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جایگاه ارتباط شنیداری و گفتاری                    

له
قا

رم
س از  غیربیانی،  و  بیانی  از  اعم  دیگران،  با  ارتباط 

مبانی تمدن ساز زندگی اجتماعی انسان به شمار 
گفتاری  می آید. در این میان، ارتباط شنیداری و 

از  و  می دهد  تشکیل  را  آدمی  ارتباطات  عمده  قسمت 
انسان صرف  از عمر  سوی دیگر بخش جالب توجهی 
کلمه یا جمله ای، زندگی  گاه  گفتن می شود و  شنیدن و 
دنیوی یا اخروی او را دگرگون می سازد. به گفته مولوی:

عالمی رایک سخن ویران کند   
روبهان مرده را شیران کند 
گاه  و  جاودانه  حیات  و  ایمان  موجب  جمله  یک  گاه 

ک ابدی می شود.  موجب کفر و هال
بــه گفتــه عارف ســالک، آیــت هللا حســن زاده آملــی: »از 
اهــم مراقبــات ایــن اســت کــه انســان، مواظــب واردات 
و صــادرات دهــان )و گــوش( خــود باشــد... انســانی 
ــت  ــزاف اس ــرزه و گ ــاوه  و ه ــش ی ــه واردات گوش ک
صادراتــش هــم آلــوده اســت. حرف هــا و افســانه های 

ــد.« ... باطــل، دهــن و ذهــن را کــج و معــوج می کن

در صفحه اجتماعی )7( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 توصیه پلیس درباره سرقت های اخبار روز
روزهای پایانی سال

گفت: وضعیت سرقت در ۵ استان  گاهی ناجا  رئیس پلیس آ
کشور مطلوب نیست؛ با این حال در ۱۱ ماهه  بزرگ 

گذشته  سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال 
کاهش داشته است... کشور ۴ درصد  سرقت ها در 

 مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی 
را در زندگی ببینند

در صفحه  سیاست )2( بخوانید

روزنامه کثیراالنتشار   || شنبه  21  اسفندماه 1395  ||  12 جمادی الثانی 1438  ||  11 مارس 2017  ||  شماره 390  ||  سال سوم  ||   قیمت: 700 تومان

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

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

س: ر
عک

 || 

 رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری: 

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

ــانی  ــه خدمات رس ــعه دامن ــان، توس ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
ــاد  ــن نه ــارات ای ــه و اعتب ــودن بودج ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ــهروندان ب ــه ش ــهرداری ها ب ش
ــداف  ــق اه ــاز، تحق ــوزه ساخت وس ــژه در ح ــور، به وی ــود کش ــورم و رک ــن ت ــایه انداخت و س
شــهرداری های سراســر کشــور را بــا مشــکالتی روبــه  رو ســاخته کــه آن طــور کــه بایــد همچــون 

ــد. ــه شــهروندان را ندارن ــی ب ــکان خدمات رســانی کاف گذشــته، ام
اقتصــادی  پوشــاندن مســئولیت های  بــرای جامــه عمــل  بایــد  رو شــهرداری ها  ایــن  از 
ــر  ــام دیگ ــار انج ــدار در کن ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــت محیطی ب ــی و زیس اجتماع
ــن  ــا ضم ــوده ت ــهر ب ــوز ش ــواره دلس ــه هم ــازند ک ــود س ــراه خ ــی را هم ــان، بخش های وظایفش
 حفــظ منابــع خــود، خدمــات خوبــی را در راســتای ایجــاد توســعه پایــدار بــرای شــهر 
و شــهروندان ایجــاد کننــد. شــهرداری اصفهــان نیــز بــا توجــه بــه توســعه حریــم و حــدود شــهر 
ــور  ــد حض ــا، نیازمن ــش مهاجرت ه ــل افزای ــه دلی ــت ب ــزون جمعی ــش روزاف ــن افزای و همچنی
ســرمایه گذارانی اســت کــه ایــن نهــاد را در اداره شــهر یــاری کننــد. بــر ایــن اســاس طــی یــک دهــه 
اخیــر، اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذاران بــرای توســعه شــهر در دســتور کار شــهرداری اصفهــان 
قــرار گرفــت و ایــن نهــاد، کار خــود را بــا ســرمایه گذاران در حــوزه ساخت وســاز آغــاز کــرد کــه در 
نهایــت چندیــن مجتمــع مســکونی و تجــاری در شــهر اصفهــان، دســتاورد این همــکاری اولیــه بود.

در مدیریــت جدیــد شــهرداری و طــی دو ســال گذشــته، شــهرداری رویکــرد خــود را در حــوزه 
همــکاری بــا ســرمایه گذاران تغییــر داد و بــا متنــوع کــردن ســبد پیشــنهادات ســرمایه گذاری 

انگیــزه بیشــتری را بــرای ســرمایه گذاران در شــهر اصفهــان ایجــاد کــرد.
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــذب مش ــوزه ج ــورا در ح ــهرداری و ش ــن ش ــه ای بی   فاصل

نمی شــود  مشــاهده 
ــر اینکــه یکــی از  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــان، نی ــی، رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفه  رضــا امین
اصلی تریــن راهبردهــای شــورای شــهر در دوره چهــارم افزایــش مشــارکت بــا بخــش 
خصوصــی در شــهر اصفهــان بــوده، گفــت: شــهرداری نیــز در ایــن زمینــه همــراه شــورای شــهر 

ــه کــرده اســت. ــی را ارائ ــل قبول ــن راســتا عمــل قاب ــوده و در ای ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای اســالمی شــهر اصفهــان تســهیل فرآینــد ســرمایه گذاری را 
در دســتور کار ویــژه خــود قــرار داده، ادامــه داد: در ایــن راســتا هــر گونــه الیحــه درخصــوص 

ــب می شــود. ــان ممکــن بررســی و تصوی ــن زم ــا کمتری ســرمایه گذاری ب
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه کاهــش مراحــل اداری و حمایــت از 
ســرمایه گذاران بایــد مــورد توجــه همــه بخش هــای شــهرداری باشــد، اضافــه کــرد: در ایــن 
راســتا بایــد یــادآور شــوم کــه بخــش معــدودی از نهادهــا و ســازمان ها همــکاری الزم بــرای 
ورود ســرمایه گذاران را ندارنــد کــه ایــن امــر بایــد مرتفــع شــود تــا شــاهد توســعه پایــدار شــهر 

بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی باشــیم.
امینــی افــزود: پوســت اندازی اساســی در نظــام مدیریــت شــهری اصفهــان در حــال 
ــرمایه گذاران  ــهروندان و س ــه ش ــع هم ــد، مناف ــگاه جدی ــن ن ــه در ای ــت ک ــکل گیری اس ش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

وی افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی بــا مــردم را همــراه بــا افزایــش زندگــی شــهروندان 
دانســت و ادامــه داد: نــگاه حاکمیــت بــه بخــش خصوصــی بایــد نگاهــی موثــق، بســیط و بــا 
ســعه صــدر زیــاد باشــد و چنانچــه ایــن امــر محقــق نشــود، بــه طــور حتــم جــذب ســرمایه 

نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ایجــاد جاذبه هــای ســرمایه گذاری 
بایــد در همــه رده هــای مدیریــت شــهری مشــاهده شــود، اضافــه کــرد: دســتگاه های مختلــف 
بایــد بــه ایــن بــاور جمعــی برســند کــه ورود بخــش خصوصــی بــرای کمــک بــه اداره شــهر 
ــورد توجــه  ــد م ــه بای ــی دارد ک ــه ملزومات ــاز ب ــز نی ــن ورود نی ــد ای ــر چن ضــروری اســت، ه

قــرار گیــرد.
ــگاه  ــأن و جای ــظ ش ــن حف ــرمایه گذاران را ضم ــرای س ــای اداری ب ــهیل فرآینده ــی تس امین
شــهروندان امــری مهــم دانســت و گفــت: پیشــنهاد می شــود برنامه ریــزی جــدی و مجزایــی 

ــرای ایــن امــر درخصــوص فعالیــت ســرمایه گذاران تدویــن شــود. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری وظیفــه مــردم داری دارد، تصریــح کــرد: شــهرداری بایــد 
ــز مــورد توجــه قــرار دهــد و  ــا افزایــش جمعیــت، رشــد فضاهــای شــهری را نی متناســب ب

ــف شــود. ــا متوق ــد در ایســتگاه اجــرای پروژه ه نبای
ــدی از ســوی  ــت زمان بن ــزوم رعای ــه ل ــه ب ــان در ادام ــس شــورای اســالمی شــهر اصفه رئی
ــد  ــالم می کنن ــه اع ــی ک ــد در مدت زمان ــرد: ســرمایه گذاران بای ســرمایه گذاران خاطرنشــان ک
پروژه هــای خــود را بــه بهره بــرداری برســانند؛ زیــرا در ایــن زمینــه شــهرداری بایــد پاســخگوی 

شــهروندان باشــد.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: مــا فاصلــه ای بیــن شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
در حــوزه مشــارکت بخــش خصوصــی در اداره شــهر احســاس نمی کنیــم و علی رغــم همــه 
ــر  ــا همدیگ ــز ب ــی را نی ــای خوب ــوع هماهنگی ه ــا در مجم ــاوت دیدگاه ه ــرق نظــرات و تف تف

داریــم.
  توسعه پایدار شهری، نتیجه اعتماد بخش خصوصی به شهرداری است 

مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، نقطــه عطــف جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی 
در پروژه هــای بــزرگ شــهری را »همایــش ســرمایه گذاری« دانســت کــه در ســال 94 برگــزار 
ــاد  ــان از اعتم ــهرداری نش ــار ش ــرمایه گذار در کن ــاد س ــداد زی ــور تع ــه داد: حض ــد و ادام ش
بخــش خصوصــی بــه شــهرداری بــوده و ایــن امــر بســیار بــا ارزش اســت کــه ســرمایه گذاران 
ــد.  ــان همراهــی می کنن ــدار شــهر اصفه ــا را در توســعه پای ــرده و م ــاد ک ــه شــهرداری اعتم ب
شــهردار اصفهــان در ادامــه بــه بعضــی از ویژگی هــای شــهر اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: بایــد 
توجــه داشــته باشــیم کــه شــهر اصفهــان از شــخصیت های اســطوره ای و تاریخــی برخــوردار 

اســت و از ایــن رو ســرمایه گذاری در ایــن شــهر بــا توجــه بــه هویــت تاریخــی کــه دارد، کار 
ســختی اســت و بایــد بــا حساســیت در ایــن زمینــه در شــهر اصفهــان گام برداشــت.

ــت:  ــه داد و گف ــی ارائ ــش خصوص ــرمایه گذاری های بخ ــاری از س ــه آم ــژاد در ادام جمالی ن
ــهر  ــرمایه گذاری در ش ــان س ــارد  توم ــزار و 110 میلی ــک ه ــش از ی ــا 94 بی ــال 1385 ت از س
اصفهــان انجــام شــده اســت؛ در حالــی کــه در  9 ماهــه ســال جــاری ایــن رقــم بــه بیــش 
از 3 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری در شــهر اصفهــان رســید و تــا پایــان ســال جــاری  

ــد. ــان می رس ــارد توم ــزار میلی ــه 6 ه ــرمایه گذاری  ب ــزان س ــن می ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه اراده همــکاری بــا بخــش خصوصــی در تیــم مدیریــت 
ــم کــه بعضــی از قوانیــن  ــن امــر را می پذیری ــه ای ــان وجــود دارد، افــزود: البت  شــهری اصفه
و اهرم هایــی کــه دســت انداز ســرمایه گذاری در شــهر اصفهــان هســتند، وجــود دارد و مــا از 

ایــن اتفاقــات متاثــر هســتیم. 
   مدیریت شهری نیز از روحیه نقدپذیری باالیی برخوردار است

جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهرداری اصفهــان ســبد متنوعــی از پروژه هــای 
ــا تاکیــد بــر اینکــه شــهر اصفهــان از فقــر  مشــارکتی بــرای ســرمایه گذاران تعریــف شــده، ب
هتل هــای بــزرگ و پنــج ســتاره رنــج می بــرد، تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا بایــد توجــه داشــته 
ــم  ــار نداری ــم و انتظ ــوآوری داری ــت و ن ــار خالقی ــز انتظ ــا از ســرمایه گذاران نی ــه م باشــیم ک

ــد. ــل کنن ــادی عم ــز همچــون بســاز  و بفروشــان ع ــان نی ســرمایه گذاران در اصفه
وی بــا اشــاره بــه  اینکــه ســرمایه گذاران بایــد کالن طرح هــا را در اصفهــان کلیــد بزننــد، گفــت: 
بایــد ســرمایه گذاران پروژه هایــی در دســتور کار قــرار دهنــد کــه در قــد و قــواره شــهر اصفهــان 
باشــد. بــر ایــن اســاس شــرایط خاصــی از ســرمایه گذاری ایجــاد و رونــد جدیــدی در حــوزه 
ســرمایه گذاری شــهر اصفهــان آغــاز شــده اســت. از آنجایــی کــه اول راه جــذب ســرمایه گذار 
ی هســتیم، نقدهایــی بــر مــا وارد اســت کــه البتــه مدیریــت شــهری نیــز از روحیــه نقدپذیری 
باالیــی برخــوردار اســت و امیــد آن داریــم کــه بــا همــکاری دیگــر ارگان هــا شــهر اصفهــان را بــه 

عنــوان کالن شــهر جهانــی معرفــی کنیم.
   سبد متنوع پیشنهادات سرمایه گذاری شهرداری، بخش خصوصی را جذب کرد

ــارکت های  ــرمایه گذاری و مش ــور س ــهردار در ام ــام ش ــام نژاد، قائم مق ــی حس ــید مرتض س
مردمــی شــهرداری اصفهــان، معتقــد اســت برگــزاری نخســتین همایــش بین المللــی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری ســال گذشــته در شــهر اصفهــان، نقطــه عطــف حضــور 
 ســرمایه گذاران در ایــن شــهر بــود. وی در ادامــه اظهار داشــت: می تــوان گفت در 10 ماه امســال 
و پــس از برگــزاری ایــن همایــش بــه انــدازه 9 ســال گذشــته در شــهر اصفهــان بــا حضــور 
ســرمایه گذاران روبــرو بوده ایــم. وی بــه انعقــاد یــک هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری در 

10 ماهــه اخیــر در شــهر اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: از مهم تریــن ایــن پروژه هــا می تــوان 
بــه مشــارکت بخــش خصوصــی در راه انــدازی جایگاه هــای کوچــک ســوخت در ســطح شــهر 

اصفهــان کــه امــروز الگویــی بــرای دیگــر شــهرهای کشــور شــده اســت، اشــاره کــرد.
ــتفاده از  ــی در اس ــش خصوص ــارکت بخ ــرد: مش ــح ک ــان تصری ــهرداری اصفه ــام ش قائم مق
فناوری هــای نویــن و انــرژی خورشــیدی در تبلیغــات شــهری نیــز از دیگــر ســرمایه گذاری های 

صورت گرفتــه در شــهر اصفهــان طــی 10 مــاه گذشــته بــوده اســت. 
ــراز  ــز اب ــهری نی ــل ش ــش حمل ونق ــی در بخ ــش خصوص ــارکت بخ ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــی و همچنی ــی آر ت ــدازی ایســتگاه های ب ــز درخصــوص راه ان ــن بخــش نی داشــت: در ای
خریــد اتوبــوس جدیــد بــرای شــهر اصفهــان، مشــارکت های خوبــی را شــاهد بوده ایــم و تــا 
پایــان ســال جــاری نیــز قــرار داد خریــد اتوبــوس بــا مشــارکت بخــش خصوصــی منعقــد 
ــت  ــوزه بهداش ــی در ح ــش خصوص ــارکت بخ ــوص مش ــام نژاد درخص ــد. حس ــد ش  خواه
ــهرک  ــش ش ــن بخ ــروژه در ای ــن پ ــرد: عمده تری ــه ک ــز اضاف ــان نی ــهر اصفه ــان ش و درم
ــرداری  ــه بهره ب ــان ســال جــاری ب ــا پای ــروژه ت ــاز اول ایــن پ ســالمت اصفهــان اســت کــه ف
ــت  ــه بازیاف ــدازی کارخان ــرای راه ان ــه ای ب ــات پیش زمین ــام اقدام ــید. وی انج ــد رس  خواه
کار شــهرداری  پروژه هــاش مشــارکتی در دســتور  از دیگــر  نیــز  را   هاضــم بی هــوازی 
ــد  ــده منعق ــاه آین ــر از دو م ــز در کمت ــروژه نی ــن پ ــرارداد ای ــرد و گفــت: ق ــوان ک ــان عن اصفه

خواهــد شــد.
   تنــوع پروژه هــای مشــارکتی شــهرداری همــه بخش هــای مــورد نیــاز شــهر اصفهــان را 

پوشــش می دهــد
قائم مقــام شــهردار اصفهــان در حــوزه مشــارکت های مردمــی و ســرمایه گذاری بــا تاکیــد بــر 
اینکــه تنــوع پروژه هــای مشــارکتی شــهرداری همــه بخش هــای مــورد نیــاز شــهر اصفهــان 
را پوشــش می دهــد، اضافــه کــرد: از ایــن رو در بخــش تفریحــی و جــذب گردشــگری نیــز 
بزرگ  تریــن آکواریــوم اســتاندارد ایــران را بــا مشــارکت ســرمایه گذار خارجــی بــه بهره بــرداری 

رســاندیم کــه ایــن پــروژه در نــوع خــود بی نظیــر اســت.
ــز از دیگــر پیشــنهادات شــهرداری  ــه بخــش هتل ســازی نی ــه اینکــه ورود ب ــا اشــاره ب وی ب
ــه نیــز چندیــن  ــوده، بیــان داشــت: در ایــن زمین ــرای مشــارکت ســرمایه گذاران ب اصفهــان ب
گــروه ســرمایه گذاری بــرای حضــور برندهــای مختلــف خارجــی در زمینــه هتل ســازی اعــالم 

ــن مشــارکت ها هســتیم. ــه در حــال بررســی ای ــد ک مشــارکت کرده ان
ــژه  ــای وی ــردی از عملکرده ــه منحصربه ف ــاب« مجموع ــرزمین آب و آفت ــار س ــروژه »آبس پ
ــاوت در  ــاص و متف ــاری خ ــک معم ــب ی ــه در قال ــت ک ــی اس ــی و اقامت ــی، ورزش تفریح
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــه ب ــن مجموع ــده اند. ای ــازماندهی ش ــم س ــار ه کن
ــهردار  ــام ش ــت. قائم مق ــهروندان اس ــه ش ــانی ب ــال خدمت رس ــان در ح ــهر اصفه سپاهان ش
ــران ارشــد شــهرداری در بحــث ســرمایه گذاری همراهــی  ــه اینکــه مدی ــا اشــاره ب اصفهــان ب
ــر  ــوص تغیی ــور درخص ــه وزارت کش ــرای ابالغی ــا اج ــم ب ــزود: امیداوری ــد، اف ــی دارن خوب

ــود. ــرف ش ــز برط ــی نی ــکالت فعل ــهرداری ها، مش ــدی ش چارت بن

ارزش 10 هزار میلیارد ریالی فرش قرمز شهرداری برای بخش خصوصی در 10 ماهه امسال
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ــت:  ــگار 90 ســاله مصــری، گف ــکل، روزنامه ن ــه ســخن محمدحســن هی ــا اشــاره ب ــزد ب ــه ی ــام جمع ام
مــن درنتیجــه مطالعاتــم فهمیــده ام رمــز عظمــت و ســربلندی شــما در دنیــا ایــن اســت کــه ولی فقیــه 
داریــد و ایــن امــر باعــث شــده بســیاری از مشــکالت شــما حــل شــود؛ ولــی قــدر ایــن موهبــت را بــه 

ــد. ــی نمی دانی خوب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از یــزد آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه 
یــزد بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــری در مجلــس خبــرگان مبنــی بــر اینکــه آمریــکا دوســت نمی خواهــد 
بلکــه خدمتگــزار و نوکــر می خواهــد، اظهــار داشــت: آمریــکا همــواره در مقابــل دیگــر کشــورها، قدرتمندانــه 
صحبــت می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه در برابــر آمریــکا بایــد نقــاط ضعــف خــود را تقویــت کنیــم، افــزود: 
اگــر در اقتصــاد ضعــف داریــم، بایــد خودمــان آن را حــل کنیــم؛ وگرنــه دشــمن اگــر بدانــد نقطــه ضعفــی 

داریــم، از همــان نقطــه مــا را مــورد حملــه قــرار می دهــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت: ســخن رهبــری ایــن اســت کــه ســیادت و فرهنــگ 

شــیعه را در جهــان رواج دهیــم و در ایــن مســیر قــدم برداریــم.
ناصــری خاطرنشــان کــرد: کالم رهبــری، کالم امــام و کالم امــام، کالم خداســت و بایــد بســیار مراقبــت 
کنیــم کــه از مســیر والیــت دور نشــویم؛ زیــرا رهبــری، ســتون محکمــی اســت کــه دیگــر مســلمانان جهــان 

از داشــتن آن محــروم هســتند.

