه  9۵14۶4  ش 11خواهان غامحسین خدابخشی دادخواستی مبنی بر مطالبه  

وجه به طرفیت محمد صابری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 9۶/۲/۲ ساعت 11 

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

آیین دادرسی مدنی مراتب را در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق نبش چها راه وکا مجتمع مدافعان حرم شورا حل اختاف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود م.الف ۳۶9۶۷ دفتر شعبه  11  مجتمع شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  علی اکبری  حمید  9۵10۶9خواهان  پروند کاسه  خصوص  در 

طرفیت اصغر خالقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 9۶/1/۲۷ ساعت 8:۳0 تعیین 

قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 

آیین دادرسی مدنی مراتب را در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چها راه وکا شورا حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شودم.الف ۳۷00۷ مدیر دفتر شعبه  ۷ مجتمع شماره ۲ شورا حل اختاف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 9۵14۶1خواهان  اصغر مقدسی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 

تعیین   10:۳0 مورخ 9۶/۲/4 ساعت   ... روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  عرفانی  داریوش 

گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق چها راه وکا شورا حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

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

م.الف ۳۶990 مدیر دفتر شعبه  8 مجتمع شماره ۲ شورا حل اختاف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 9۵14۵۳ ش ۵   خواهان  مرتضی سلیمانی و زهرا سلیمانی دادخواستی مبنی 

بر مطالبه خسارت به طرفیت محمدجواد خضری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

مورخ 9۶/1/۳0 ساعت 8:۳0 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چها راه وکا مجتمع شورا حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶999 مدیر دفتر شعبه  ۵ مجتمع شماره ۲ شورا حل اختاف

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 1019/9۵ خواهان  آزاده میرزایی    دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 

ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت آقای علی عبدالقادر احمد تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

برای روز .. مورخ 9۶/۲/۶ ساعت 1۷:۳0تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده 

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

،جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد  پور  نیلی  روی مدرسه  روبه  ارباب  اول  اصفهان خیابان سجاد  در 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   18 شعبه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   81۶۵۷۵۶441 پستی 

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

می شود

م.الف ۳۶98۵ مدیر دفتر شعبه 18 شورا حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 109۲/9۵ خواهان  حسین اشرافی    دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 

آقای عبدالرضا زمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز .. مورخ 9۶/1/۲1 ساعت 1۵:۳0تعیین 

گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب را در جراید منتشر 

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

نیلی پور ،جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد پستی 81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶9۷8 مدیر دفتر شعبه 4۲ شورا حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 8۲1/9۵ خواهان  مسیح صدوق  دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت زهره 

.. مورخ 9۶/1/۲0 ساعت ۵:۳0 عصر  برای روز  شماعی چهارسوقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب را در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان سجاد اول ارباب روبه روی 

مدرسه نیلی پور ،جنب ساختمان صبا پاک ۵۷ کد پستی 81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختاف اصفهان  

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶9۷۷ دفتر شعبه ۲8  مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پروند کاسه 9۵14۲1 خواهان  آقای محمدرضا نوربخش حبیب آبادی   دادخواستی مبنی 

بر مطالبه وجه به طرفیت آقای اکبر تک تک ریزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 

بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  عنایت  با  تعیین گردیده است  مورخ 9۶/1/۲0 ساعت 8 صبح 

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

و  دادخواست  ثانی  و نسخه  اصفهان  مراجعه  اختاف  ارباب مجتمع شماره یک شورای حل  خیابان 

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

می شود

م.الف ۳۶984 دفتر شعبه 9 مجتمع شورای حل شهرستان اصفهان
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ــطه وزارت  ــوزش متوس ــاون آم ــان، مع ــدس زرافش     مهن
ــرورش  ــوزش و پ آم

ســند تحــول، ســند تربیــت اســت؛ البتــه تربیــت نــه بــه معنــی 
ــوزش  ــدن آم ــه دی ــی یكپارچ ــه معن ــه ب ــی، بلك ــور تربیت  ام
ــوزش و  ــه در دل آن آم ــر اســت ك ــی مدنظ ــرورش و تربیت و پ