در  نکونــام  محمدعلــی  حجت االسالم والمســلمین 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد اظهــار کــرد: 
ــه ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد کــه دشــمن  جنــگ تحمیلــی ب
متوجــه ضعــف مــا شــده بــود؛ در حالــی کــه مؤمــن 
ــد. ــه دشــمن نشــان ده ــد ضعــف خــود را ب ــچ گاه نبای هی

ــود دارد  ــم وج ــی ه ــر ضعف ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــم، ادام ــل کنی ــوت تبدی ــه ق ــم آن را ب ــعی کنی ــد س بای
ــوع در  ــن موض ــس ای ــور عک ــروز در کش ــفانه ام داد: متاس
حــال اتفــاق افتــادن اســت و ضعف هــای نداشــته مطــرح 
می شــوند، در حالــی کــه نقــاط قــوت بــه رخ دشــمن 

نمی شــود. کشــیده 
امــام جمعــه شــهرکرد تصریــح کــرد: مســئوالن بــا نــوع رفتار 
ــمن را  ــد و دش ــمن می دهن ــت دش ــه دس ــی، بهان دیپلماس
جــری می کننــد کــه در ایــن صــورت ســنگ اندازی دشــمن 

هــم بیشــتر می شــود.
نکونــام گفــت: دســتاورد برجــام بــرای دشــمن بیشــتر بــود 
تــا بــرای مــا؛ حرکت پرشــتاب مــا در صنعــت هســته ای، آب 
ســنگین و غنی ســازی متوقــف شــد و ایــن همــان چیــزی 
ــود. دســتاوردهای  اســت کــه دشــمن ســال ها در پــی آن ب

مــا بــا آنچــه از دســت دادیــم، قابــل قیــاس نیســت.
ــم؛  ــا را برمی داری ــام تحریم ه ــد تم ــرد: گفتن ــه ک وی اضاف
همــه می داننــد کــه تحریم هــا پابرجاســت و ممکــن اســت 
در حــد جزئــی رفــع شــده باشــد، امــا ایــن هــدف مذاکــرات 
نبــود. امــام جمعــه شــهرکرد همچنیــن در بخــش دیگــری 
ــر  ــنبه آخ ــات را در چهارش ــود، دوری از خراف ــخنان خ از س
ســال ضــروری دانســت و افــزود: مبــادا مهم تریــن ســرمایه 
ــت  ــات از دس ــن خراف ــرای ای ــالمتی را ب ــی س ــود یعن  خ

بدهیم. فارس

 بــه گــزارش المانیتــو، ســناتورهای ارشــد کنگــره آمریــکا اعــالم 
ــای  ــی از تحریم ه ــه رونمای ــره ب ــزب کنگ ــر دو ح ــد ه کرده ان
ــل آزمایش هــای مکــرر موشــکی  ــه دلی ــران ب ــه ای ــد علی جدی

ــده اند.  ــک ش نزدی
بــاب کورکــر، رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی ســنا در روز ششــم 
ــره  ــاه مذاک ــد م ــس از چن ــه پ ــن کمیت ــه ای ــت ک ــارس گف م
بــا دموکرات هــا، از جملــه بــن کاردیــن از اعضــای ارشــد 
ــق  ــه تواف ــه هــر دو علی ــدز ک ــاب منن ــه و ســناتور ب ــن کمیت ای
ــون  ــه قان ــی در زمین ــه توافق ــد، ب ــران رأی دادن ــته ای ای هس

ایــران نزدیک تــر شــده اند. جدیــد تحریم هــای 
ــد  ــالم کردن ــور شــفاف اع ــه ط ــا ب ــن، دموکرات ه ــا وجــود ای ب
کــه در عــوض حمایتشــان از ایــن تحریم هــا، بایــد بــه توافــق 

هســته ای بــاراک اوبامــا فرصــت داد تــا نتیجــه دهــد.
ســناتور کورکــر در بیانیــه ای نوشــت: پــس از آنکــه ایــران 
دو آزمایــش موشــکی دیگــر در پایــان هفتــه انجــام داد، 
ــدام کنگــره  ــن نخســتین اق ــق رســیدیم. ای ــک تواف ــه ی ــا ب م
ــران در  ــای ای ــون تحریم ه ــد قان ــان تمدی ــران از زم ــه ای علی
مــاه دســامبر اســت. کورکــر نوشــت:  ایــن آزمایش هــای 
ــران  ــاک ای ــات خطرن ــه از اقدام ــن نمون ــز تازه تری تحریک آمی
هســتند کــه مســتلزم پاســخی هماهنــگ و چندجانبه از ســوی 
آمریکاســت. دولــت تــالش بــرای مقابلــه را بــه شــیوه مناســب 
آغــاز کــرده و مــن امیــدوارم بتوانــم بــا آن هــا کار کنــم و یــک 
قانــون بــا حمایــت دو حــزب را آمــاده کنیــم تــا مانــع از رفتــار 

ــنا ــویم. ایس ــا ش ــه جبهه ه ــران در هم ــز ای تهدیدآمی

A.Vamdari@eskimia.ir
اکرم وامداریکرمان 

ــر  ــه حاض ــف در جامع ــرهای مختل ــت: قش ــان گف ــه کرم ــام جمع ام
هســتند و بــرای آرمان هــای بــزرگ مکتــب جانفشــانی می کننــد        

ــت. ــران را دانس ــهدا و ایثارگ ــواده ش ــت و خان ــن مل ــدر ای ــد ق و بای
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از کرمــان، آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری 
ــام  ــالی ام ــل مص ــه در مح ــزاران جمع ــع نمازگ ــروز در جم ــر دی ظه
علــی)ع( بــا دعــوت خــود و همــگان بــه رعایــت تقــوای الهــی و دوری 
از گناهــان اظهــار داشــت: حضــرت علــی)ع( فرمودنــد »انســان زرنــگ 
کســی اســت کــه عنــان شــهوت را بــه دســت گیــرد و مالــک بــر خــود 

باشــد.«
وی گفــت: 20 اســفندماه، روز راهیــان نــور اســت و رهبــر فرزانــه 
انقــالب اســالمی فرمودنــد »دوران دفــاع مقــدس، یــک معــدن طــالی 
ــر  ــد حداکث ــت ماســت« و بای ــرای کشــور و مل ــوی ب ــی و معن فرهنگ
 اســتفاده و بهره بــرداری را از فرهنــگ دفــاع مقــدس بــه عمــل 

آوریم.

وی بــا بیــان اینکــه در دوران دفــاع مقــدس در غربــت بــه ســر 
ــی کــه مســئله حقــوق بشــر را مطــرح  می بردیــم و همیــن جنایتکاران
ــا  ــروز م ــرد: ام ــد ک ــد، تاکی ــل کردن ــا تحمی ــر م ــگ را ب ــد، جن می کنن
قــوی هســتیم و دشــمنان متجــاوز و مســتکبر اگــر احتمــال موفقیــت 
و پیــروزی در جنــگ بــا مــا را می دادنــد، یــک آن هــم مالحظــه 
ــت  ــد اس ــران نیرومن ــپاه ای ــش و س ــد ارت ــا می دانن ــد؛ آن ه نمی کردن
و از همــه مهم تــر اقشــار مختلــف در جامعــه حاضــر هســتند و بــرای 
ــن  ــدر ای ــد ق ــد و بای ــانی می کنن ــب، جانفش ــزرگ مکت ــای ب آرمان ه

ــت. ــران را دانس ــهدا و ایثارگ ــواده ش ــت و خان مل
جعفــری ادامــه داد: یکشــنبه 22 اســفندماه ســالروز وفــات حضــرت 
ام البنیــن)س( و روز تکریــم مــادران و همســران شهداســت و مــا بایــد 
مــادران و پــدران شــهدا را تکریــم کــرده و اگــر مشــکلی دارنــد، مشــکل 
آن هــا را در اســرع وقــت و در چارچــوب قانــون و مقــررات برطــرف کنیم 

و آن هــا را معطــل نکنیــم.
وی اضافــه کــرد: اگــر اســتقالل و عــزت داریــم و مســتکبران جرئــت 

حملــه بــه مــا را ندارنــد، ایــن امــر ثمــره خــون شهداســت.

Z.Abtahi@eskimia.ir
زهرا ابطحیاصفهان

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: تقــوای سیاســی، امــری 
کلیــدی در حکومــت اســت و بــه جامعــه و سرنوشــت آن گــره 

خــورده اســت.
حجت االســالم  اصفهــان،  از  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
محمدتقــی رهبــر در خطبــه  اول نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
اصفهــان اظهــار کــرد: ســفارش تقــوا از زبــان حضــرت علــی)ع( 
ــه آورده  ــبت در نهج البالغ ــر مناس ــه ه ــورد ب ــد م ــش از ص بی

شــده اســت. وی افــزود: موضــوع ایــن خطبــه، تقــوای 
سیاســی اســت کــه امــر کلیــدی در حکومــت بــوده و جــدا از 
تقــوای فــردی اســت؛ تقــوای سیاســی بــه جامعه و سرنوشــت 
ــی  ــوای سیاس ــی تق ــتمدار وقت ــک سیاس ــورده و ی ــره خ آن گ

ــد. ــت می کن ــت را رعای ــد، عدال ــته باش داش
ــا بیــان اینکــه تقــوای سیاســی یعنــی شکســتن نفــس  وی ب
در برابــر تمایــالت شــیطانی، اذعــان کــرد: در دو روز اخیــر مقــام 
معظــم رهبــری بــه لــزوم عبــور از ســیم خــاردار نفــس بــرای 
پیــروزی بــر دشــمن اشــاره داشــته اســت؛ ایــن یــک اندیشــه 

اســت و در روز تجلیــل از شــهدا بایــد بدانیــم وارث ایثــار و تفکــر 
ایثــار هســتیم.

ــد در  ــازه نمی ده ــه اج ــن اندیش ــرد: ای ــان ک ــر خاطرنش رهب
ــول  ــی بی حاصــل و قب ــم؛ چانه زن ــش کنی ــکا کرن ــل آمری مقاب
شــروط دشــمن جــواب نمی دهــد و امــام فرمودنــد کــه هرچــه 

فریــاد داریــد، بــر ســر آمریــکا بزنیــد.
ــته ترین  ــرد: شایس ــان ک ــان اذع ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
مــردم بــه امــر حاکمیــت و مســئولیت دادن، کســی اســت کــه 
ــه اینکــه چــون هم حــزب ماســت، انتخــاب  ــد باشــد؛ ن توانمن
شــود؛ از همیــن رو بایــد داناتریــن بــه امــر خــدا بــوده و دانــش 

داشــته باشــد.

امام جمعه یزد از قول روزنامه نگار مصری:

رمز عظمت شما، داشتن ولی فقیه است

امام جمعه شهرکرد:

تحریم ها، همچنان پابرجاست

تالش کنگره آمریکا برای وضع تحریم جدید علیه ایران

امام جمعه کرمان تأکید کرد:

باید قدر این ملت و خانواده شهدا را دانست

امام جمعه موقت اصفهان:

تقوای سیاسی، امری کلیدی در حکومت است

حتما بخوانید!
تالش کنگره آمریکا برای وضع... شنبه  21  اسفندماه   21395
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جایگاه ارتباط شنیداری و گفتاری                                                                                                   
ادامه از صفحه یک: 

ــت؛  ــان اس ــان ج ــوش، ده ــد: گ ــر می گوی ــای دیگ و در ج
غــذای جــان را در ابتــدای امــر بایــد از راه گــوش کــه دهــان 
اوســت، بــه آن داده و پــس از آنکــه نیــرو گرفــت، دهان هــای 

ــود.  ــاز می ش ــش ب ــر برای دیگ
بــه کارگرفتــن توصیه هــا و قوانیــن گفتــاری و شــنیداری 
پیشــرفته و دقیــق و کارآمــد قــرآن کریــم بــه طــور قطــع مــا را 
در ایــن نــوع ارتبــاط قدرتمنــد می ســازد و آســیب ها و موانــع 

را برطــرف خواهــد ســاخت.
   شنیدن هدفمند

ــی  ــر زندگ ــه ای ب ــر جاودان ــد، تأثی ــر و هدفمن ــنیدن مؤث ش
دنیــوی و اخــروی انســان دارد تــا جایــی کــه قــرآن کریــم از 
ــا َنْســَمُع َأْو َنْعِقــُل  زبــان جهنمیــان می گویــد: »َو َقاُلــوْا َلــْو کُنَّ

ــِعیِر.« )ملــک، 10( ــاِب السَّ ــا فــِى َأصْحَ ــا کُنَّ َم
ــل  ــا تعّق ــتیم ی ــنوا داش ــوش ش ــا گ ــر م ــد اگ »و مى گوین

نبودیــم!«  در میــان دوزخیــان  مى کردیــم، 
 قــرآن کریــم پیــش از پرداختــن بــه قوانیــن ظاهــری 
 و رفتارشناســانه و شــنوایی حســی در ارتبــاط شــنیداری 
ــر محتــوای پیــام و گــوش دل ســپردن و شــنوایی باطنــی   ب
و حقیقــی تأکیــد کــرده و مــردم را بــه شــنیدن مؤثــر 

اســت.  فراخوانــده  )اســتماع( 
از  یکــی  را  مؤثــر  شــنود  ارتباطــات،  علــوم  دانشــمندان 
مهارت هــای ارتباطــی بســیار مهــم و فوق العــاده دشــوار 

تعریــف کرده انــد: چنیــن  و  دانســته 
»فرآینــد کشــف رمــز و تعبیــر و تفســیر پیام هــای کالمــی را 
بــه طــور فعــال شــنود مؤثــر گوینــد کــه بــه توجــه شــناختی 
ــرف  ــه ص ــی ک ــت؛ در حال ــد اس ــات نیازمن ــردازش اطالع و پ

شــنیدن نیــاز بــه توجــه و پــردازش نــدارد.«
ــت  ــی در حال ــر روان شناس ــی ازنظ ــوال آدم ــه معم ــا ک از آنج
ــنود  ــود، ش ــا می ش ــی ارض ــت تدافع ــش از حال ــی بی تهاجم
مؤثــر بــرای او دشــوارتر از گفتــار اســت. هرچنــد گفتــن 
ــبیه  ــروردن تش ــان پ ــه ج ــنیدن را ب ــدن و ش ــان کن ــه ج را ب
ــرای بســیاری  ــه شــنیدن ب ــه داشــت ک ــد توج ــد، بای کرده ان
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت. ب ــن اس ــته کننده تر از گفت ــردم خس از م
ــن  ــریع تر از گفت ــیار س ــنیدن بس ــی و ش ــه آدم ــوان اندیش ت
اســت.گوینده ممکــن اســت در هــر دقیقــه 125 کلمــه بگویــد، 
ــا 1000 کلمــه در  در حالــی کــه ذهــن توانایــی پــردازش 600 ت
دقیقــه را دارد و ایــن فرصــت اضافــی موجــب پراکندگی ذهن 
ــوش  ــرا ف گ ــای اط ــه صداه ــود؛ ب ــز او می ش ــدم تمرک و ع
فرامی دهــد، امــا احساســات و موانــع فــراوان خارجــی، مانــع 
ــا  ــتر آدم ه ــن رو بیش ــود  و از ای ــش می ش ــنود اثربخ از ش
َســُب َأنَّ َأکْثَرَُهــْم َیْســَمُعوَن َأْو  گــوش شــنوا ندارنــد. »َأْم تَحْ
ــا گمــان دارى کــه بیشترشــان  ــوَن.« ) فرقــان، 44( »ی َیْعِقُل

مى شــنوند یــا مى اندیشــند؟«

از خانه تکانی عید تا خانه تکانی دل                                     
                   

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

                                                    
ایــن روزهــا بــازار خانه تکانــی گــرم اســت. همــه بــه نوعــی 
ــی هســتند. ــی خانه تکان ــه عبارت ــز کــردن و ب مشــغول تمی

در ایــن فرصــت چــه خــوب اســت کــه ایــن اوقــات را فقــط 
صــرف خانه تکانــی خانه هــای گلــی و آجــری نکنیــم و 

ــه فکــر خانه تکانــی دل هایمــان باشــیم. کمــی هــم ب
یکــی از رســومی کــه  نزدیــک عیــد مرســوم اســت، 
نظافــت و پاکیزگــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه نزدیــک 
ــی هســتند.  ــوروز، همــه در پــی خانه تکان ــد و ن ســال جدی
ــر  همــه حســگرهای تمیــزی و نظافتشــان فعــال و فعال ت
می شــود کــه هــر چــه کثیفــی و آلودگــی هســت را از 
ــد. ــن ببرن ــی و آجــری و ســنگی خــود از بی ــای گل خانه ه

ــد، در و پنجــره و ... را می شــویند  ــگ می کنن ــا را رن خانه ه
ــد. ــاز نکنن ــی آغ ــی و کثیف ــا آلودگ ــو را ب ــه ســال ن ک

در بحــث نظافــت بعضــی کارهــا، روزانــه اســت؛ مثــل 
ــت؛  ــی اس ــی هفتگ ــری، بعض ــا و گردگی ــتن ظرف ه شس
ــاالنه  ــم س ــی ه ــت و نظافت های ــه درخ ــل آب دادن ب مث

ــره. ــوار و پنج ــی و دی ــتن قال ــل شس ــت؛ مث اس
نکتــه اینجاســت کــه چــه خــوب اســت همین طــور کــه بــه 
ــه و ســاالنه توجــه  ــه، هفتگــی، ماهان نظافــت مــادی روزان
می شــود، بــه نظافــت معنــوی و خانه تکانــی دل هــم 