ــان وجــود دارد.  ــرورش توأم پ
ــه  ــازد، بلك ــد نمی س ــوزان را توانمن ــش، دانش آم ــری دان یادگی
بایــد تحــوالت در محیــط اتفــاق افتــد و بــا توجــه و دسترســی 
فــرد بــه فنــاوری و تســهیل یادگیــری ایــن امــر صــورت گیــرد.
ــرار دارد  ــده ق ــت یادگیرن ــوز در موقعی ــد دانش آم ــه مانن  مدرس
ــه آمــاده  ــات طیب ــه حی ــرای دســتیابی ب ــد  خــودش را ب و بای
ــا  ــه كــه در ســند تحــول آمــده تنه ــد؛ بنابرایــن حیــات طیب كن
ــده نیســت، بلكــه هــدف مدرســه نیــز هســت. هــدف یادگیرن
 اهــداف ســند ملــی مــا بــر اســاس افــق چشــم انداز كــه قــرار 
اســت كشــور اول منطقــه باشــیم، ایــن اســت كــه بایــد با ســایر 

كشــورها مقایســه شــویم و در ایــن مســیر حركــت كنیــم.
    دکتــر محبــی، مدیــر کل دفتــر آمــوزش دوره اول 

متوســطه 
ــار ایمــان و تقــوای الهــی  شایســتگی تفکــر، خــردورزی در کن
از مهم تریــن شایســتگی های تربیــت تلقــی می شــود. بــر 
ــی  ــامی مترب ــت اس ــم و تربی ــفی تعلی ــی فلس ــاس مبان اس
ــی در وجــود آدمــی  ــی دارد، فطــرت، سرشــتی اله فطــرت اله
اســت. روحیــه کنجــکاوی و اندیشــه ورزی اساســا فطــری 
 اســت؛ یعنــی انســان ذاتــا کاوشــگر اســت و اگــر زمینــه 
ــه  ــم شــود، انســان ب ــی فراه ــای آموزشــی و تربیت و فرصت ه
ــد. ــروز می ده ــر را ب ــای تفک ــی و فطــری فرآینده ــور طبیع ط

عمــل، منطقــه نفــوذ اراده ماســت و همــان جایــی اســت کــه 
ــل  ــا عم ــود. ب ــکار می ش ــان آش ــت خودم ــه دس ــا ب ــق م تحق

اســت کــه لبــاس گوناگــون بــر تــن فطــرت پوشــیده می شــود. 
ــول  ــی، ق ــه ســه درجــه تقســیم می شــود: ایمــان قلب عمــل ب
ــع  ــل جم ــر عم ــارت دیگ ــه عب ــی؛ ب ــل جوارح ــانی و فع لس
دانــش، گرایــش و رفتــار اســت. ایــن ســطوح گوناگــون اســت 
کــه درنهایــت هویــت مــا را پدیــد مــی آورد. عمــل اتصــال درون 
ــی را  ــه فرآیندهای ــر، مجموع ــارت دیگ ــه عب ــرون اســت؛ ب و بی
ــود.  ــان می ش ــا نه ــکار ی ــرت، آش ــی آن فط ــه ط ــردارد ک درب
عمــل انســان ضمــن برگرفتــه شــدن از طبیعــت و فطــرت بــه 
تعقــل و تفکــر مــا بســتگی دارد. اگــر جریــان تعقــل را از جانــب 
 فرآیندهــای ادراکــی متعلــق بــه فهــم مــورد توجــه قــرار دهیــم
همــان علــم اســت کــه در عیــن حــال خاســتگاه ایمــان و عمــل 

و متأثــر از آن هاســت. 
ــه  ــان داشــت ک ــوان اذع ــکات گفته شــده می ت ــه ن ــا توجــه ب ب
ــدان عمــل اســت.  ــت در می ــدرت عقانی ــری ق ــر، به کارگی تفک
هــدف معلــم )تعلیــم  و تربیــت( ایــن اســت کــه نیــروی فکــر 
ــده  ــکار او را زن ــوه ابت ــرورش و اســتقال دهــد و ق ــم را پ متعل
ــد  ــد بای ــان می کن ــری بی ــتاد مطه ــه اس ــه ک ــد؛ همان گون کن
ــم  ــا عل ــد ب ــل بای ــد. عق ــوأم باش ــر ت ــا یکدیگ ــم ب ــل و عل عق

ــد. ــدا کن ــرورش پی پ
ــرورش   ــوزش و پ ــر کل آم ــا، مدی ــن قائدیه     محمدحس