توجــه کنیــم.  
یــک عبــادت روزانــه داریــم، رابطــه بــا خــدا از طریــق نمــاز. 
یــک عبــادت هفتگــی داریــم، نمــاز جمعــه. یــک عبــادت 
ــوییم  ــم می ش ــت ه ــدر. در نظاف ــب ق ــم، ش ــاالنه داری  س
ــوده  ــه آل ــر چ ــو و ه ــرش و پت ــم. اول ف ــم می چینی و ه
ــدن اســت.  هســت را می شــوییم و پــس از  شســتن، چی
در امــور معنــوی هــم علمــای اخــالق گفته انــد اول تخلیــه 
یعنــی عیب هایــت را خالــی کــن، خــودت را از عیــب خالــی 
کــن، بعــد تحلیــه! یعنــی هــم بایــد عیــب را برطــرف کــرد و 

هــم بایــد صفــات انســانی را در خــود زینــت داد.
کســی خانــه اش را می شــوید کــه می فهمــد خانــه اش 
کثیــف اســت؛ احســاس می کنــد ایــن فــرش آلــوده 
خودســازی  فکــر  بــه  هــم  می شــوید. کســی  اســت 

می افتــد کــه احســاس کنــد عیــب دارد. 
برخــی بــه راحتــی دروغ می گوینــد، غیبــت می کننــد، 
آخــر هــم می گوینــد مــن کــه  در  و  نیــش می زننــد 
ــت  ــم و تربی ــوا و تعلی ــر تق ــه فک ــانی ب ــدارم! کس ــی ن عیب
و خودســازی خودشــان هســتند کــه عیب هایشــان را 
ــدارد،  ــت ب ــدا دوس ــه را خ ــر ک ــم ه ــت داری ــد. روای بفهمن
ــرای رفــع  ــا ب ــد کــه چــه عیب هایــی دارد ت ــه او می فهمان ب
آن هــا تــالش کنــد. نشــانه اینکــه خــدا یــک نفــر را دوســت 
ــا  ــن عیب ه ــو ای ــد: ت ــه او می  گوی ــه ب ــت ک ــن اس دارد، ای
را داری، ســعی کــن عیب هایــت برطــرف شــود. اینجاســت 
کــه متوجــه می شــویم خانه تکانــی دل چقــدر مهــم اســت 
ــرش و  ــای ف ــب و کثیفی ه ــفانه عی ــت دارد؛ متأس و اهمی
پنجــره و مبــل و دیــوار و لبــاس را متوجــه می شــویم، امــا 
ــت  ــان، دروغ و تهمــت و غیب ــی خودم ــه عیب هــای درون ب
و حســادت و تکبــر و... توجــه نمی کنیــم و خودمــان را 

بی عیــب عالــم می دانیــم.
ــم  ــم و ه ــذت می  بری ــان ل ــم خودم ــه، ه ــت خان از نظاف
ــی خســتگی برطــرف  ــه شــد، وقت ــی ک ــران. خانه  تکان دیگ
ــر  ــم ه ــرد و ه ــذت می ب ــودش ل ــم خ ــود، آدم ه می ش

ــی شــود. ــه م ــه وارد خان کســی ک
اگــر عیب هــای خــود را پــاک کنیــم و خــود را تطهیــر کــرده 
و وجودمــان را بــه زیبایی هــا تزییــن کنیــم، هــم خودمــان 
خوشــحال می شــویم و ســود می بریــم و هــم هــر کســی 
ــی، چــه  ــد: چــه آدم پاک ــد، می گوی ــا برخــورد می کن ــا م ب

آدم صافــی. 
ــا را بســت؛ چــون  ــد در و پنجره ه ــه بای ــت خان ــرای نظاف ب
ــود.   ــرون وارد می ش ــا از بی ــن پنجره ه ــاک از ای ــرد و خ گ
ــر  ــیم ه ــب باش ــت. مراق ــوش اس ــم، گ ــا ه ــره  دل م پنج
حرفــی را نشــنویم کــه غیبــت و تهمــت نشــود. دروازه  
ــاق در و پنجره هــای آن اســت؛ می بندیــم خــاک نیایــد.  ات
دروازه  دل هــم چشــم و گــوش انســان اســت، بایــد توجــه 
کنیــم کــه هــر چیــزی را نبینیــم و نشــنویم تــا از آلودگی هــا 

ــه دور باشــیم و مصــون بمانیــم. ب

اخبار سیاسی 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد:

بار خیار، تریاک از آب درآمد
ــزد از  ــتان ی ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــتگاه  ــک دس ــی از ی ــاک در بازرس ــو تری ــف 150 کیل کش
ــر داد. ــتان خب ــن اس ــس ای ــوران پلی ــط مام ــی توس تریل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از یــزد بــه نقــل از پایــگاه خبری 
پلیــس، ســرهنگ محمدحســین ســتوده نیا اظهــار داشــت: 
در راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر و برخــورد بــا ســوداگران 
مــرگ، مأمــوران پلیــس اســتان ضمــن کنتــرل محورهــای 
ــک دســتگاه  ــه توقیــف ی ــدام ب ــزد، اق خروجــی اســتان ی
ــی  ــس در بازرس ــوران پلی ــزود: مأم ــد. وی اف ــی کردن تریل
ــه  از ایــن تریلــی 150 کیلوگــرم تریــاک را از داخــل محمول
ــد. ســتوده نیا بیــان کــرد: در ایــن  خیــار ســبز کشــف کردن
ــرا  ــه دادس ــان ب ــتگیر و متهم ــی دس ــه قاچاقچ ــه س رابط

معرفــی شــدند. فــارس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 آمریکا، بزرگ ترین ناقض 

حقوق بشر در جهان است
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گفــت: آمریــکا بــه 
عنــوان یکــی از بزرگ تریــن کشــورهای ناقــض حقــوق بشــر 
در دنیــا محســوب می شــود. محمدمهــدی برومنــدی عضــو 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس دربــاره انتشــار مطالبــی 
پیرامــون نقــض حقــوق بشــر در ایــران در گــزارش ســالیانه 
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــرد: م ــار ک ــکا اظه ــه آمری وزارت خارج
ــال  ــکا را در قب ــی آمری ــت خارج ــی سیاس ــته تاریخ گذش
جمهــوری اســالمی ایــران مــورد مطالعــه قــرار دهیــم 
ــر  ــواره ب ــن سیاســت ها هم ــه ای ــم شــد ک متوجــه خواهی

ــوده اســت.  ــا ایــران اســتوار ب موضــوع تقابــل ب
وی افــزود: در دوره فعلــی یعنــی ریاســت جمهوری ترامــپ 
مواضــع  انتخابــات،  در  جمهوری خواهــان  پیــروزی  و 
ضدایرانــی در بیــن مقامــات آمریکایــی شــدت گرفتــه کــه 
ــن  ــر همی ــز ب ــکا نی ــه آمری ــالیانه وزارت خارج ــزارش س گ
اســاس تهیــه شــده اســت. عضــو کمیســیون امنیــت ملــی 
مجلــس تاکیــد کــرد: رویکــرد خــالف واقــع مقامــات 
آمریکایــی مبنــی بــر نقــض حقــوق بشــر در ایــران ناشــی 
از مباحــث یک طرفــه و غیرقانونــی دولتمــردان ایــن کشــور 
علیــه ایــران اســت کــه از نظــر مــا هیــچ وجاهتــی نــدارد. 
برومنــدی تصریــح کــرد: مــوارد مطرح شــده دربــاره نقــض 
حقــوق بشــر در ایــران از ســوی آمریکایی هــا هیــچ مبنــای 
حقوقــی و قانونــی نــدارد و از نظــر مــا قابــل قبــول نیســت.
 وی خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیــم دربــاره مباحــث 
ــد  ــم، بای ــرح کنی ــی را مط ــت و بحث ــر صحب ــوق بش حق
صراحتــا بگوییــم کــه خــود آمریــکا باالتریــن حمایت کننــده 

ــت.  ــان اس ــر در جه ــوق بش ــض حق ــت نق سیاس
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تاکیــد کــرد: 
مشــکالتی کــه امــروز در منطقــه خاورمیانه و در کشــورهایی 
ــای آشــکار  ــن و ســوریه وجــود دارد، نمونه ه همچــون یم
آمریکایی هاســت کــه  ســوی  از  بشــر  حقــوق  نقــض 
دولتمــردان ایــن کشــور بایــد پاســخگوی آن باشــند. میــزان

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
اعضــای  و  رئیــس  بــا  دیــدار  در  پنجشــنبه  روز  صبــح 
 مجلــس خبــرگان، ایــن مجلــس را اســتثنایی، بســیار مهــم 
ــد  ــا تأکی ــد و ب ــور خواندن ــده  کش ــال و آین ــذار در ح و تأثیرگ
بــر ضــرورت احســاس مســئولیت مســئوالن در قبــال مــردم 
به ویــژه در مســائل معیشــتی گفتنــد: بایــد بــا تــالش 
ــار اقتصــاد مقاومتــی در زندگــی  بی وقفــه و عینــی کــردن آث
مــردم، حرکــت پرافتخــار چهــار دهــه  اخیــر را شــتاب و رونــق 

بیشــتری بخشــیم.
ــق  ــرورت عم ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
و کیفیــت بیشــتر فعالیت هــای مجلــس خبــرگان بــا قرائــت 
ــالم(  ــی )علیه الس ــرت عل ــروف حض ــان مع ــی از فرم بخش
بــه مالــک اشــتر افزودنــد: امیــر مؤمنــان در ایــن بخــش از 
ــرای هــر  ــد ب ــد کــه مســئولین بای ــد دارن فرمــان خــود تأکی
ــد  ــر خداون ــود در براب ــکوت خ ــی س ــخن و حت ــدام و س اق
ــخگوی آن  ــد پاس ــند و بتوانن ــته باش ــت داش ــردم حج و م

باشــند.
ایشــان گفتنــد: در کالم حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع(، عــالوه بر 
لــزوم داشــتن حجــت روشــن مســئوالن در برابــر خداونــد و 
مــردم، تصریــح شــده اســت نحــوه  عملکــرد مســئوالن بایــد 
ــار  ــود و آث ــان ش ــه آن ــردم ب ــه  م ــاد و عالق ــاز اعتم زمینه س
ــل مشــاهده و ملمــوس  ــن قاب ــر روی زمی ــان ب ــات آن اقدام

باشــد.
ــر  ــد: اگ ــان کردن ــالمی خاطرنش ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
احســاس مســئولیت در مســئوالن بــه  گونــه ای بــود کــه آنــان 
همــواره دغدغــه  کار و تــالش و هدف گرایــی و مجاهــدت 
داشــتند، نشــان می دهــد آنــان در خطــوط اصلــی حکومــت 
ــود  ــن ب ــالف ای ــر برخ ــا اگ ــد؛ ام ــت می کنن ــالمی حرک اس
بایــد بدانیــم کــه از چارچوب هــای حکومــت اســالمی خــارج 

شــده ایم.
ایشــان بــه یــک نکتــه  حاشــیه ای اشــاره کردنــد و افزودنــد: 
ــد کــه  ــت می کنن ــه ای صحب ــه  گون برخــی روشــنفکرنمایان ب
گویــا آموزه هــای غــرب، منشــأ و مــروج احســاس مســئولیت 
در قبــال مــردم اســت؛ در حالــی  کــه مســئولیت اجتماعــی 
و احســاس مســئولیت در قبــال خداونــد و مــردم از مبانــی 

اســالمی حکومــت و معــارف و مفاهیــم قرآنــی اســت.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، »احســاس مســئولیِت 
واجــب«  و  را موضوعــی »فــوری، ضــروری  مســئوالن« 
ــت  ــی و معیش ــائل فرهنگ ــال مس ــد: در قب ــد و گفتن خواندن
مــردم، بــه  شــدت مســئول هســتیم و اگــر حتــی یــک جــوان 
ــرده از راه منحــرف  ــا خــدای ناک ــرد م ــر عملک ــر اث ــن ب مؤم

ــتیم. ــئول هس ــا مس ــود، م ش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »تحقــق احــکام اســالمی ولــو به  
ــد اجــرای  ــردن از رون صــورت تدریجــی«، »عقب نشــینی نک
احــکام اســالمی«، »مبــارزه بــا اســتکبار و اعتمــاد نداشــتن 

بــه آن« را از محکمــات نظــام اســالمی برشــمردند و گفتنــد: 
 »مبــارزه بــا اســتکبار و مقابلــه بــا اســتبداد بین المللــی 
و برتری جویــی اهــل کفــر بــر اهــل ایمــان«، از لــوازم حتمــی 

و بی چون وچــرای نظــام اســالمی اســت.
»عدالت طلبــی«  مــردم«،  بــه  اعتمــاد  و  »مردم گرایــی 
»ایســتادگی در برابــر ظلــم و فســاد« و »اعتمادبه نفس ملــی 
و عــزت ملــی«، از دیگــر مبانــی و اصولــی بودنــد کــه حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای بــه آن هــا اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
»احســاس ســیادت فرهنگــی« و »ذلیــل نبــودن در مقابــل 
فرهنــگ بیگانــه«، از دیگــر مبانــی و محکمــات نظــام اســت 
و مــا نبایــد در فرهنــگ، احســاس ضعــف و فرودســتی 
کنیــم؛ بلکــه بایــد همــواره احســاس برتــری فرهنگی داشــته 

باشــیم.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای حرکــت جهــادی در همــه  
زمینه هــا ازجملــه در عرصــه  علــم و دانــش را از دیگــر مبانــی 
ــش  ــد: »خــودداری از گرای ــام اســالمی دانســتند و گفتن نظ
بــه اشــرافیگری«، از دیگــر محکمــات نظــام اســالمی اســت؛ 
امــا متأســفانه یکــی از مشــکالت امــروز جامعــه، گرایــش بــه 
نمایــش اشــرافیگری حتــی در طبقــات متوســط و پاییــن بــر 

اثــر عملکــرد برخــی مســئوالن اســت. 
ایشــان، »دلســوزی بســیار بــرای طبقــات ضعیــف« را از دیگر 
اصــول نظــام اســالمی برشــمردند و تأکیــد کردنــد: مهم تریــن 
ــود  ــی وج ــه  اول بررس ــرگان، در درج ــس خب ــه  مجل وظیف
صفــات برشمرده شــده در رهبــری و همچنیــن اســتمرار 

ــت. آن هاس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بخــش دیگــری از سخنانشــان 
تکــرار تعبیــر »اقتصــاد مقاومتــی« را در بیــان مســئوالن 
کارشناســان و صاحب نظــران، نشــانه  پذیــرش ایــن چارچــوب 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــد: مه ــمردند و افزودن ــری برش فک

ــد. ــق یاب چارچــوب در عمــل تحق
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: اگــر همــه  کارهــای ضــروری در 

موضــوع اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــده بــود، امــروز تفــاوت 
محسوســی را در اوضــاع اقتصــادی کشــور و زندگــی مــردم 

شــاهد بودیــم.
ــور  ــه رئیس جمه ــد: ب ــر معظــم انقــالب اســالمی افزودن رهب
ــوب  ــاخص های کالن خ ــان ش ــه بی ــه ام ک ــم گفت ــرم ه محت
اســت، البتــه اگــر آمارهــا قابــل خدشــه نباشــد؛ امــا بــه  هــر 
حــال این هــا در زندگــی و معیشــت مــردم در کوتاه مــدت و 

میان مــدت اثــر نمی گــذارد.
ــی  ــه راه های ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
بــرای اثرگــذاری عینــی در زندگــی مــردم وجــود دارد، افزودنــد: 
ــت  ــه  دس ــران ب ــای صاحب نظ ــردم و دیدگاه ه ــکایات م ش
ــد، اشــتغال، از  ــر تولی ــد در مســائلی نظی ــا می رســد و بای م
بیــن بــردن رکــود بــه معنــای واقعــی کلمــه، قاچــاق و واردات 
و صــادرات بــه  گونــه ای عمــل کــرد کــه مــردم تأثیــر آن را در 
ــه  ــون این گون ــا اکن ــد؛ ام زندگــی خــود کامــال احســاس کنن
ــن بخــش از سخنانشــان  ــدی ای نیســت. ایشــان در جمع بن
 تأکیــد کردنــد: اقتصــاد مقاومتــی بــا مبانــی محکــم فکــری 
و نظــری، تنهــا راه عــالج مشــکالت کشــور اســت و بایــد اجــرا 

 . د شو
ــالمی در  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــوم س ــش س بخ
ــی و ابعــاد  ــه تبییــن چرای ــت ب ــرگان منتخــب مل جمــع خب
ــالمی  ــام اس ــا نظ ــی ب ــلطه گران جهان ــمنی س ــف دش مختل
ــرای  ــالش نظــام اســالمی ب اختصــاص داشــت. ایشــان »ت
تحقــق اســالم نــاب محمــدی« و »حرکــت عظیــم و جهــادی 
ملــت بــه ســمت آرمان هــا« را علــت اصلــی خصومــت عمیــق 
ــد  ــالمی خواندن ــوری اس ــا جمه ــتکبران ب ــه  مس  و همه جانب
و خاطرنشــان کردنــد: آن هــا بــا حکومــت روحانیــان و اجــرای 
ــادی  ــان تض ــا منافعش ــه ب ــادام ک ــالم م ــکام اس ــر اح ظواه
ــا  ــت ب ــن عل ــه همی ــتند و ب ــف نیس ــد، مخال ــته باش نداش
بعضــی کشــورهای دارای ایــن خصوصیــات روابــط حســنه ای 

دارنــد.

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی »نجــات کشــور از وابســتگی 
ــا«  ــتفاده  آن ه ــدن راه سوءاس ــته ش ــا« و »بس ــه قدرت ه ب
ــران  ــاب در ای ــالم ن ــق اس ــی تحق ــد تدریج ــج رون را از نتای
ــم  ــر اجــازه دهی ــز اگ ــن االن نی ــد: همی برشــمردند و افزودن
ــران باشــند  ــه کاره  ای ــوت، هم ــل دوران طاغ ــا مث  آمریکایی ه
و بــه آن هــا اعتمــاد کنیــم، هیــچ مشــکلی بــا نــام »جمهــوری 

اســالمی« نخواهند داشــت.
ــه مراتــب مختلــف  ــا اشــاره ب ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
خصومــت جبهــه  زورگویــان جهانــی بــا ایــران افزودنــد: 
تنــد   دشــمنی آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی، »نقــد و 
و عملیاتــی« اســت؛ امــا برخــی دیگــر، بــه علــت منافعشــان 
ایــن دشــمنی را در زبــان و عمــل چنــدان نشــان نمی دهنــد.

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اســتناد بــه اطالعــات موثــق 
 مســائل امنیتــی و سیاســی، فشــار شــدید اقتصــادی 
و هجــوم وســیع امــا بی ســروصدا در عرصــه  فرهنــگ را 
از محورهــای اصلــی طراحــی و عملیــات جبهــه  دشــمن 
ــردن  ــد ک ــا ناامی ــی آن ه ــدف اصل ــد: ه ــتند و افزودن دانس
مــردم از نظــام اســالمی و گرفتــن ایــن پشــتوانه  اساســی از 

ــت. ــمن اس ــل دش ــتادگی مقاب ــئوالن در ایس مس
تهاجمــی  قــوی،  آیــت هللا خامنــه ای »مقابلــه    حضــرت 
ــر منطــق« را راه اساســی خنثــی کــردن طرح هــا   و متکــی ب
و توطئه هــای جبهــه  مســتکبران خواندنــد و افزودنــد: بایــد در 
همــه  زمینه هــا از جملــه حقــوق بشــر، تروریســم و جنایــات 

جنگــی در مقابــل غــرب حالــت هجومــی داشــته باشــیم.
ایشــان انتقــادات شــدید اخیــر آمریــکا از انتخابــات در 
ایــران را بــه ســخره گرفتنــد و افزودنــد: آمریکایی هــا کــه بــا 
ــکاری  ــه هم ــای منطق ــری ترین رژیم ه ــن و ضدبش پلیدتری
دوســتانه دارنــد و ایــن افتضــاح بــزرگ را در انتخابــات 
اخیرشــان بــه راه انداختنــد، انتخابــات ملــت ایــران را مــورد 

ــد. ــرار می دهن ــاد ق ــوم و انتق هج
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردنــد: بــا وجــود 
ــانه ای  ــوری رس ــا و امپرات ــه  ابرقدرت ه ــه  هم ــوم بی وقف هج
صهیونیســت ها، ملــت ایــران پــس از انقــالب در همــه  

ــت. ــه اس ــش رفت ــا پی زمینه ه
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: حتــی در زمینــه  
فرهنــگ کــه بــا حساســیت و نگرانــی و دغدغــه  بنــده 
امــروز  بــه پیــش رفته ایــم و جوانــان  همــراه اســت، 
انقــالب  اوایــل  جوانــان  از  بیشــتر  بســیار  عمــق  بــا 
مختلــف  عرصه هــای  در  جانفشــانی  و  دفــاع   آمــاده  

هستند.
پایــان سخنانشــان  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر معظــم 
پیشــرفت ها و موفقیت هــا را نشــانه  الطــاف الهــی خواندنــد 
ــد  ــات فراخواندن ــن نعم ــی ای ــه قدرشناس ــئوالن را ب  و مس
و تأکیــد کردنــد: عمــل مســئوالن بــه وظایــف ســنگین خــود 

یعنــی شــکر واقعــی ایــن نعمــات.
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ــث، یکــی از شناخته شــده ترین  ــاری شــخص ثال بیمــه اجب
ــودرو  ــه خ ــانی ک ــه کس ــت. هم ــور اس ــه در کش ــواع بیم ان
ــودروی  ــرای خ ــه را ب ــن بیم ــد ای ــون بای ــق قان ــد، طب دارن
خــود تهیــه کننــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم ایــن بیمــه یکــی 
از گســترده ترین بیمه هــای کشــور اســت. امــا جالــب 
اینجاســت کــه شــخص ثالــث زیان ده تریــن رشــته بیمــه ای 
در کشــور نیــز هســت! آمــار و ارقــام نشــان می دهــد بیمــه 
شــخص ثالــث، ســاالنه رقمــی حــدود بیــش از ۷۰۰ میلیــارد 
تومــان زیــان بــه صنعــت بیمــه وارد می کنــد. یکــی از 
دالیــل اصلــی زیان دهــی در بخــش شــخص ثالــث، رقابــت 
ــای  ــرداری بنگاه ه ــه و بهره ب ــرکت های بیم ــن ش ــی بی منف

ــت منفــی اســت.  ــن رقاب ــزرگ از ای انحصــاری ب
شــرکت های بیمــه در رقابــت بــا یکدیگــر در رشــته ای 
ــه  ــب ارائ ــب و غری ــای عجی ــت، تخفیف ه ــان ده اس ــه زی ک
ــه  ــد. ب ــزرگ کنن ــازار خــود را ب ــد ســهم ب ــا بتوانن ــد ت می کنن
ــازار  ــردن ســهم ب ــزرگ ک ــا ب ــن شــرکت ها ب ــر ای ــان دیگ بی
خــود در حــال بــزرگ کــردن زیــان خــود هســتند! ولــی چــرا 
شــرکت های بیمــه ایــن کار را می کننــد؟ جــواب ایــن ســؤال 
ــا پرداخــت  ســاده اســت. بــه همــان دلیلــی کــه بانک هــا ب
ــرخ  ــرای ن ــت منفــی ب ســودهای بیــش از ۲۰ درصــد و رقاب
ســود، در حــال تحمیــل زیان هــای بــزرگ بــه خــود هســتند. 
بانک هــا، ســودهای نجومــی می دهنــد تــا نقدینگــی فعلــی 
خــود را تأمیــن کننــد و بتواننــد ســود ســپرده های قبلــی را 
ــه  ــن دور باطــل همین طــور ادام ــد و ای ــد، بدهن ــه گرفته ان ک
پیــدا می کنــد. ادامــه ایــن وضعیــت هرچنــد بحــران را 

ــران  ــرای مدی ــا ســودش ب ــد، ام ــر می کن ــر و بزرگ ت بزرگ ت
ــی  ــد، ول ــر می افت ــه تأخی ــه بحــران ب ــن اســت ک بانکــی ای
ــاق  ــن اتف ــود. همی ــرر می ش ــت متض ــن وضعی ــور از ای کش
بــه شــکل دیگــری در صنعــت بیمــه رخ داده اســت. 
شــرکت های بیمــه نیــز بــرای تأمیــن نقدینگــی فعلــی خــود 
ــا اعطــای تخفیف هــای نجومــی و غیرکارشناســی، اقــدام  ب
ــارغ از  ــد؛ ف ــروز می کنن ــی در ام ــع مال ــع آوری مناب ــه جم ب

ــد و  ــارات را بپردازن ــد خس ــه می خواهن ــردا چگون ــه ف اینک
ــد. ــردم را بدهن ــواب م ــد ج ــه می خواهن چگون

   ماهیگیری خودروسازان در آب گل آلود
ماهی هــای  نیــز  خودروســازان  گل آلــود،  آب  ایــن  از   
بــزرگ خــود را می گیرنــد. خودروســازان بــرای صــدور 
ــت  ــاد رقاب ــه ایج ــدام ب ــو، اق ــای ن ــای خودروه بیمه نامه ه
ــای ۱۵  ــرده و تخفیف ه ــه ک ــرکت های بیم ــن ش ــی بی منف

ــداران  ــه خری ــه ب ــی ک ــد؛ تخفیف ــدی می گیرن ــا ۲۰ درص ت
ــو هــم داده نمی شــود و مســتقیم بــه جیــب  خودروهــای ن
ــزرگ  ــیار ب ــف بس ــن تخفی ــم ای ــی رود. رق ــازان م خودروس
ــارت  ــه عب ــان می رســد. ب ــارد توم ــا میلی ــه صده اســت و ب
ــه  ــال دادن یاران ــور در ح ــه کش ــرکت های بیم ــر، ش دقیق ت
میلیــاردی بــه صنعــت خودروســازی در رشــته شــخص 
ثالــث بودنــد و بیشــتر از ایــن مبلــغ هــم در ایــن حــوزه زیان 

شناســایی می کننــد!
   راه حل و چالش های موجود

امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت. در دو ماه گذشــته ســندیکای 
ــول  ــددی ح ــای متع ــزی، بحث ه ــه مرک ــران و بیم بیمه گ
بیمــه شــخص ثالــث کردنــد؛ بــه طــوری کــه باالخــره 
ســندیکای بیمه گــران بــه یــک راه حــل جامــع بــرای 
ــه  ــرار اســت ک ــن ق ــن بحــران رســید. راه حــل از ای حــل ای
شــرکت های بیمــه در صــدور بیمــه شــخص ثالــث بــه 
صــورت واحــد و کنسرســیومی عمــل می کننــد. بیمــه ایــران 
هــم بــه عنــوان رهبــر صنعــت، اقــدام بــه صــدور بیمــه بــرای 
ــرکت های  ــام ش ــهم تم ــد و س ــد می کن ــین های جدی ماش
بیمــه  می شــود.  پرداخــت  بیمه نامه هــا  ایــن  از  بیمــه 
ــه  ــذا ب ــدارد. ل ــه تخفیفــی ن ــه هیچ گون ــران هــم حــق ارائ ای
ــن دور باطــل خــارج  ــه از ای ــت بیم ــن شــکل، هــم صنع ای
ــد  ــش خواه ــه شــکل درســت پی ــا ب ــم رونده می شــود، ه
محــل  ایــن  از  نمی تواننــد  هــم خودروســازان  و  رفــت 
ســودهای موهومــی شناســایی کننــد؛ امــا بــه نظــر می رســد 
خودروســازان بــه راحتــی از ایــن ســود میلیــاردی نخواهنــد 
گذشــت و احتمــال مــی رود در روزهــای آینــده واکنش هــای 

ــن موضــوع را شــاهد باشــیم. ــه ای صنعــت خــودرو ب

نگاهی به چالش های یکی از گسترده ترین بیمه های کشور

دور باطل بیمه شخص ثالث

توزیــع اســکناس نــو از ۲۲ تــا ۲6 اســفندماه ســال جــاری 
در شــعب منتخــب بانک هــای ملــی ایــران، صــادرات 
 ایــران، ملــت، ســپه، اقتصــاد نویــن، ســینا، پســت بانــک 

و پارسیان آغاز خواهد شد. 
ــک  ــه در بان ــزی صورت گرفت ــق برنامه ری طب
ــرای  ــاری ب ــال ج ــری در س ــزی، تغیی مرک
ــبت  ــا نس ــو در بانک ه ــکناس ن ــع اس توزی
بــه ســال های قبــل مشــاهده می شــود. 
ــه  ــب ب ــای منتخ ــاری بانک ه ــال ج در س
متقاضیــان اســکناس نــو، یکصــد بــرگ 
اســکناس ۲۰.۰۰۰ ریالــی و یکصــد بــرگ 
در  می دهنــد؛  ریالــی   ۵۰.۰۰۰ اســکناس 

ــی  ــزار تومان ــکناس ه ــل اس ــال های قب ــه در س ــی ک حال
ــود  ــا وج ــو در بانک ه ــکناس ن ــع اس ــان توزی ــم در زم ه

ــت.  داش
نبــود اســکناس  بانــک مرکــزی در توضیــح چرایــی 
ــعب  ــو در ش ــکناس ن ــع اس ــان توزی ــی در زم ــزار تومان ه
ــر اســاس  ــه ب ــرد ک ــن اســتدالل را مطــرح ک منتخــب، ای

تجربــه ســال های قبــل، اســکناس هایی را کــه بیشــترین 
ــال  ــی س ــی ط ــای بانک ــتند، در باجه ه ــت را داش درخواس
جــاری توزیــع خواهیــم کــرد. همچنیــن آن گــروه از 
ــزار  ــکناس های ۱۰ ه ــت اس ــه دریاف ــل ب ــه مای ــی ک مردم
تومانــی نــو هــم هســتند، می تواننــد از 
ــا  ــعب بانک ه ــرداز و ش ــتگاه های خودپ دس

ــد.  ــن کنن ــود را تأمی ــاز خ نی
 در روزهــای پایانــی ســال، بانــک مرکــزی در 
ــال اســکناس  ــارد ری مجمــوع ۱6 هــزار میلی
نــو در تهــران و دیگــر شــهر ها توزیــع می کنــد 
و بــرای بانک هــای متقاضــی در ایــن روزهــا 
ــت  ــقف برداش ــزان س ــش می ــکان افزای ام
ــرار  ــم ق ــان را ه ــزار توم ــقف ۵۰۰ ه ــا س ــا ت از خودپردازه
داده اســت. بنابرایــن در ســال جــاری بــه بانک هایــی کــه 
ــازه داده  ــتند، اج ــد هس ــن تمهی ــتفاده از ای ــی اس متقاض
ــقف  ــن ۱396 س ــا ۱۵ فرودی ــفند ۱39۵ ت ــده از ۲۰ اس ش
ــزار  ــزان ۵۰۰ ه ــه می ــود را ب ــای خ ــت از خودپردازه برداش

ــد. تســنیم تومــان افزایــش دهن

حــذف ســه تــا چهــار صفــر از پــول ملــی، ماجــرای 
ــا قــدرت  چنــد ســاله پولــی ایــران اســت کــه گاه ب
مطــرح و گاه بــه آرشــیو بانــک مرکــزی برمی گــردد؛ 
ــی پیش بینــی کــرده  ــار سیاســتگذار پول امــا ایــن ب
ــرای  ــرای اج ــاله ب ــک س ــدود ی ــان ح ــه زم ــه ب ک

ایــن سیاســت نیــاز دارد. واحــد پولــی 
ــد »الــف« مــاده  ــر اســاس بن ــران ب ای
)۱( قانــون پولــی و بانکــی مصــوب 
ــن  ــی ای ــوده و ط ــال ب ــال ۱3۵۱ ری س
ــیب هایی  ــود فرازونش ــا وج ــال ها ب س
کــه در اقتصــاد کالن رخ داده، همچنــان 
ــرا  ــه اخی ــد ک ــت. هرچن ــز پابرجاس نی
هیئــت وزیــران پیشــنهاد تبدیــل ریــال 

ــرای بررســی  ــد ب ــه تومــان را مطــرح کــرد کــه بای ب
بــه مجلــس بــرود، امــا ایــن موضــوع ارتباطــی بــه 
ماجــرای حــذف چنــد صفــر از پــول ملــی نداشــت. 
ایــن در حالــی بــود کــه حتــی در چنــد مــاه گذشــته 
ــان  ــه توم ــال ب ــی از ری ــل واحــد پول ــا طــرح تبدی ب
ــر  ــا حــذف ســه صف ــه ب ــه در رابط و شــائبه هایی ک

ــه  ــتند ک ــد داش ــی تاکی ــات پول ــد، مقام ــرح ش مط
ــا  ــوده و تنه ــر نب ــد صف ــای حــذف چن ــه معن ــن ب ای
ــه آنچــه اســت کــه در عــرف  تبدیــل واحــد پولــی ب
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــرای حــذف صفــر 

ــود.  ــداری در اقتصــاد ب ــد منتظــر شــرایط پای بای
اظهــارات  تازه تریــن  حــال  ایــن  بــا 
از زمانــی  بانــک مرکــزی  قائم مقــام 
نزدیــک بــرای حــذف صفــر از پــول ملــی 
خبــر می دهــد. کمیجانــی در مذاکــره 
ــی از  ــا نمایندگان ــه ب ــی خــود ک بین الملل
اتریــش داشــته، عنــوان کــرده اســت کــه 
اصــالح واحــد پــول ایــران، سال هاســت 
ــرار  ــزی ق ــک مرک ــه در دســتور کار بان ک
دارد، امــا حــذف ســه صفــر یــا چهــار صفــر از 
ــاز  ــات بیشــتر اقتصــاد و نی ــه ثب ــاز ب ــی نی ــول مل پ
بــه کنتــرل تــورم دارد. وی البتــه اعــالم کــرده 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــه پیش بینی ه ک
اجرایــی کــردن ایــن امــر، بــه یکســال دیگــر زمــان 

ــنا ــم. ایس ــاز داری نی

ــری  ــان اینکــه پیگی ــا بی مشــاور رئیــس ســازمان خصوصی ســازی ب
ــص  ــن مخت ــط از ســایت و شــماره تلف ــت فق ــت ســهام عدال وضعی
ایــن ســهام قابــل انجــام اســت، می گویــد: طــی چنــد روز گذشــته، 
افــرادی کالهبــردار مدعــی شــده اند کــه می تواننــد بــا گرفتــن مبلغــی 
ــر ســبحانی  ــد. ســید جعف ــام کنن ــت ثبت ن ــرای مــردم ســهام عدال ب
اظهــار کــرد: در چنــد روز گذشــته افــرادی ســودجو در نقــاط مختلــف 
ــد و مدعــی می شــوند کــه آن کارت  ــی می دهن ــه مــردم کارت کشــور ب
ســهام عدالــت اســت و بابتــش از مــردم مبالغــی دریافــت می کننــد 
یــا اینکــه در بعضــی از ســایت ها شــماره تلفن هایی گذاشــته اند و 
ــش  ــد و بابت ــاوره می دهن ــت مش ــهام عدال ــاره س ــه درب ــد ک می گوین

ــی اســت.  ــد کــه ایــن موضــوع غیرقانون پــول می گیرن
ــی از  ــرد: بعض ــار ک ــازی اظه ــازمان خصوصی س ــس س ــاور رئی مش

شــرکت های تعاونــی شهرســتان ها می گوینــد مبلغــی بدهیــد و دربــاره ســهام عدالــت خدمــات 
بگیریــد. 

می شــوند  مدعــی  و  می گیرنــد  مبالغــی  بعضی هــا  حتــی 
ــوارد  ــن م ــام ای ــه تم ــد ک ــام می کنن ــت را ثبت ن ــهام عدال ــه س ک

کالهبــرداری و ســودجویی اســت. 
نــوع  ایــن  از  گذشــته  روز  ســه  دو  در  آنقــدر  افــزود:  وی 
ــان  ــوع برایم ــن موض ــه ای ــته ایم ک ــد داش ــای جدی کالهبرداری ه
ــردم  ــرد: م ــه ک ــل شــده اســت. ســبحانی اضاف ــی تبدی ــه معضل ب
بــه هیــچ عنــوان بــه اطالعیه هــای این چنینــی توجــه نکننــد و هــر 
ــد، از ســایت  ــت می خواهن ــه ســهام عدال ــه راجــع ب ــی را ک اطالعات
www.samanese.ir بــه دســت آورنــد یــا بــا شــماره تلفــن 
83338 کــه مختــص پاســخگویی بــه مــردم دربــاره ســهام عدالت 

ــد.  ــاس بگیرن ــت، تم اس
وی ادامــه داد: تاکنــون بیــش از 9 میلیــون نفــر بــه ســامانه ســهام 
ــرا  ــت؛ چ ــده اس ــاری خیره کنن ــه آم ــد ک ــاب گرفته ان ــد و صورت حس ــه کرده ان ــت مراجع عدال
کــه مــا تصــور می کردیــم در هفتــه اول 3 یــا 4 میلیــون نفــر بــه ســامانه مراجعــه کننــد. ایســنا

هشدار به متقاضیان سهام عدالت

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 390 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 توزیع پرتقال های مصری 

هنوز آغاز نشده است
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی 
عرضــه  اینکــه  بیــان  بــا 
وارداتــی  مصــری  پرتقال هــای 
توزیــع  از  نشــده،  آغــاز  هنــوز 
ــا  ــاق ب ــای قاچ ــترده میوه ه گس
4 برابــر قیمــت تمام شــده، در 

آستانه نوروز خبر داد.  
سیدحســین مهاجــران بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
ــن  ــار داشــت: ای ــد اســت، اظه ــوه آرام و راک ــازار می ــت ب وضعی
ــت  ــاس اس ــد لب ــی مانن ــردم اجناس ــد م ــت خری ــا اولوی  روزه

و آنان فعال به دنبال خرید میوه شب عید نیستند. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه پرتقال هایــی کــه دولــت وارد 
کــرده در ســردخانه دپــو شــده و هنــوز توزیــع آن هــا آغــاز نشــده 
گفــت: در حــال حاضــر تمــام پرتقال هــای خارجــی کــه در بــازار 
ــا را در  ــه بخشــی از آن ه عرضــه می شــوند، قاچــاق هســتند ک
ظــروف میوه هــای ایرانــی و بــه نــام محصــول داخلــی عرضــه 
ــر قیمــت  ــن میوه هــا حــدود 4 براب ــد؛ ضمــن اینکــه ای می کنن
ــران  ــوند. مهاج ــه می ش ــدگان عرض ــه مصرف کنن ــده ب تمام ش
اضافــه کــرد: مامــوران و بازرســان دولتــی ســختگیری های 
ــاد اســت؛  ــد، کشــفیات هــم زی ــه می کنن ــن زمین ــادی در ای زی
ــدگان میوه هــای قاچــاق  امــا حتــی اگــر محصــوالت عرضه کنن
دو تــا ســه بــار توقیــف شــود و یــک بــار بتواننــد آن را بفروشــند، 