ــان ــتان اصفه اس
دنیــای معاصــر بــه لحــاظ رشــد و شــتاب پیشــرفت های 
علمــی بــا هیــچ یــک از دوره هــای تاریــخ بشــر قابــل قیــاس 
ــا ــی، کارگاه ه ــی، علم ــز پژوهش ــه در مراک ــر لحظ ــت و ه  نیس

البراتورهــا، ســایت ها و . . . دســتاورد جدیــدی حاصــل یــا 
ناشــناخته ای بــه شــناخته تبدیــل شــده و پنجــره ای روشــن بــه 
ــان  ــن جری ــود. در ای ــوده می ش ــر گش ــای بش ــوی آگاهی ه س
ســیال، یــک لحظــه توقــف یــا غفلــت عقب ماندگی هــای 

ــار مــی آورد  ــه ب ــادی را ب ــی دارد و خســارات زی ــی را در پ طوالن
ــوزش  ــون در آم ــا هم اکن ــرد. م ــد از آن دوری ک ــا بای ــه الزام ک
 و پــرورش بــا ایــن چالــش و دغدغــه جــدی مواجهیــم 
ــوم  ــویم، معل ــل ش ــا غاف ــه جنبه ه ــدی در هم ــر از روزآم و اگ
ــد  ــده  بیای ــه کار آین ــا ب ــم از تاش ه ــن حج ــه ای ــت ک  نیس
و بتوانــد بــه مرحلــه دانایــی برســد و بــه توانایــی تبدیــل شــود. 
تنوعــی کــه مــا در کار علــم بــا آن درگیــر هســتیم و نیــز مهــارت 
و امکاناتــی کــه بــه تحقــق دانایــی و مهــارت می انجامــد، 
ــر عهــده مــا قــرار گرفتــه  ــر اهمیــت کاری اســت کــه ب ناظــر ب
ــر  ــت و تغیی ــال ها می گذش ــته، س ــای گذش ــت. در دهه ه اس
و تبدیلــی در محتــوای دروس آموزشــی و روش هــای تدریــس 
ــع  ــون وض ــی اکن ــد؛ ول ــش نمی آم ــاز پی ــورد نی ــات م و امکان
ــن  ــیر تکوی ــتاب در مس ــورده و ش ــم خ ــر رق ــه ای دیگ ــه گون ب
ــات  ــر ثب ــه عم ــت ک ــدی اس ــه در ح ــوم پای ــژه عل ــوم به وی عل
محتواهــای آموزشــی مــا بــه کمتــر از 5 ســال کاهــش یافتــه 
ــا  ــود. از آنج ــم ش ــر ه ــر و کمت ــر روز کمت ــی رود ه ــار م و انتظ
ــت  ــی نیس ــای آموزش ــه محتواه ــدود ب ــول مح ــن تح ــه ای  ک
نیــاز و تجهیــز  امکانــات مــورد  تدریــس و  و روش هــای 
ــرد  ــر می گی ــز در ب ــگاه ها را نی ــا و آزمایش ــایت ها و کارگاه ه س
ــر و وســیع تری  ــه شــدت مهم ت ــش روی ب ــا مســائل پی ــا ب م

ــد.  ــم ش ــه خواهی مواج
ــش  ــی »نق ــش مل ــا همای ــم ت ــق یافته ای ــا توفی ــن مبن ــر ای ب
 برنامــه درســی علــوم تجربــی در ارتقــای مهــارت تفکــر 

و پژوهش« را در اصفهان برگزار کنیم. 
    مهندس محمدی، معاونت آموزش متوسطه 

از اهــداف اصلــی  ایــن همایــش، آشــنا کــردن معلمــان 
ــای  ــی، ارتق ــای آموزش ــن روش ه ــا تازه تری ــی ب ــوم تجرب عل
ــن   ــا، همچنی ــه ای آن ه ــی و حرف ــای  پژوهش ــطح مهارت ه س

ــد  ــن نیازهــای پژوهشــی و مشــکات فرآین شناســایی و تدوی
ــه  ــی و ارائ ــوم تجرب ــوزش عل ــوزه آم ــی در ح  یادگیری یادده

ــت. ــل آن هاس ــت ح ــی جه ــای عمل راهکاره
    اهداف اصلی همایش

  توسعه تفکر، تحقیق، خاقیت و پژوهش

  تبیین رویکردهای مبتنی بر برنامه درسی ملی
  اشــاعه راهبردهــای یادگیــری و آمــوزش در برنامــه 