ــر ــد. مه ــود می کنن ــود و س ــران می ش ــان جب زیانش

افزایش شهریه دانشگاه آزاد
ــه اتفــاق آرای  بودجــه 96 دانشــگاه آزاد اســالمی و احــکام آن ب
اعضــای هیئــت امنــای مرکــزی تصویــب شــد. در ایــن جلســه با 
حضــور والیتــی رئیــس هیئــت مؤســس و هیئــت امنــا، آیــت هللا 
ســید حســن خمینــی، حمیــد میــرزاده، جاســبی حجت االســالم 
ــدی  ــن صم ــزی بهم ــدون عزی ــان، فری ــلمین محمدی و المس
یــزدی، نماینــدگان دو وزارت علــوم و بهداشــت  مقــرر شــد از مهر 
ــت دانشــجویان رشــته های غیرپزشــکی ورودی  96 شــهریه ثاب
ــا  ــر آن ه ــر و شــهریه متغی ــدون تغیی ــل ب ــه ماقب ســال ۱39۵ ب
نســبت بــه ســال 9۵، ۱۰ درصــد افزایــش یابــد. همچنیــن شــهریه 
ثابــت و متغیــر دانشــجویان رشــته های غیرپزشــکی کــه از مهــر 
96 وارد دانشــگاه می شــوند، نســبت بــه ســال گذشــته ۱۰ درصــد 
افزایــش می یابــد.  شــهریه ثابــت دانشــجویان رشــته های 
پزشــکی کــه قبــل از مهــر 96 وارد دانشــگاه شــده اند، افزایــش 
ــع نــرخ شــهریه وزارت  ــد؛ امــا شــهریه متغیــر آن هــا تاب نمی یاب
بهداشــت بــرای رشــته های خودگــردان اســت کــه متعاقبــا اعــالم 
می شــود. همچنیــن شــهریه ثابــت دانشــجویان رشــته های 
ــد  ــوند، ۱۰ درص ــگاه می ش ــال 96 وارد دانش ــه از س ــکی ک پزش
ــد و شــهریه متغیــر  ــه ســال گذشــته افزایــش می یاب نســبت ب
ــته های  ــرای رش ــت ب ــهریه وزارت بهداش ــرخ ش ــع ن ــا تاب آن ه

ــب ــت. ایران جی ــردان اس خودگ

استاندار اصفهان خبر داد:

اجرای بسته توسعه اشتغال در اصفهان
اجــرای  از  اصفهــان  اســتاندار 
بســته توســعه اشــتغال از ســال 
آینــده در اصفهــان خبــر داد و 
گفــت: بــر اســاس آخریــن آمار 
تاکنــون بــا ۱۰64 واحــد کــه 
اخـــذ تســهیالت  اســـتحقاق 
داشــتند، 8 هــزار و 4۰۰ میلیــارد 
ریــال قــرارداد تســهیالت بســته شــده و بیــش از ۱۰۲۰ واحــد 
نیــز تســهیالت خــود را بــه حجــم ۷ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال 
دریافــت کرده انــد. رســول زرگرپــور در جلســه ســتاد تســهیل 
و رفــع موانــع تولیــد اســتان اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان 
ــداد  ــت و تع ــی اس ــب توجه ــادی جال ــرایط اقتص دارای ش
زیــادی از صنایــع بــزرگ و کوچــک در اســتان فعالیــت 
ــتان  ــن اس ــان صنعتی تری ــه اصفه ــوری ک ــه ط ــد؛ ب می کنن
ــا بیــان اینکــه در شــرایط  کشــور نامیــده شــده اســت. وی ب
ــتند،  ــه هس ــادی مواج ــکالت زی ــا مش ــع ب ــن صنای ــود ای رک
افــزود: مســائل بانکــی، بیمــه ای، مالیاتــی و ... از جملــه ایــن 
مشــکالت اســت و بــه همیــن دلیــل کارگــروه تســهیل و رفــع 
ــات  ــت و جلس ــت فعالی ــا جدی ــان ب ــد در اصفه ــع تولی موان
ــی  ــج خوب ــبختانه نتای ــه خوش ــد ک ــزار می کن ــتمری برگ مس
ــز داشــته اســت. وی ادامــه داد: علی رغــم اینکــه امســال  نی
ــن دو  ــی ای ــه، ول ــن رفت ــدادی فرصــت شــغلی از بی ــز تع نی
بســته حمایتــی توانســته 4۵ هــزار فرصــت شــغلی را تثبیــت 

کند. ایمنا

 مسکن استیجاری 

همچنان پشت درهای بسته مجلس
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک کشــوری از افزایــش نیافتــن 
قیمــت اجــاره مســکن در ســال 96 خبــر داد و گفــت: چندیــن 
ســال اســت ایــده ســاخت مســکن اســتیجاری داده شــده، امــا 
هنــوز دولــت و مجلــس آن را بــه مرحلــه اجرایــی نرســانده اند. 
حســام عقبایــی افــزود: از خردادمــاه تــا پایــان تابســتان، فصــل 
جابه جایــی مســتاجران اســت و تمرکــز بیشــتر روی اجاره بهــای 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــت. عقبای ــکن اس مس
قیمــت مســکن افزایــش نیافتــه بنابرایــن نــرخ اجاره بهــا نیــز در 
حــد بســیار پاییــن اســت. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــل  ــه دلی ــتر را ب ــای بیش ــت اجاره به ــوان پرداخ ــتاجران ت مس
ــا  ــرخ اجاره به ــش ن ــد، افزای ــا ندارن ــرخ اجاره به ــودن ن ــن ب پایی
بســیار پاییــن بــوده و مانــع از ایجــاد ســوداگری در بــازار 
 اجــاره مســکن ســت. عقبایــی گفــت: افزایــش تولیــد مســکن 
ــه  ــد مســکن اســتیجاری، از جمل ــی و تولی ــازار رقابت و ایجــاد ب
ــکن  ــازار مس ــوداگری در ب ــاد س ــع ایج ــه مان ــت ک ــی اس عوامل

می شــود. باشــگاه خبرنــگاران

پول ملی به حذف صفر نزدیک شدسقف برداشت از خودپردازها، 500 هزار تومان شد

)آگهی تجدید مناقصه(

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 349 مورخ 9۵/۱۰/۱۲ شورای 

محترم اسالمی شهر، در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان 

فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی با اعتبار 

۷/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 

فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/۰۱/۷ جهت اطالع از 

شرایط و شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.

نوبت  دوم

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

خطــوط تلفــن همــراه، یکــی از پرکاربردتریــن خطــوط 
ــراد از  ــه اف ــا هم ــی حــال حاضــر اســت و تقریب تلفن

ــرای  ــد. ب همــه اقشــار جامعــه از آن اســتفاده می کنن
آشــنایی بیشــتر بــا ایــن خطــوط بــا خانــم مهنــدس 
فرشــته صبایــی، رئیس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
ــو نشســتیم.  ــه گفت وگ ــان ب ــرات اســتان اصفه مخاب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی آنچ
حذف پیامک های ارزش افزوده

ــه مشــتریان  اپراتورهــای تلفــن همــراه اول کشــور ب
خــود ســرویس های پیامکــی مختلفــی را ارائــه 
می دهنــد کــه بــه نــام خدمــات ارزش افــزوده 

می شــوند.  شــناخته 
خدمــات  پیامــک  طریــق  از  ترتیــب  ایــن  بــه 
ــده و در ازای آن  ــه ش ــتریان ارائ ــه مش ــی ب مختلف
ــا  ــتریان ب ــود. مش ــت می ش ــما دریاف ــی از ش مبلغ
ایــن خدمــات می تواننــد در جریــان اخبــار روز قــرار 
ــی  ــف پیامک ــابقات مختل ــا و مس ــد، در بازی ه گیرن
آموزشــی  پیامک هــای  حتــی  و  کــرده  شــرکت 

ــد.  ــت کنن دریاف
نیســت کــه چنیــن خدماتــی می توانــد  شــکی 

بــه مشــتری کمــک کــرده و امــکان دسترســی 
را  مختلــف  اطالعــات  بــه  ســاده تر  و  ســریع تر 
ــانی  ــفانه اطالع رس ــی متاس ــم آورد. ول ــرای او فراه ب
ــات و نحــوه فعال ســازی  ــن خدم ــاره ای ــی درب دقیق
و غیرفعال ســازی آن هــا انجــام نشــده و همیــن 
ــن ســرویس ها  ــراد از ای باعــث شــده بســیاری از اف
ــه  ــه شــما ب ــی ک ــن در صورت ناراضــی باشــند. بنابرای
کدهــای فعال ســازی و غیرفعال ســازی خدمــات 
ــا  ــت ب ــد، الزم اس ــاز داری ــری نی ــزوده دیگ ارزش اف
ــا ســایت های  ــوگل ی ــا در گ ــام آن ه جســت وجوی ن
ــازی  ــر فعال س ــد غی ــات، ک ــن خدم ــا ای ــط ب مرتب
ــق  ــن راه از طری ــر از ای ــه غی ــد. ب ــدا کنی ــا را پی آن ه
ــن  ــوان ای ــز می ت ــراه اول نی ــامانه هم ــا س ــاس ب تم

ســرویس ها را غیرفعــال کــرد.
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آگهی مناقصه
)مرحله دوم –  نوبت دوم(

                                                                                     

رحیم جافری: شهردار شهرضا

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه ۲6۷ مورخ 9۵/۱۰/۰۵ شورای اسالمی شهر 
خدمات نظافت، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند های عادی و صنعتی محل های مورد نظر را 
از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت حجمی واگذار 

نماید.   
به شهرداری  تعطیل  ایام  بجز  روزه  روز همه   ۱۰ به مدت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  لذا متقاضیان 

مراجعه و یا با تلفن ۵3۲4۱۰۱۰ داخلی ۱۱6 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد: ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره 3۱۰۰۰۰۲9۱۱۰۰9 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که 

غیر قابل استرداد می باشد. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت ۱4/3۰ روز دوشنبه مورخ 9۵/۱۲/۲3

تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵/۰۰ روز سه شنبه مورخ 9۵/۱۲/۲4 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا  

تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمنًا سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

شماره تماس: ۵3۲4۱۰۱۰ -۰3۱ داخلی ۱۱6

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا
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حتما بخوانید!
آبادانی فوالدشهر در گرو تعامل ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــران  ــه ای ــگ علی ــراق در جن ــه ع ــیمیایی را ک ــای ش بمب ه
اســتفاده کــرد، آلمانی هــا ســاختند و حــاال همیــن آلمان هــا 
و انگلیســی ها هســتند کــه پادزهــر ایــن بمب هــا را در دســت 
ــازان شــیمایی آغــاز  ــخ جانب ــد. اینجاســت کــه واقعــه تل دارن
ــه  ــتند ک ــیمایی هس ــازان ش ــم جانب ــار ه ــن ب ــود و ای می ش

ــوند. ــور می ش ــا در کش ــن داروه ــود ای ــان نب قربانی
   تحریم های دارویی

بحــث فــراز و فرودهــای بــازار ارز و نوســانات ناگهانــی قیمــت 
دالر از یک ســو و تحریم هــای همه جانبــه از ســوی دیگــر 
قیمــت دارو، به ویــژه داروهــای بیمــاران خــاص، بیمــاران 
ــازان شــیمیایی  ــاز جانب ســرطانی و حتــی داروهــای مــورد نی
را افزایــش داده اســت. داروهایــی گــران کــه ایــن روزهــا بــه  
ــه شــانس  ــدا نمی شــود. برخــی ک ــا پی ــی در داروخانه ه راحت
می آورنــد یــا رابطــه و آشــنایی در بــازار دارو دارنــد، می تواننــد 
ــار  ــد، بایــد در کن ــد و آن هــا کــه ندارن داروهــای آلمانــی بخرن
ــی  ــای اصل ــش نمونه ه ــرای پوش ــا ب ــتن بیمه ه ــل نداش تمای
ــه  ــی ک ــدی و چین ــا داروهــای پاکســتانی، هن ــا ب ــن داروه ای
ــت  ــذاب آور اس ــد و ع ــاری جدی ــک بیم ــود ی ــان، خ عوارضش

ســر کننــد.
محمــود قائمــی، یکــی از جانبــازان 70 درصد شــیمیایی، درباره 
 مشــکالتش در تهیــه دارو گفــت: مدتــی اســت بنیــاد شــهید 

ــن  ــا م ــد؛ ام ــه می کن ــن را تهی ــران داروهــای م ــور ایثارگ و ام
بایــد پــس از ویزیــت پزشــک لیســت داروهــا را بــرای تأییــد 
بــه شــرکت بیمــه ببــرم. در صــورت تأییــد بیمــه، بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگــران از دو داروخانــه ای کــه در تهــران طــرف قــرارداد 
هســتند، داروهــا را تهیــه می کنــد. تعــداد داروخانه هــا بیشــتر 
از ایــن بــود، ولــی از آنجــا کــه بیمــه بدهی هــای قبلــی خــود 
را بــه داروخانه هــا پرداخــت نکــرده، بســیاری از آن هــا قــرارداد 

ــد. ــو کرده ان ــا لغ ــا بیمه ه خــود را ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک جانبــاز 70 درصــد شــیمیایی بــا 
دشــواری های زیــادی در رفت وآمــد و تنفــس در شــهر آلــوده 
ــل اســپری  ــی مث ــت: داروهای ــان اســت، گف ــه گریب دســت ب
ــا در  ــه تازگی ه ــتند ک ــی هس ــیمبیکورت ،آلمان ــرتاید و س س
ــکان  ــل پزش ــن دلی ــه همی ــوند؛ ب ــدا نمی ش ــا پی داروخانه ه
مجبورنــد داروهــای مشــابه هنــدی و پاکســتانی که حنجــره را 

ــد. ــز کنن ــد، تجوی ــب می کن تخری
   کسانی که زهر ساختند، پادزهر را هم بدهند

غــالم دلشــاد، جانبــاز 70 درصــد شــیمیایی دوران دفــاع 
ســالح های  قربانیــان  پیگیــری  گــروه  مدیــر  مقــدس، 

ــیمیایی  ــازان ش ــت از جانب ــن حمای ــو انجم ــیمیایی و عض ش
اعتقــاد دارد مظلوم تریــن قشــر جامعــه ایثارگــران و جانبــازان 
ــاع  ــع نخ ــاز قط ــک جانب ــد: ی ــتند. او می گوی ــیمیایی هس ش
 ویلچــری دارد کــه یــار و یــاور اوســت، امــا هیچ کــس 
ــس  ــیمیایی نف ــاز ش ــای جانب ــه ج ــد ب ــز نمی توان و هیچ چی
بکشــد و بــرای او ریــه باشــد و ایــن درد قشــر مظلــوم 

ایثاگــران شــیمیایی اســت.
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص وی در گفت وگ
ــد:  ــاز شــیمیایی می گوی ــک جانب ــوان ی ــه عن از مشــکالتش ب

دنیــا شــعار می دهــد، ولــی متاســفانه عمــل نمی کنــد؛ 
 خواســته مــا ایــن اســت کســانی کــه زهــر را ســاختند 
قربانیــان  و  مــا  اختیــار  در  هــم  را  پادزهــر  دســت کم 
ــری دارد  ــری، پادزه ــر زه ــد؛ ه ــیمیایی بگذارن ــالح های ش س
و آن کشــوری کــه ســالح های شــیمیایی را ســاخت، مطمئــن 

ــم دارد. ــان آن را ه ــه دارو و درم ــید ک باش
   برای تأمین دارو کفش آهنی نیاز است

ایــن جانبــاز شــیمیایی 70 درصــد تاکیــد کــرد: درد یــک جانباز 
شــیمیایی بــا اســپری های ســاخت آلمــان آرام می گیــرد 
امــا امثــال بنــده، بایــد کفــش آهنــی بــه پــا داشــته باشــیم 
ــام درد  ــرای التی ــا ایــن داروهــا را ب و هفت خــان را رد کنیــم ت

خودمــان تهیــه کنیــم.
وی می گویــد: تهیــه داروهــای باکیفیــت خارجــی بــرای 
جانبــازان شــیمیایی در دروان تحریــم و برجــام هیــچ تفاوتــی 
ــوار  ــیمیایی دش ــان ش ــان مصدوم ــرای درم ــرده و کار را ب نک
ــف  ــس موظ ــه مجل ــاس مصوب ــر اس ــت ب ــت. دول ــرده اس ک
ــه  ــرای کمــک ب ــار بنیــاد شــهید ب اســت بودجــه ای را در اختی
ــه  ــد ک ــاص ده ــیمیایی اختص ــازان ش ــای جانب ــد داروه خری
ــئوالن  ــن مس ــت! ای کاش همی ــده اس ــق نش ــون محق تاکن
هــم بــه ایــن درد مبتــال بودنــد تــا درکمــان می کردنــد. توقــع 
 مــا ایــن اســت کــه معاونــت تهیــه وزارت بهداشــت و درمــان 
و آمــوزش پزشــکی بــه ایــن موضــوع بپــردازد و حــالّل 

مشــکالت مــا باشــد.

 گذر از هفت خان برای تهیه داروهای جانبازان شیمیایی:

نفس هایم را دریابید!
من یک جانباز شیمیایی هستم

رئیس اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه خبر داد:

 مصالحه ۳۵ درصد از متقاضیان 

طالق توافقی

V.Esfahani@eskimia.ir
وحید اصفهانیشاهین شهر

ــه  ــهر و میم ــتان شاهین ش ــتی شهرس ــس اداره بهزیس رئی
برنامه ریــزی  و  سیاســتگذاری  تخصصــی  نشســت  در 
ــه  ــای ب ــت: آماره ــردی کاهــش طــالق شهرســتان گف راهب
دســت آمــده از مراکــز مشــاوره و مطالعــات صورت گرفتــه 
در حــوزه اورژانــس اجتماعــی، بیانگــر ایــن موضــوع اســت 
ــا مهارت هــای زندگــی منجــر  ــودن زوجیــن ب کــه آشــنا نب
ــای  ــه فض ــر و روی آوردن ب ــا از یکدیگ ــردی آن ه ــه دلس ب
ــواده  مجــازی و در نتیجــه سســت شــدن کانــون گــرم خان

شــده اســت. 
امیــن عســکری معضــل طــالق را یــک پدیــده چنــد 
ــدم  ــاد، ع ــکاری، اعتی ــه بی ــان اینک ــا بی ــد و ب ــی خوان وجه
ــود  ــویی و نب ــکالت زناش ــن، مش ــئولیت پذیری زوجی مس
ــالق در  ــه ط ــر ب ــل منج ــن عوام ــری از مهم تری ــوغ فک بل
ســطح شهرســتان اســت، خاطرنشــان کــرد: در ســال 
ــه  ــه ب ــی ک ــالق توافق ــان ط ــد از متقاضی ــاری 35 درص ج
ــده  ــاع داده ش ــتان ارج ــی شهرس ــس اجتماع ــز اورژان مرک
بودنــد، بــا دریافــت خدمــات مشــاوره تخصصــی مصالحــه 

کــرده و از طــالق منصــرف شــده اند.