ــی ــوم تجرب ــی عل درس
  گرایــش بــه ســمت رویکــرد پژوهشــی و همچنیــن 

توانمندســازی دبیــران علــوم تجربــی
    ارسال مقاالت بر اساس ده محور 

ــوم    رویکردهــا و اهــداف  برنامــه درســی در آمــوزش عل
تجربــی

  تفکر و پژوهش دربرنامه درسی علوم تجربی 
  رویکردهــای آمــوزش پژوهش محــور در برنامــه  درســی 

علــوم تجربــی 
  پژوهش محــوری در مطالعــات تیمــز و ارزشــیابی در 

ــی  ــوم تجرب ــی عل ــه درس برنام
  روش هــای ارزشــیابی پژوهش محــور  در برنامــه درســی 

ــوم تجربی  عل
ــان  ــه ای معلم ــای حرف ــوری  و صاحیت ه   پژوهش مح

علــوم تجربــی 

آمــوزش  و  )فــاوا(  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری    
تجربــی علــوم  پژوهش محــور 

ــوزش  ــری و آم ــع یادگی ــوا و مناب ــط، محت ــوع محی   تن
پژوهش محــور در علــوم تجربــی

تجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم تجربی
ــوم  ــه  درســی عل ــدار 2030 و برنام ــوزش توســعه پای   آم

تجربــی
  شرکت کنندگان  

 دبیــران علــوم تجربــی، کارشناســان برنامه ریــزی درس 
ــر،   ــته های دیگ ــان در رش ــران و  معلم ــی، دبی ــوم تجرب عل
ــان،  ــگاه فرهنگی ــان دانش ــی و مدرس ــت علم ــای هیئ اعض
دانشــگاه  دانشــجویان  به ویــژه  و  دانشــجویان  عمــوم 

فرهنگیــان.
ــاالت  ــداد کل مق ــتان تع ــه داوری اس ــزارش کمیت ــر گ ــا ب بن
ــه  ــداد، 182 مقال ــن تع ــه از ای ــت ک ــه اس ــیده، 271 مقال رس
ــه  ــده 30 مقال ــای انجام ش ــی داوری ه ــده و ط ــه ش پذیرفت

ــده شــد. برگزی

همایش ملی   » برنامه درسی علوم تجربی و ارتقای مهار ت های تفکر و پژوهش«

استانوضعیتنویسنده سومنویسنده دومنویسنده اولعنوان

 کاوشی در فرصت ها، چالش ها و بایست های فرآیند درس پژوهی 
چهارمحال  فرهنگیمحمد نیکخواهبهاره نیکبختمهدی قنبریدر درس علوم  تجربی: یک مطالعه  کیفی

و بختیاری

واکاوی حیطه ها و الزامات تحقق اهداف مهارتی آموزش علوم تجربی 
اصفهانفرهنگی  عباس حضرتیدر دوره ابتدایی

نقش آموزش تلفیقی بر مبنای بازی های گروهی بر میزان یادگیری 
کرمانشاهفرهنگی فرانک موسویندا خدادادهدرس علوم تجربی، روحیه رقابت – همکاری و نگرش های صمیمانه

 استفاده از راهبرد ترسیم نقشه های مفهومی در آموزش شیمی 
اصفهانفرهنگی  شهره فردادوندو تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 تحلیل محتوای مقایسه ای کتاب های علوم تجربی پایه پنجم 
اصفهاندانشجو افسانه کلباسیفاطمه ایزدیاندر سال های 1388 و 1394 با روش رومی

تأثیر اجرای آزمون های عملکردی در درس علوم تجربی در نگرش 
اصفهاناستاد دانشگاه حمید نقی زادهزهره سعادتمندتحصیلی و قدرت یادداری دانش آموزان دوره اول متوسطه

بررسی جایگاه رویکرد کاوش محوری و تفکر در اهداف و محتوای 
رسمی کتاب درسی تازه تالیف علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه 

با تاکید بر سند تحول بنیادین

 محمود 
کهگیلویه و فرهنگی  محمدی نیک

بویراحمد

بررسی اثر تجهیزات و امکانات پژوهش سرا بر میزان مراجعه 
اصفهانفرهنگیمرجان میرشمشیریحسن کرمعلیاننرگس رازانیدانش آموزان جهت کیفیت بخشی به یادگیری درس علوم تجربی

تهراناستاد دانشگاه پرویز همتیاعظم غالمیآموزش زیست شناسی: روش های کشف و اصالح انواع بدفهمی