 اجرای طرح عیدانه کتاب
 در چهارمحال و بختیاری

کارشــناس مســئول فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی چهارمحــال و بختیــاری از اجــرای طــرح عیدانــه 
ــال  ــن س ــرای دومی ــاری ب ــال و بختی ــاب در چهارمح کت

ــا سراســر کشــور خبــر داد.  متوالــی همزمــان ب
نــورهللا خیری نیــک اظهــار کــرد: این طــرح از 15 اســفندماه 
کتابفروشــی هایی  در  آینــده  ســال  فروردیــن   15 تــا 
 کــه در ســامانه خانــه کتــاب ثبت نــام کرده انــد، اجــرا 

می شود.
 وی ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی، دسترســی 
بــه کتــاب و مشــارکت   ســریع و آســان عالقمنــدان 
ــن  ــتان را در ای ــطح اس ــی های س ــت از کتابفروش و حمای
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــت و گف ــداف آن دانس ــرح از اه ط
ــه  ــامانه خان ــتان در س ــطح اس ــی در س ــش کتابفروش ش
ــن  ــود ای ــی می ش ــه پیش بین ــد ک ــام کرده ان ــاب ثبت ن کت

ــه 10 کتابفروشــی برســد.  تعــداد ب
وی تصریــح کــرد: کتاب هــای حــوزه عمومــی و بزرگســال 
حــوزه کــودک  و کتاب هــای  تخفیــف  درصــد   20  بــا 
ــی های  ــف در کتابفروش ــد تخفی ــا 25 درص ــوان ب و نوج

ــنا ــوند. ایس ــه می ش ــرح عرض ــن ط ــمول ای مش

اخبار کوتاه

ایستگاه های دوچرخه هسته مرکزی کاشان 

به بهره برداری رسید

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری کاشــان از 
ــته  ــه هس ــتگاه های دوچرخ ــه کار ایس ــروع ب ــاز ش آغ
مرکــزی کاشــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5 میلیــارد 
ریــال بــا مشــارکت بخــش خصوصــی خبــر داد. 
ــی  ــروژه ترافیک ــرداری از 30 پ ــاز بهره ب ــا آغ ــان ب همزم
ــز  ــزی کاشــان نی ایســتگاه های دوچرخــه هســته مرک
شــروع بــه کار کــرد. محمــد مســعود چایچــی بــا بیــان 
اینکــه تراکــم ترافیکــی ناشــی از وســایل نقلیــه موتوری 
موجــب تشــدید آلودگــی هــوا، آلودگــی صوتــی و ایجــاد 
ترافیــک و در نتیجــه کاهــش ســالمت و آرامــش 
ــیوه های  ــج ش ــرد: تروی ــان ک ــود، بی ــهروندان می ش ش
جابه جایــی جمعــی و غیرموتــوری )دوچرخــه(، راهــکاری 
ــدار تلقــی  ــه شــهر ســالم و پای در راســتای دســتیابی ب
می شــود. وی افــزود: طــرح اســتفاده از دوچرخــه 
ــا رویکــرد توســعه پایــدار و حمــل  بــه جــای خــودرو ب
ــب ســالمت  ــش ضری ــن افزای ــاک و همچنی ــل پ و نق
ترافیــک  حجــم  و کاهــش  شــهروندان  نشــاط  و 
درون شــهری موجــب کاهــش مصــرف ســوخت و 
آلودگــی هــوا می شــود. چایچــی تصریح کــرد: 10 ایســتگاه 
دوچرخه ســواری بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5 میلیــارد ریــال 
و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در محــدوده مرکــزی 

ــد. ــرا درمی آی ــه اج ــان ب ــهر کاش ش

 زنگ احسان و نیکوکاری 

در مدارس اردستان نواخته شد

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــن در  ــه صــورت نمادی ــوکاری ب جشــن احســان و نیک
چهــار مدرســه شــهر اردســتان، شــهر مهابــاد و روســتای 

موغــار برگــزار شــد. 
مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( شــهر اردســتان 
اظهــار کــرد: کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( هــر ســاله 
ــکلی را از  ــد مش ــی عی ــور نزدیک ــه منظ ــالش دارد ب ت
ــداد  ــه ام ــد و کمیت ــرف کن ــد برط ــای نیازمن خانواده ه

ــوده اســت.  ــن راه موفــق ب امــام)ره( اردســتان در ای
مهــرداد پویــان افــزود: همزمــان بــا آغــاز بــه کار جشــن 
نیکــوکاری در کلیــه پایگاه هــا ی کمیتــه امــداد در 
ــف  ــای مختل ــهر در بخش ه ــن ش ــور، ای ــر کش سراس
ــت  ــی را دریاف ــای مردم ــتان کمک ه ــتان اردس  شهرس
ــو  ــال ن ــل س ــش از تحوی ــدان پی ــت نیازمن ــه دس و ب

ــاند. ــد رس خواه

اخبار کوتاه

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

 علــی بابــادی، رئیــس شــورای شــهر فوالدشــهر 
ــا اصحــاب رســانه، فوالدشــهر را  در نشســت خبــری ب
ــه ای  ــی تفاهم نام ــزود: ط ــد و اف ــی خوان تک مدیریت

و  شــهر  شــورای  تصویــب  بــه  کــه 
شــرکت تخصصــی مــادر تهــران رســیده، 
ــود  ــارج می ش ــی خ ــهر از دومدیریت ش
و مــردم چشــم بــه ســازمان شــهرداری 

دوخته انــد. 
بابــادی آبادانــی فوالدشــهر را در گــرو 
ــته  ــایر ادارات دانس ــورا و س ــل ش تعام

و گفــت: دو ســازمان شــهرداری و شــرکت عمــران 
ــی آن در ازای  ــه ط ــد ک ــم دارن ــا ه ــی ب ــاط گرم ارتب
اف  و  ای  بــی، ســی، دی،  آ،  زیباســازی محــالت 
ــه دســت شــهرداری، شــرکت عمــران  مســکن مهــر ب

متقبــل پرداخــت هزینه هــا شــده اســت. 

ــجد  ــه، مس ــود مدرس ــم از نب ــده ای اع ــکالت عدی مش
پایــگاه ســالمت، ســنگفرش پیاده روهــا و خیابــان 
آســفالت، گریبانگیــر مســکن مهــر اســت؛ امــا مــردم 
بداننــد کــه شــهرداری و شــرکت عمــران آن هــا را تنهــا 

ــد گذاشــت.  نخواهن
وی تصریــح کــرد: پــروژه فرهنگســرای 
ــور در حــال  دانــش و غدیــر و بانوســرای ن

ــت.  ــام اس اتم
نماینــده مــردم شهرســتان  افــزود  وی 
لنجــان در مجلــس و مدیــر عامــل شــرکت 
عمــران بــرای بازگردانــدن اراضی جداشــده 

ــد.  ــالش می کنن ــهر ت از ش
اولویت هــای  از  را  فوالدشــهر  زیباســازی  بابــادی 
برنامــه چهــارم شــورا برشــمرد و تصریــح کــرد: مجــوز 
طــرح تراکــم بــرای محــالت ویالیی نشــین چهــره 
ــی از فرســودگی  ــوز نگران ــا هن ــر داده، ام شــهر را تغیی

دارد. وجــود  بلندمرتبه هــا 

آبادانی فوالدشهر در گرو تعامل شورا و سایر ادارات

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا

ــکی  ــبکه دامپزش ــس ش ــن، رئی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــوق  ــزای ف ــورد آنفلوآن ــچ م ــت: هی ــهرضا گف ــتان ش شهرس

ــدارد.  ــود ن ــهرضا وج ــدگان در ش ــاد پرن ح
بــا  گفت وگــو  در  امیــری  حمیدرضــا 
در  وطــن  کیمیــای  روزنامــه  خبرنــگار 
شــهرضا گفــت: بیــش از ۶0 کشــور دنیــا 
ایــن آنفلوآنــزا هســتند. رئیــس  درگیــر 
شــهرضا  دامپزشــکی شهرســتان  شــبکه 
ــد  ــچ واح ــروز از هی ــا ام ــت: ت ــار داش اظه
صنعتــی مرتبــط بــا طیــور، آنفلوآنــزای فــوق 

حــاد پرنــدگان گــزارش نشــده اســت. امیــری نیــز افــزود: 
ــه ای  ــرایط قرنطین ــام ش ــزا، تم ــری از آنفلوآن ــرای جلوگی  ب
و بهداشــتی از طــرف واحدهــای تولیــدی رعایــت می شــود. 
وی افــزود: کلیــه مراکــز تهیــه و توزیــع مــرغ کشــته و تخم مــرغ 
ــی ســفید، تحــت  ــواد پروتئین و تمــام واحدهــای عرضــه  م

نظــارت شــبکه  دامپزشــکی هســتند. 
امیــری تصریــح کــرد: همشــهریان از مصــرف گوشــت طیــور 
و تخم مرغ هایــی کــه فاقــد تاریــخ تولیــد، انقضــا و کــد 
ــوان  ــد. وی عن ــودداری کنن ــری محصــول هســتند، خ رهگی
ــه  ــزا توصی ــیوع آنفلوآن ــترش و ش ــه گس ــه ب ــا توج ــرد ب ک
ــتار  ــد کش ــی از خری ــهروندان گرام ــود ش می ش
ــه جــد  ــر ب ــدگان مهاج ــداری پرن شــکار و نگه

ــد.  ــودداری کنن خ
امیــری یکــی از راه هــای انتقــال ایــن بیمــاری 
بــه پرنــدگان اهلــی را تمــاس پرنــدگان اهلــی 
بــا پرنــدگان مهاجــر دانســت و افــزود: در 
صــورت نگهــداری طیــور، محــل نگهــداری 
آنــان بایــد محصــور باشــد تــا بــا پرنــدگان مهاجــر در تمــاس 
نباشــند. رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان شــهرضا در 
ــورت  ــه ص ــکی ب ــبکه دامپزش ــای ش ــت: اکیپ ه ــه گف ادام
ــد و از ورود مرغ هــای  2۴ ســاعته در کشــتارگاه حضــور دارن

ــد. ــری می کنن ــتارگاه جلوگی ــه کش ــروس ب ــه وی ــوده ب آل

در شهر

آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 9500106
شماره مزایده: 950۴302120000005

تاریخ ثبت: 12/1۶/ 1395

تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه ملک محصور به پالک ثبتی ۴۴3 فرعی از پالک 525 

اصلی واقع در پیربکران بخش نه ثبت اصفهان بمساحت 302/82مترمربع مورد ثبت صفحه 50۶ دفتر 

پیربکران خیابان مطهری  آدرس  به  ثبت 382۴7 و شماره چاپی 5۶۶۶85  به شماره  امالک   29۶

کوچه شقایق بن بست دوم 1۶ سمت راست پالک دوم جنوبی که حدود ومشخصات آن عبارتست از: 

شماال بطول 10 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست شرقا بطول 28/10 متر دیواریست به پالک 

525 اصلی جنوبا بطول 11/75 متر دیوار و دیوار به دیوار پالک 525 اصلی غربا بطول 28/10 متر 

دیوار اشتراکی است به پالک 525 اصلی و حقوق ارتفاقی ندارد، و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 

5/010/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 750 متر مربع اعیانی در سه طبقه شامل زیرزمین 

و همکف و اول و دوم و خرپشته در حد سفتکاری و در حال ساخت و با مصالح ساختمانی و اسکلت 

بتنی پوشش سقف تیرچه بلوک و دیواره های سفالی سطوح داخلی گچ و خاک لوله کشی گاز ولوله 

گذاری برق بدون سیم انجام گرفته درب ورودی پروفیل ودرب پارکینگ برقی می باشد، ملکی آقای 

حمید اکبری پاوائی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1۴ صادره فالورجان دارای کد ملی 11117۶3518 

رهنی شماره  باستناد سند  فروشگاه سروش که  بانک سپه  پیربکران خیابان مطهری جنب  ساکن 

7۴11-92/12/10 دفتر اسناد رسمی شماره 239 اصفهان در رهن شرکت چهلستون جی سهامی خاص 

بشماره ثبت 1350۴ ثبت شرکتهای اصفهان مقیم اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر 

جنب بانک ملی قرار گرفته است از ساعت 9 صبح الی 12 روز یکشنبه مورخ 9۶/2/3 در محل اداره 

ثبت اسناد وامالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی از طریق مزایده به فروش 

می رسد و مزایده از مبلغ پنج میلیارد و ده میلیون ریال )5/010/000/000 ریال ( ریال پایه شروع و به 

باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 

برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 

بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 

یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 

فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد 

ضمنًا این اگهی فقط یکبار در تاریخ 95/12/21 توسط روزنامه کیمیایی وطن چاپ و منتشر می گردد و 

چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است مازاد اول و دوم مورد مزایده بدستور دادگاه در قید بازداشت می 

باشد./ تاریخ انتشار:95/12/21 تاریخ مزایده:9۶/2/3

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان اکبر پورمقدم

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونده:  شماره   1395  /12/11 آگهی:  تاریخ    13950390212500000۴  : آگهی:  شماره 

13950۴002125000058

به موجب پرونده اجرائی کالسه 95000۶3 ششدانگ یک باب ویال در دو طبقه به پالک 1002 فرعی 

از 12۴ اصلی واقع در بخش 13 فریدن ثبت در صفحه 383 دفتر 133 بنام اقای مصطفی فراحینی 

خوراسگانی فرزند محمد ثبت و سند صادر گردیده حدود مشخصات شماال« دیوار بدیوار بطول 18/55 

متر به شماره 995/99۶ فرعی - شرقا« دیواریست بطول 3۴/50 متر به باقیمانده جنوبا »دیواریست 

، طبق سند رهنی شماره  به گذر  و دیوار بطول 31 متر  باقیمانده - غربا« درب  به  بطول ۴/05 متر 

70755-1392/10/21 دفترخانه شماره 129 اصفهان در قبال مبلغ 2/5۶0/000/000 ریال در رهن بانک 

مهر اقتصاد اصفهان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴/900/000/000 ریال ارزیابی شده 

و پالک فوق دارای 350 متر مربه عرصه و حدود 210 متر مربع اعیانی میباشد در دو طبقه و یک 

واحد انباری با اسکلت از نوع فلزی همراه با دیوارهای باربر و سقف شیروانی که از طریق دستگاه 

پله دو طبقه که به یکدیگر مرتبط بوده و دارای کابینت، چهارچوبها فلزی و درب های داخلی چوبی 

و بدنه دیوارها گچ و رنگ - پنجره ها الومینیوم با حفاظ و دارای شومینه و نمای ساختمان اجری 

و محوطه سازی شده با سنگ قلوه با قدمت حدودا«سال و...دارای انشعابات آب، گاز برق میباشد، 

پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 139۶/01/1۶در اداره ثبت اسناد وامالک فریدن واقع 

در داران - خیابان شهید بهشتی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۴/900/000/000 

ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ضمنا متقاضیان میتوانند جهت 

بازدید به ادرس چادگان دهکده تفریحی عمران زاینده رود بلوار حد فاصل میدان کاج و میدان رز 

کد پستی:۴378785731 الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 

انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 

و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 

عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 

مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه 

روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. تاریخ انتشار:1395/12/21 شماره:501/ م الف

رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن - موسی الرضا امامی

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 951010372031۴399شماره پرونده: 9209983720300987 شماره بایگانی شعبه: 

به  دادخواستی  پرورش گلپایگان  و  اموزش  مدیریت  خواهان   1395/10/29 تنظیم:  تاریخ   92098۴

طرفیت خوانده محمدصادق خرمی به خواسته جلب ثالث)مالی منقول و غیر منقول( تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه  9209983720300987 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن جهت اجرای قرار کارشناسی 139۶/01/2۶ و ساعت 10:30تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 590/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان-معانی

   آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، 
تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، 
تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام 

خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک بخش 3 آرا ن وبیدگل 

شماره های فرعی  از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد
2975 فرعی - آقای حسن کنعانی بیدگلی فرزندعلی محمد و خانم رضوان صانعی بیدگلی فرزند باقر 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 222.5 مترمربع 
297۶ فرعی - آقای علی اکبر نوریان بیدگلی فرزند حسینعلی - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

197.08 مترمربع 
139۶/1/1۴

شماره های فرعی از پالک های اصلی واقع دراماکن 
20 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 108 اصلی – آقای محسن رصافیان فرزند عباسعلی و خانم 

مهدیه قاسمی مقدم فرزند حسین )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81.8۶ مترمربع
1 فرعی مجزا از پالک 129 اصلی -آقای سید حسین محسن زاده بیدگلی فرزند سیدرضا -ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 73.۴0 مترمربع 
۴9 فرعی مجزا از شماره13 فرعی از پالک 285 اصلی -آقای ابوالفضل کشتکار بیدگلی فرزند عباس 

-ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 10۶.5 مترمربع 
13 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 325 اصلی -آقای محمد تقی احمدی بیدگلی فرزند عباس 
و خانم فاطمه احمدی بیدگلی فرزند عباس و خانم اکرم مشتکی بیدگلی فرزند عباس- به نسبت 3 

و2 و1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۴3.8۶ مترمربع 
8 فرعی مجزا از 3و۴ فرعی و مشاعات از پالک 778 اصلی- آقای جواد شفائی مقدم فرزند عباس 
وخانم سمیه مقنی موخر بیدگلی فرزندعلیرضا)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت333.75 

متر مربع 
283فرعی مجزاازشماره 15و۴۴و2۶3فرعی از پالک 19۶5 اصلی – آقای امیرحسین رحیمی بیدگلی 

– ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98.27 متر مربع 
139۶/1/15

شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد
                   8۴۴5فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی – آقای علی محمد عباس پور مقدم آرانی 

فرزند عباس-ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۴۶.50 متر مربع
8523 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی -آقای ابراهیم جعفر آقازاده اف فرزند حسین و خانم فاطمه 

تشت زرین فرزند علی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶3.20 مترمربع 
فرزند حسین شماره شناسنامه 82  آقای رضا سربند   - فرعی  از شماره 1178  فرعی مجزا   852۴

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶9 مترمربع 
8529 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی - آقای حسن سمیعی زاده فرزند علی و خانم اشرف نوروزی 

آرانی فرزند حبیب  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶0 مترمربع 
139۶/1/1۶

شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد 
ششدانگ   حبیب  فرزند  آرانی  حکیمیان  محمد  آقای    - فرعی   25 شماره  از  مجزا  فرعی   28۶8

یکبابخانه به مساحت 315.5مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآران دشت 

1809 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی - آقای علی عزیزی محمودآبادی فرزند رحمت اله وخانم 
اشرف داروغه گی فرزند محمد آقا )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210.۴۶ مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2۶۴5 اصلی واقع در وشاد
 - محمد  فرزند سید  آرانی  سادات شریفیان  زهرا  خانم   - فرعی   3۴0 از شماره  مجزا  فرعی   1113

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 15۶ مترمربع 
139۶/1/17

شماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در مزرعه ابراهیم آباد آران 
۶۴9 فرعی –آقای عباس چهارسوقی فرزند علی محمد-ششدانگ قطعه زمین چهارقفیزی

7۴7 فرعی- آقای عباس چهارسوقی فرزند علی محمد و خانم صاحب سلطان بلندآرانی فرزند محمد 
آقا)بالمناصفه( ششدانگ قطعه زمین پانزده قفیزی

139۶/1/19
شماره های فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در دوالب بیدگل

5۶3 فرعی مجزا از شماره ۴91 فرعی - آقای محمدرضا حمیدی فرد فرزند علی اکبر وخانم اعظم 
منعمی بیدگلی فرزند حسین )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139 مترمربع

139۶/1/20
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل  آگهی  این  به موجب 
حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  95/12/21   

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل
 عباس عباس زادگان

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   5 شماره  بشناسنامه  موسوی  نژاد  ناهید  سیده  خانم 
است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   95/173۶ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 
که شادروان سید حسین نژاد موسوی بشناسنامه 331  در تاریخ 95/12/03 درگذشته و ورثه وی 

درهنگام درگذشت عبارتند از 
1-سیدابراهیم نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفی : فرزند 

2-سیدروح اله نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفی : فرزند 
3-سیدرضا نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1۶۶ نسبت با متوفی : فرزند 
۴-سیدمهدی نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه ۶ نسبت با متوفی : فرزند 

5-سیده ناهید نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفی : فرزند 
۶-پروانه نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفی : فرزند 
7-شهال نژاد موسوی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفی : فرزند 

پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی سلیمی سودرجانی بشناسنامه شماره 1320 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 
شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 95/17۴3 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان محمد سلیمی سودرجانی بشناسنامه 775  در تاریخ 1393/12/17 درگذشته و ورثه وی 

درهنگام درگذشت عبارتند از 
1-حسینعلی سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 87 نسبت با متوفی : فرزند 
2-حیدرعلی سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 1۶ نسبت با متوفی : فرزند 

3-مرتضی سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 1320 نسبت با متوفی : فرزند 
۴-کریم سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 23 نسبت با متوفی : فرزند 

5-حبیب اله سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 80 نسبت با متوفی : فرزند 
۶-فرخ سلطان سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفی : فرزند 

7-فاطمه سلیمی سودرجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 17 نسبت با متوفی : فرزند 
8-شهربانو اسماعیلی سودرجانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 109۶ نسبت با متوفی : همسر 
پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی فقدان سند مالکیت
مجمع خیریه امام رضا)ع( دولت آباد دوبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی شده است که سند مالکیت بمیزان دو دانگ و یک ربع دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه پالک 112/208 واقع در بخش 1۶ ثبت اصفهان که در صفحه 103 دفتر11 ذیل ثبت شماره 1500 
به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1395/12/21 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:1127 /37/05/الف/م به تاریخ 95/12/18

آگهی ابالغ و ضمائم
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محسن فخاری بادی فرزند عباس به نشانی اصفهان برخوار و میمه 
برخوار دولت آباد جهاد کشاورزی تاریخ حضور 1395/12/25 ساعت :10:۴5 محل حضور شهرستان 

برخوار
علت حضور: تاریخ حضور:1395/12/25 ساعت 10:۴5 در خصوص شکایت شما علیه موسی شهبازی 
در وقت مقرر فوق جهت پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال ما به التفاوت هزینه کارشناسی در این شعبه 
حاضر شوید. پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراث قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد 
و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابر این ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 

الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/912/م الف به تاریخ 1۴ /95/12
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه 950۶52 به 
آقای شورش کنعانی فرزند-  خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن آقای علی موذنی فرزند اکبر با وکالت علیرضا نوری امامزاده نی  به خواسته اعتراض ثالث اجرایی 
و قرار توقیف عملیات اجرایی و  در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 
139۶/03/20 ساعت 11:30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید 
و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید 
و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون  ا د م  
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/112۶/م الف به تاریخ 95/12/1۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
شاکی :مجتبی محقق دولت آبادی دادخواستی به طرفیت متهم : آقای عبدهللا رمضانی فرزند مجتبی  
به خواسته خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی 
ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع   ) سابق  جزایی   101( برخوار  شهر  دو  دادگاه کیفری   101 شعبه  به 
آن   رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که    101/ 950891 ج  پرونده 9509983752۴00۴37-  به کالسه  و 
139۶/02/11 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر 
آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1128/م الف به تاریخ 95/12/18
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواسته  به  دادخواستی  صادقی   مریم  وکالت  با  آثار  فیض  اخالقی  هادی  مدیریت  با  ملت  بانک 
ملحان  فرزند حسن-محسن  نقیان  –علی  فرزند حسینعلی  دهقی  کبیری  اکبر  به طرفیت  مطالبه 
فرزند رضا-سعید معزف فرزند عبدالمحمود به این دادگاه تسلیم که به کالسه 95/218 ح5 ثبت و 
برای تاریخ 9۶/02/13 ساعت 1۶:۴5 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1089/م الف به تاریخ 95/12/0۴

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

در شهرضا، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وجود ندارد
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حتما بخوانید!
کپی از روی دست دیگران ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگی

فاضــل ترکمــن، شــاعر و طنزپــرداز، متولــد 1367 تهــران 
و دانش آموختــه کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیــات 
فارســی اســت. او فعالیــت مطبوعاتــی خــود را از ســال 
ــن عرصــه شــده  ــی کــه وارد ای 83 آغــاز کــرده و از زمان
کتاب هایــی در حــوزه طنــز نگاشــته اســت کــه از جملــه 
ــه دار،  ــای گری ــون »حرف ه ــی چ ــه کتاب های ــوان ب می ت
ســفر بــه قبرســتان، پــول چــراغ جــادو، کیف پــول مــن 
گرســنه اســت، یکــی بیایــد مــرا لِــْه کنــد و وقتــی دمــاغ 

پینوکیــو تــوی ســوراخ گــوش مــن بــود، اشــاره کــرد. 
از دیگــر ســوابق ایــن شــاعر در حــوزه طنــز عضویــت در 
گــروه تحریریــه نشــریات گل آقــا و تحریریــه هفته نامــه 
چهــل چــراغ اســت. در کارنامــه کاری ایــن هنرمند شــاعر 
و طنزپــرداز همــکاری بــا نشــریات کــودک و نوجــوان از 
جملــه هفته نامــه دوســت نوجــوان، هفته نامــه  دوچرخــه، 
هفته نامــه  آفتاب مهتــاب و ماهنامــه ســام بچه ها نیــز 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ب
او تاکنــون ســه بار موفــق بــه دریافــت ســرو زریــن 
جشــنواره بین المللــی شــعر فجــر شــده و در ایــن زمینــه 

ــان در  ــه اصفه ــفرش ب ــن در س ــت. ترکم ــورددار اس رک
ــاوت  ــاره تف ــن درب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــروز  ــاره دارد: ام ــب اش ــن مطل ــه ای ــز ب ــا طن ــدی ب کم
ــیاری از  ــون بس ــته و همچ ــل داش ــا، دلی ــد خنده ه بای

ــند.  ــدگار باش ــی مان ــای قدیم ــا و طنزه کمدی ه
شــاعر و طنزپــرداز کشــورمان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــود دارد  ــدی وج ــز و کم ــن طن ــیاری بی ــای بس تفاوت ه
افــزود: اینکــه طنــز و کمــدی قابــل مقایســه هســتند یــا 
خیــر، جــای بحــث دارد؛ امــا بایــد پذیرفــت طنــز اختــراع 
ــو  ــز در هج ــزی طن ــدی و تی ــت. تن ــان اس ــزرگ انس ب
ــوال خــود را در  ــز معم ــول شــدن طن ــه مقب نیســت، بلک

ــد.  ــان می ده ــه نش جامع
ــر  ــه دیگ ــرد ک ــد ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــن ب ــل ترکم فاض
دوران خندانــدن بــه هــر قیمتــی گذشــته و امــروز بایــد 
ــل داشــته باشــند و همچــون بســیاری از  ــا دلی خنده ه

ــند. ــدگار باش ــی مان ــای قدیم ــا و طنزه کمدی ه
  کمدی باید ماندگار باشد

ــدگار  ــد مان ــدی بای ــک کم ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
و جهان شــمول و زمان شــمول باشــد، افــزود: در کمــدی 

ــا کــرد؛ گرچــه بســیاری  ــدن اکتف ــه خندی ــد فقــط ب نبای
ــی  ــه در ط ــت ک ــو اس ــان هج ــز هم ــد طن ــاد دارن اعتق
ــت:  ــان داش ــن بی ــت. ترکم ــرده اس ــرفت ک دوران پیش
ــوان  ــه می ت ــد و از جمل ــون دارن ــواع گوناگ ــا ان کمدی ه
کمــدی موقعیــت، کمــدی شــخصیت و کمدی اســاپ را 
نــام بــرد. وی گفــت: بــه طــور قطــع پــس از دیــدن یــا 
خوانــدن کمــدی شــاید چنــدان ذهــن درگیــر نمانــد، امــا 
ــد  ــر می مان ــن درگی ــز، ذه ــخ طن ــای تل ــس از خنده ه پ
ــه  ــی ک ــای تلخ ــه خنده ه ــا ب ــا مدت ه ــرد ت ــاید ف و ش
ــه  ــای جامع ــه تابوه ــاوز ب ــز، تج ــد. طن ــرده، بیندیش ک
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر آنچــه بتوانــد انســان 
ــم و  ــده، جس ــت: خن ــت، گف ــمند اس ــد، ارزش را بخندان
روان انســان را تقویــت می کنــد و او را در برابــر مشــکات 
مقــاوم می ســازد. همین جاســت کــه آثــار فکاهــی هــم 
ــز  ــر طن ــه را در براب ــی فکاه ــد. برخ ــدا می کن ارزش پی

ــد. ــم می گیرن ــت ک دس
 فکاهه و طنز متفاوت هستند

ــب  ــن مطل ــه ای ــز ب ــه و طن ــه فکاه ــا مقایس ــن ب ترکم
اشــاره دارد کــه اگــر طنــز بیشــتر جنبــه سیاســی             

ــد  ــرد، فکاهــه هــم می توان ــه خــود می گی و اجتماعــی ب
ُبعــد فلســفی پیــدا کنــد. طنــز و فکاهــه دوش بــه دوش 
هــم حرکــت می کننــد و مضحکه هــا را می ســازند. 
خنــده طنــز، نیشــخند اســت و خنــده فکاهــه نوش خنــد. 
جامعــه بشــری هــم بــه نیــش نیــاز دارد و هــم بــه نوش. 
وی ادامــه داد: بــه نظــر مــن آنچــه بــه یــک اثــر ارزش 
ــتر  ــت. بیش ــرای آن اس ــوه اج ــد، نح ــری می بخش هن
ــر  ــش از او شــاعران دیگ ــظ را پی ــن اشــعار حاف مضامی
ــده و شــعر  ــظ باقی مان ــد؛ پــس چــرا شــعر حاف گفته ان
ــه دلیــل اجــرای بهتــر  آن هــا نــه؟ مــن فکــر می کنــم ب
حافــظ اســت. حــاال بیشــتر بــه چگونــه گفتــن اهمیــت 
ــا چــه گفتــن. اگرچــه جامعــه سیاســت زده  ــد ت می دهن
ــه ای را  ــن فکاه ــا م ــد، ام ــه می دان ــر از فکاه ــز را برت طن
ــد اجــرا شــده  ــه طنــزی کــه ب کــه خــوب اجــرا شــده ب

ترجیــح می دهــم.

- در آســتانه »چهارشنبه ســوری« تعــدادی از عروســک های 
ــریال هایی  ــا و س ــف از فیلم ه ــل های مختل ــوب نس محب
ــزی  ــو«، »کاه قرم ــا«، »زی زی گول ــهر موش ه ــون »ش چ
و پســرخاله«، »خانــه مادربزرگــه« و »جناب خــان« بــر 
ــعارهایی  ــا ش ــا ب ــد ت ــرار گرفته ان ــهری ق ــای ش بیلبورده
ــا  ــراه ب ــوری هم ــک چهارشنبه س ــه ی ــردم را ب ــاوت، م متف

ــد. ــدون خطــر دعــوت کنن جشــن و شــادی و ب
- علیرضــا افتخــاری، خواننــده ارکســتر ملــی ایــران، گفــت: 
چــه کســی قــرار بــود بــه  جــای مــن باشــد؟ درســت اســت 
ــز  ــن نی ــق م ــوع ح ــن موض ــا ای ــتم، ام ــوم هس ــن مظل م

هســت.
ــادی  ــا ی ــته 13۹۵ ب ــدان درگذش ــود هنرمن ــم یادب - مراس
ــیدی  ــی، داود رش ــن جوهرچ ــتمی، حس ــاس کیارس  از عب
و دیگــر هنرمنــدان درگذشــته در تــاالر ایــوان شــمس برگــزار 

. شد
- ســیدمحمد یاشــار نــادری، دبیــر چهاردهمیــن دوره 
جشــنواره ملــی ســرزمین نــور، گفــت: از عمــوم مــردم بــرای 
ــوت  ــهر دع ــنواره در خرمش ــن جش ــه ای ــور در اختتامی حض

می کنیــم.
- »امــا واتســون«، بازیگــر فیلم هــای »هــری پاتــر«، بــرای 
اماکــن  و  متــرو  ایســتگاه های  در  ترویــج کتابخوانــی 
عمومــی کتــاب قایــم می کنــد. ایــن پــروژه همزمــان بــا روز 

ــی زن در ۲6 کشــور اجــرا شــده اســت. جهان
- فریبــا جعفــرزاده کــه ایــن روزهــا اولیــن رمــان نوجوانانــه 
خــود را می نویســد، از انتشــار کتــاب »قصه هــا و افســانه های 

مــردم فرانســه« در آینــده نزدیــک خبــر داد.
مــاه  دو  بــه  نزدیــک  از  پــس  »پنچــری«  - ســریال 
ــی  ــن های داخل ــران و لوکیش ــرق ته ــرداری در ش  تصویرب
ــاد  ــه دارآب ــوار ارتــش و در شــهرک نفــت ب  و خارجــی در بل
رانندگــی  آموزشــگاه  ازگل،  پارکــی در  و خانــه حبیــب، 

فــرودگاه و... بــه 3۰ درصــد ســاخت رســید.
- مدیــر پایــگاه میــراث تاریخــی ابیانــه از خانه تکانــی ایــن 

روســتای تاریخــی بــرای نــوروز ۹6 خبــر داد.
- محمــد بحرانــی کــه ایــن روزهــا مشــغول صداپیشــگی در 
مجموعــه »کاه قرمــزی« اســت، بــه جمــع دســت اندرکاران 

برنامــه »قندپهلــو« ویژه نــوروز ۹6 پیوســت.
ــای اکشــن  ــر مشــهور نقش ه ــد شــوارتزنگر، بازیگ  - آرنول
ــال دارد در ســال ۲۰18  ــا، احتم ــدار ســابق کالیفرنی و فرمان

ــه مجلــس ســنا نامــزد شــود. ــرای ورود ب ب
ــنل«  ــینمایی »ش ــم س ــردان فیل ــدری، کارگ ــین کن - حس
بــا اشــاره بــه اینکــه بــه زمــان اکــران عمومــی فیلــم یــک 
دقیقــه اضافــه شــده، اعــام کــرد نــگارش یــک فیلمنامــه 

ــز را آغــاز کــرده اســت. طن
ــد  ــای نمایشــی، تاکی ــر کل هنره ــدی شــفیعی، مدی - مه
ــهرها  ــه ش ــد در هم ــا بای ــت تئاتره ــت بلی ــه قیم ــرد ک ک
ــت. ــف اس ــاد مخال ــای زی ــا قیمت ه ــد و ب ــارف باش متع

 برگزاری جشنواره »صدای بهار« 

در باغ تجربه
کیمیای وطن

»بــاغ  برنامه هـــای  اختتامیـــه   
ــه« ســازمان فرهنگی تفریحی  تجرب
قالــب  در  اصفهــان  شــهرداری 
 ۲۲ بهــار«،  »صــدای  جشــنواره 
اســفندماه برگــزار می شــود. بــه 
ــط عمومــی ســازمان  گــزارش رواب
ــا  فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، رئیــس بــاغ تجربــه ب
بیــان ایــن مطلــب گفــت: دفتــر تخصصــی ســالمند در نظــر دارد 
ــه عنــوان اختتامیــه برنامه هــای  جشــنواره »صــدای بهــار« را ب
ــزار  ــوع برگ ــای متن ــزاری برنامه ه ــراه برگ ــه هم ــه ب ــاغ تجرب ب
ــا دو موضــوع  ــا زارعــان اظهــار داشــت: مســابقات ب ــد. فریب کن
جملــه  از  ســنتی  هفت ســین  و  نــوروزی  شــیرینی های 
ــه  ــاغ تجرب ــوی ب ــه از س ــت ک ــنواره اس ــن جش ــای ای بخش ه
بــه عنــوان دفتــر تخصصــی ســالمند ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. وی افــزود: اجــرای برنامــه 
ــروه  ــن گ ــی ای ــت هویت بخش ــالمندان جه ــتفاده از س ــا اس ب
ــب  ــه در قال ــاغ تجرب ــای ب ــداف برنامه ه ــی اه ــنی و معرف س
برگــزاری جشــن، فرصتــی مناســب جهــت تجلیــل و تشــکر از 
ــابقه  ــرای مس ــت. اج ــال ۹۵ اس ــا در س ــدگان برنامه ه اجراکنن
ــال  ــا و فع ــهروندان پوی ــه ش ــالمندان ب ــل س ــرورت تبدی  و ض
و بسترســازی بــه منظــور مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعــی 
و معرفــی  هفت ســین های ســاده و شــیرینی های نــوروزی 
از جملــه اهــداف برنامه هــای اجرایــی بــاغ تجربــه اســت. 
ــار« روز یکشــنبه ۲۲  ــرد: جشــنواره »صــدای به ــح ک وی تصری
ــع در  ــه واق ــاغ تجرب ــل ب ــا 1۲ در مح ــاعت ۹ ت ــفندماه س اس
خیابــان عامــه امینــی، بــاغ غدیــر، جنــب پارکینــگ شــماره 4 

برگــزار می شــود.