مقایسه برنامه    درسی علوم ابتدایی با استانداردهای جدید آموزش علوم 
از منظر ایده های اساسی علوم فیزیکی

 ناصر 
اصفهانفرهنگیرباب نبی لوفاطمه احمدیبصیری کجانی

 تأثیر رویکرد نوین ساختن گرایی و استفاده از چندرسانه ای ها 
قزوینفرهنگی باقر دانیالیفاطمه جهانبخشدر تدریس مفاهیم علوم تجربی

 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم 
به منظور آموزش مهارت های تفکر و پژوهش

 زهرا 
کرمانفرهنگی زهرا کوشیسعیدی گراغانی

 بررسی تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی 
خوزستانفرهنگی  مریم داوودیبر یادگیری درس علوم تجربی

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودراهبری 
 یادگیری و پیشرفت تحصیلی علوم تجربی 

دانش آموزان مقطع متوسطه اول
خوزستانفرهنگی احمد دهقان بشیریمحمدحسن سیف

تبیین اهمیت آموزش سوادداده ای در برنامه درسی علوم تجربی و 
اصفهانفرهنگی مهناز یاسمیحسن متقیبررسی میزان توجه به آن در کتاب شیمی پایه دهم دوره متوسطه دوم

آرزو رحیم زاده ارتقای آموزش علوم تجربی با بهره گیری از فناوری اطالعات
خراسان فرهنگینگین جباریینگه قلعه

شمالی

 استفاده از نرم افزار Chem Drow در آموزش پژوهش محور 
اصفهانفرهنگی  ندا سماحرسم ساختارهای مولکولی

تحلیل شاخصه های الزم برای کاربرد موثر فناوری اطالعات و ارتباطات 
اصفهانفرهنگی نجمه خسرویمهناز صباغ هرندیدر درس علوم تجربی متوسطه از دیدگاه دبیران

اصفهاناستاد دانشگاهثریا قاسمیسعیده قیاس وندفیروزه علویانروش های موثر یادگیری با بهره گیری از رویکرد تجربی – حسی

ارزشیابی برنامه درسی اجراشده درس علوم تجربی دوره متوسطه اول 
بر اساس ابعاد کیفیت مدل سه بعدی روبیتایل

علیرضا کارگرقوی 
گیالنفرهنگی  بازوجاللی

 داستان سرایی دیجیتال: رویکردی در خدمت ارتقای مهارت های تفکر 
اصفهانفرهنگی فریدون شریفیانحسین قربانیو پژوهش دانش آموزان

مروری بر نظریه های تغییر مفهومی، کاربردهای آن ها در آموزش علوم 
 استاد دانشگاه تقی آقاحسینیمسعود کیمیاگریو داللت های برنامه  درسی

بررسی تاثیر آموزش علوم محیط زیست بر توسعه پایدار و ارتقای 
تهرانفرهنگی  مهناز وافی برهانیدانش و اخالق زیست محیطی دانش آموزان دوره اول متوسطه

بررسی میزان تناسب محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه  نهم 
با مؤلفه های خالقیت گیلفورد از منظر معلمان علوم تجربی  استان 

کردستان
کردستانفرهنگی ناهیده کریمی نسبناصر کریمی نسب

اصفهانفرهنگی  رضوان شریف پورتجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم  تجربی

زهرا سادات کمیک آموزشی به عنوان یک تصویرسازی علمی برای کودکان
خراسان فرهنگی مهرداد صدقیغفاری شهری

رضوی

 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی 
بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر

 پروین 
اصفهانفرهنگی  روشن قیاس

پژوهش محوری در مطالعات تیمز )مطالعه بین المللی روند آموزش 
ریاضیات و علوم( و ارزشیابی مدرسه ای

 زیبا 
محمدی سرپیری

زهرا اعتدالی 
چهارمحال فرهنگی دهکردی

و بختیاری

 پرسش، کلید پژوهش )واکاوی ماهیت پرسش ها 
در آموزش پژوهش محور علوم تجربی(

محمدرضا 
اصفهانفرهنگی  ابراهیمی

نقش روش بارش مغزی بر خودباوری، خالقیت و پیشرفت تحصیلی 
خراسان فرهنگیمصطفی علیزادهمریم طالب دوستهادی محمدپوردانش آموزان در درس علوم

رضوی