اعطای نشان درجه یک هنری به ۷ شاعر
ــت  ــر هف ــعر فج ــنواره ش ــن جش ــی یازدهمی ــم پایان در مراس
ــن  ــه هفــت شــاعر اعطــا شــد. ای ــری ب نشــان درجــه یــک هن
ــه ارزش علمــی و پژوهشــی  ــری ک ــک هن نشــان های درجــه ی
ــی  ــیدرضا صالح ــط س ــده، توس ــوان ش ــری عن ــادل دکت آن مع
ــی،  ــا اخاق ــه زکری ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــری وزی امی
محمدکاظــم کاظمــی، فاطمــه راکعــی، ناصــر فیــض، عبدالجبــار 
ــم  ــاورز تقدی ــر کش ــا و ناص ــینی ژرف ــم حس ــی، ابوالقاس کاکای
شــد. راکعــی هنــگام دریافــت ایــن نشــان گفــت: امیــدوارم ایــن 
مراســم طلیعــه ای باشــد کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
بــا مســائلی کــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر وجــود دارد، بــا 
ــف شــعر و موســیقی مواجــه  ــان لطی ــا زب ــی و ب راه هــای اصول
شــود. گفتنــی اســت در ایــن مراســم، زکریــا اخاقــی بــه دلیــل 

ــه ــت.  هنرنام ــور نداش ــش حض ــی از نزدیکان ــت یک درگذش

اخبار کوتاه

عکاســی  بخــش  داوران  از  یکــی  قدیریــان،  شــادی 
ــی، یکــی از  ــد اســت ایده یاب ــر ســال، معتق جشــن تصوی
مهم تریــن مشــکات ایــن روزهــای جوانــان اســت و بــرای 
ــاد شــده اســت.  ــران زی ــی از روی دســت دیگ ــن کپ همی
شــادی قدیریــان، یکــی از داوران بخــش عکاســی جشــن 

تصویــر ســال، گفــت: تصویــر ســال، دو 
بخــش جــدا داشــت کــه یکــی بخــش آزاد 
بــود و دیگــری بخــش جــوان زیــر ۲۵ ســال 

ــم.  و مــا داوران بخــش مســابقه بودی
ــا  ــابقه ی ــش مس ــفانه در بخ ــال متاس امس
همــان بخــش جوانــان زیــر ۲۵ ســال آثــار 
ــتیم،  ــار داش ــه انتظ ــی ک ــد آن کیفیت در ح

نبــود. در واقــع آثــار در ســطح متوســط رو بــه پاییــن بــود 
ــا در  ــرد؛ ام ــخت ک ــیار س ــن داوری را بس ــرای همی ــه ب ک

ــود.  ــه شــده ب ــی ارائ ــار خوب بخــش آزاد آث
وی ادامــه داد: در بخش هــای خبــری و موبایلــی آثــار 
ــد.  ــر بودن ــای دیگ ــر از بخش ه ــابقه بهت ــه مس ــیده ب رس

متاســفانه بخــش مســتند و بخــش خاقــه به ویــژه دارای 
ــر  ــان زی ــا از جوان ــد م ــر چن ــد. ه ــی نبودن ــت خوب کیفی
ــفانه  ــا متاس ــتیم، ام ــم نداش ــادی ه ــع زی ــال توق ۲۵ س
ــکل  ــود و مش ــی ب ــا کپ ــه عموم ــش خاق ــای بخ ایده ه
در ایده یابــی وجــود داشــت. در حالــی کــه مشــخص 
بــود عکاســان جــوان تکنیــک را خــوب 
ــد تاثیــری  می شناســند، امــا نتوانســته بودن
ــد  ــه بودن ــران گرفت ــار دیگ ــدن آث ــه از دی را ک

ــد.  ــی کنن درون
ایــن عــکاس در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
جوانــان بایــد روی ایده یابــی متمرکــز شــوند 
و بــا حساســیت بیشــتری بــه آن نــگاه کننــد 
ــت.  ــی نیس ــفانه یاددادن ــش متاس ــن بخ ــرد: ای ــان ک بی
ضمــن اینکــه مــا در فضایــی زندگــی می کنیــم کــه بــه هــر 
ــدا  ــد پی ــیاری می توانی ــای بس ــد ایده ه ــگاه کنی ــمت ن س
کنیــد. امــا عمومــا جوانــان مــا بــه یــک فــرد موفــق نــگاه   

ــد. مهــر ــد همــان راه را برون ــد بای و گمــان می کنن

کپی از روی دست دیگران زیاد شده است
پرســپولیس  ســابق  بازیکــن  انصاریــان،  علــی 
کــه در ســال های اخیــر درگیــر بازیگــری شــده 
و در چندیــن فیلــم از محصــوالت شــبکه خانگــی 
 بــه عنــوان بازیگــر یــا تهیه کننــده حضــور داشــته 
شــهید  نقــش  خــود  بازیگــری  تازه تریــن کار  در 

می کنــد.  ایفــا  را  مجــد  رضایــی 
پنــج« عنــوان یــک  »یــک، هفــت، 
ــی  ــه کارگردان ــت ب ــتانی اس مستندداس
ســعید چــاری و علــی انصاریــان در آن با 
گریمــی متفــاوت نقــش شــهید مهــدی 
ــال های دور  ــان س ــد، کاپیت ــی مج رضای
تیــم ملــی جوانــان را ایفــا کــرده اســت. 

ــازی  ــال ها ب ــابقه س ــه س ــد ک ــی مج ــدی رضای مه
در تیم هــای اکباتــان و تهــران جــوان را داشــت در 
ــا  ــد، ام ــوت ش ــم دع ــپولیس ه ــه پرس ــال 6۵ ب س
ــوت را زد.  ــن دع ــد ای ــه قی ــور در جبه ــل حض ــه دلی ب
 رضایــی مجــد کــه در هــر دو عملیــات کربــای 4 

ــه  ــی اش ب ــی از زندگ و ۵ حضــور داشــته و بخش های
ــان  ــت در جری ــورد، در نهای ــره خ ــواص گ ــهدای غ ش

ــای ۵ شــهید شــد.  ــات کرب عملی
ــی  ــرداری اش به تازگ ــه فیلمب ــج« ک ــت، پن ــک، هف »ی
ــن فوتبالیســت شــهید  ــان رســیده، زندگــی ای ــه پای ب
نوجوانــی  مقطــع کودکــی،  ســه  در   را 
ایــن  روایــت می کنــد و در  و جوانــی 
بیــن علــی انصاریــان بازیگر نقــش دوران 

ــن شــهید اســت.  ــی ای جوان
ــج«  ــت، پن ــک، هف ــل »ی ــت عوام فهرس

ــر اســت:  ــه شــرح زی ب
چــاری  ســعید  تدویــن:  و  کارگــردان 
ــد:  ــر تولی ــی، مدی ــا صادق ــش: ثن ــه و پژوه فیلمنام
ســید محمــد پاچنــاری، گریــم: مینــا اصانــی، طــراح 
ــاز   ــد خاکب ــکاس: محم ــری، ع ــم جعف ــاس: مری لب
دســتیار کارگــردان: ســیاوش چاوشــی، جانشــین 

ــی ــبقی. خبرفارس ــران اس ــد: مه تولی

دادنامه
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 4۵/1۹۰  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسین زمانی کتایونچه فرزند علی   در جریان ثبت است 

و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 13۹6/۰1/۲۰ ساعت 

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

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

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 13۹۵/1۲/۲1 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/۰۵/11۲۵/الف/م به تاریخ ۹۵/1۲/1۵

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   16 واقع در بخش  باب خانه پاک شماره4۵/1۹1  اصلی  چون تحدید حدود ششدانگ یک 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسین زمانی کتایونچه فرزند علی   در جریان ثبت است 

و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 13۹6/۰1/۲۰ ساعت 

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

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

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 13۹۵/1۲/۲1 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/۰۵/11۲4/الف/م به تاریخ ۹۵/1۲/1۵
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

به خواسته  دادخواستی  وکالت مریم صادقی   با  آثار  اخاقی فیض  با مدیریت هادی  بانک ملت 
مطالبه به طرفیت فریبا صابری فرزند محمد به این دادگاه تسلیم که به کاسه ۹۵/۲16 ح۵ ثبت و 
برای تاریخ ۹6/۰۲/13 ساعت ۰4:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/1۰۹۰/م الف به تاریخ ۹۵/1۲/۰4

دادنامه 
 : پرونده  شماره    13۹۵/1۰/۲7  : تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰1768: دادنامه  شماره 

۹۵۰۹۹8۰3۵۰6۰۰188 شماره بایگانی شعبه :۹۵۰۲13

تصمیم  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   6 ۹۵۰۹۹8۰ شعبه  پرونده کاسه، 3۵۰6۰۰188 

نهایی شماره 

۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰1768 خواهان ها: 1. خانم زهره آدم زاده فرزند مرتضی ۲. خانم مهری آدم زاده 

اصفهان - شیخ صدوق  نشانی  به  منصور  فرزند  نژاد  میثم شیرانی  آقای  وکالت  با  مرتضی  فرزند 

اقای  وکالت  دفتر   1۰ واحد   4 و کاطبقه  ساختمان  ابادشرقی  سعادت  خیابان کاخ  جنب  شمالی 

حسن صرام

خواندگان: 1. آقای علی یوسفیان فرزند کریم ۲. آقای حسن زجاجی فرزند حسین 3. آقای عبدهللا 

فاطمی فرزند ابوطالب همگی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: 1. ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(۲. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

با وکالت آقای  در خصوص دعوی خانمها 1- زهره آدم زاده ۲- مهری آدم زاده فرزندان مرتضی 

یوسفیان فرزند کریم  1- حسن زجاجی فرزند حسین ۲-علی  آقایان  بطرفیت  نژاد  میثم شیرانی 

به خواسته اصاح سند مالکیت پاک 4۹4۹/7بخش 3 ثبت  ابوطالب  3- عبدهللا فاطمی فرزند 

اصفهان و حذف قید اینکه )حق ایجاد ساختمان زائد بر چهار ونیم متر از مورد ثبت اسقاط شده( 

و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت اسناد مالکیت و اینکه 

اسناد  انتقال  حین  مذکور  شرط  و  باشند  می  مذکور  ثبتی  پاک  دانگ  شش  مالک  ها  خواهان 

مالکیت ایادی سابق از طرف فروشنده قرارداد شده و طی چند واسطه به خواهان ها منتقل شده و 

خواندگان با وصف اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان 

ها ایراد و دفاعی ننموده اند و از توجه به نظریه کارشناس که طی شرحی اعام نموده شرط مذکور 

در سال 134۹ قرار داده شده و اکنون ملک به خواهان منتقل و مالک شش دانگ آن می باشند 

و نظریه کارشناس مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوالی مسلم قضیه 

نیز مباینتی نداشته فلذا با توجه به مراتب فوق و اینکه شرط مذکور به نفع هیچ کسی نمی باشد 

با قاعده تسلیط تعارض داشته از طرفی شرط مذکور در  صرفًا محدودیت برای مالک می باشد و 

عصر حاضر با ضوابط شهرسازی نیز معارض بوده و ابطال و حذف آن با منافع دیگران تعارضی ندارد 

به  قانون مدنی حکم  ماده ۲3۲   ۲ بند  به  و مستندًا  بوده  ثابت  و  وارد  ها  بنابراین دعوی خواهان 

ابطال شرط مذکور و اصاح سند مالکیت با حذف قید اینکه )حق ایجاد ساختمان زائد بر چهار ونیم 

متر از مورد ثبت اسقاط شده( صادر و اعام می گردد و دیگرخواسته خواهان ها و مطالبه خسارات 

باشند ونیز فراهم  آنها مسبب ورود خسارت  واینکه  به جهت عدم احراز تقصیر خواندگان  دادرسی 

نبودن شرائط موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواهان وارد و ثابت نبوده 

و مستندا به ماده 1۹7 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطان آن صادر واعام می گردد. رأی 

از آن  اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس  از  صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدید

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. شماره :3۹۵۲4/ م الف 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

سید مجید نبوی

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹7۰3۵۰6۰177۰ تاریخ تنظیم : 13۹۵/1۰/۲8 شماره بایگانی شعبه : ۹41371 

، ۹4۰8۹7 شماره پرونده ها : ۹4۰۹۹8۰3۵۰6۰1۲۲4 و ۹4۰۹۹8۰3۵۰6۰۰7۹7

عمومی  دادگاه   6 شعبه   ۹4۰۹۹8۰  3۵۰6۰  ۰7۹7 و   ۹4۰۹۹8۰  3۵۰6۰  1۲۲4 های کاسه  پرونده 

حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 177۰ 3۵۰6۰ ۹۹7۰ ۹۵۰

خواهان ها:

1. آقای حسن جهان کرد فرزند علی با وکالت آقای علی مریدی کمشچه فرزند عباس به نشانی 

استان اصفهان- شهرستان آران و بیدگل اران و بیدگل- خیابان زینبیه حجاب 8 باالی الکتریکی 

آقای مجتبی جعفر پیشه فرد فرزند  اکبر 3.  آقای محمدمهدی جعفرپیشه فرد فرزند  ادیسون۲. 

اکبر 4. آقای مرتضی جعفرپیشه فرد فرزند اکبر ۵. آقای محمدحسین جعفرپیشه فرد فرزند اکبر 

6 آقای عبدالصمد جعفرپیشه فرد فرزند اکبر 7: آقای مصطفی جعفر پیشه فرد فرزند اکبر با وکالت 

باالخیابان شریعتی  اصفهان- چهارباغ  نشانی  به  فرزند علی  قزوینی  آقای محمد حسین شریفی 

نبش بن بست کسایی مجتمع نوید 1 طبقه سوم

خواندگان:

1. خانم مریم جعفرپیشه فرزند اکبر ۲. خانم فروزان جعفر پیشه فرزند اکبر 3. خانم فرشته جعفر 

پیشه فرزند اکبر 4. خانم محترم شمس پناه ۵. خانم فاطمه جعفرپیشه فرزند اکبر 6 خانم طیبه 

جعفرپیشه فرزند اکبر 7. خانم زهره جعفرپیشه فرزند اکبر 8 خانم خانم اقاموسوی ۹. خانم زهرا 

1۰. آقای حسن جهان کرد فرزند علی به  المکان  به نشانی مجهول  اکبر همگی  جعفرپیشه فرزند 

نشانی اصفهان خیابان مدرس خ پوریای ولی کوچه شهید اکبری کوچه نادری بن بست سپیده

۲ منزل شخصی

11. آقای حسین جعفر پیشه فرزند اکبر 1۲. آقای مهدی جعفرپیشه فرزند اکبر 13. آقای مرتضی 

پیشه  جعفر  مصطفی  آقای   .1۵ اکبر  فرزند  جعفرپیشه  صمد  آقای   .14 اکبر  فرزند  پیشه  جعفر 

فرزند اکبر 16. آقای مجتبی جعفرپیشه فرزند اکبر با وکالت آقای محمد حسین شریفی قزوینی 

نوید  بست کسایی مجتمع  بن  نبش  باالخیابان شریعتی  اصفهان- چهارباغ  نشانی  به  علی  فرزند 

1 طبقه سوم

نبش   - طوسی  چهارراه   - پروین  خیابان   - اصفهان  نشانی  به  اصفهان  ده  منطقه  17. شهرداری 

خیابان شیخ طوسی غربی- شهرداری منطقه ده اصفهان

خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی ۲. ورود و تقدیم دادخواست تقابل 3. مطالبه وجه گردشکار 

: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای حسن جهان کرد فرزند علی با وکالت آقای علی مریدی کمشچه 

به طرفیت آقایان و خانمها 1 - مصطفی ۲ - مرتضی 3 - صمد 4- مجتبی ۵ - حسین 6 - مهدی 

7- طیبه 8 - فاطمه ۹ - زهره 1۰ - فرشته 11- فروزان 1۲ - زهرا 13- مریم جعفر پیشه فرزندان 

مطالبه  خواسته  به  اصفهان  شهرداری   -16 پناه  محترم شمس   -1۵ آقاموسوی  خانم   -  14 اکبر 

حق کسب پیشه تجارت نسبت به یک باب مغازه واقع در خیابان پروین - خیابان معراج بانضمام 

خسارات دادرسی و دعوی تقابل اقایان 1 - مجتبی ۲- مرتضی 3عبدالصمد 4- محمدمهدی ۵- 

محمدحسین 6- مصطفی جعفرپیشه فرزندان اکبر با وکالت آقای محمدحسین شریفی به طرفیت 

آقای حسن جهان کرد به خواسته مطالبه اجرت المثل مغازه مذکور بانضمام خسارات دادرسی بدین 

توضیح که خواهان اصلی بیان داشته به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۵۹/1۲/1 مغازه مورد نزاع را 

از مورث خواندگان مرحوم اکبر جعفر پیشه اجاره کرده و تا مهرماه سال 13۹3 از آن استفاده می 

نموده که با تخریب آن حقوق وی پرداخت نشده و با طرح دعوی به شرح فوق درخواست رسیدگی 

نموده و خواهان های تقابل نیز با ادعای  اینکه با اتمام قرارداد اجاره خوانده از مغازه استفاده و 

به  با عنایت  فلذا  اند  نموده  تقابل درخواست رسیدگی  با طرح دعوی  نکرده  المثل پرداخت  اجرت 

جامع محتویات پرونده و رونوشت اجاره نامه فوق الذکر و گواهی انحصار وراثت آن مرحوم )مورث 

خواندگان اکبر جعفرپیشه ( و أحراز وجود رابطه استیجاری و دفاعیات خوانده ردیف شانزدهم که 

و  مالکین در خصوص ملک  توافق  و  1۰۰ شهرداری  ماده  رای کميسيون  اساس  بر   تخریب مغازه 

تصرف آن بعنوان معبر بوده و نظریه کارشناسی که طی شرحی با توصیف محل که کلیه ساختمانهای 

قبلی بر روی عرصه تخریب و به صورت کارگاه ساختمانی می باشد و مغازه مورد نزاع به مساحت 

نظریه کارشناسی  و  اعام  ریال   86۰۰۰۰۰۰۰  / بوده و حقوق مستأجر جمعًا مبلغ -  ۲1/6۰متر مربع 

مباینتی  نیز  احوال مسلم قضیه  و  اوضاع  با  و  گرفته  قرار  مؤثر  و  اعتراض موجه  و  ایراد  از  مصون 

نداشته و از توجه به دفاعیات خوانده تقابل که تا تاریخ 1376/1۲/۲۹ اجاره بها را به مرحوم اکبر 

پیشه پرداخت و بعد از ان نیز در صندوق تودیع نموده و اجاره بهایی بدهکار نمی باشد و باتوجه به 

اینکه حقوق مستأجر در محل ثابت بوده و پرداخت نشده و با وارد نبودن دعوی تقابل مستندًا به 

ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی و ماده 3۲8-331 قانون مدنی و ماده 1۲ - 18 قانون روابط موجر و 

مستأجر مصوب سال 13۵6 و ماده 1۹8 - ۵1۵ - ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم 

به بطان دعوی خواهان های تقابل خواندگان اصلی به نسبت سهم االرث خود از ترکه مرحوم اکبر 

جعفرپیشه به پرداخت مبلغ هشتصد و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 

مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردند و خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه 

دادرسی می باشد و در خصوص خوانده ردیف شانزدهم شهرداری اصفهان با توجه به اینکه رابطه 

قرارداد استیجاری بین آنها وجود ندارد و شهرداری مسبب ورود خسارت و تخریب مغازه نمی باشد 

دعوی متوجه وی نبوده و مستندًا به بند 4 ماده 84 و 8۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 

پانزدهم غیابی و  تا  به خواندگان ردیف هفتم  خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره نسبت 

ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خواندگان ردیف اول

محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  اباغ  تاریخ  از  و  حضوری  ششم  تا 

تجدیدنظر اصفهان می باشد.ف/

شماره :3۹۵۲3/ م الف 

سید  مجید نبوی رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه 
 : پرونده  13۹۵/1۲/14شماره   : تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹7۰3۵14۰1۹۰4: دادنامه  شماره 

۹۵۰۹۹8۰3۵14۰۰۵6۲ شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰644

پرونده کاسه ۵6۲ 14۰۰ ۹۵۰۹۹8۰3۵ شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 

نشانی  به  حسن  فرزند  توشقانیان  امیرحسین  آقای  ۹۵۰۹۹7۰3۵14۰1۹۰4خواهان:  شماره  نهایی 

اصفهان - خیابان پروین - پل سرهنگ - نرسیده به چهارراه گاز- کوچه صادقیان - پاک 314 

خواندگان: 1. آقای ماهر پاشازاده فرزند ابراهیم ۲. آقای مهدی حایری همدانی فرزند عبدالحسن 

همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی ۲. مطالبه وجه چک 3. 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بااستعانت 

از ذات باریتعالی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه  در خصوص دعوی امیرحسین توشقانیان به طرفیت 1- مهدی حایری ۲- ماهر پاشازاده 

بخواسته مطالبه مبلغ ۲4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 

ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  خواهان که  نزد  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر  تأدیه  تأخیر 

نیاورده  بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  دعوی مطروحه  از  اطاع  با  اینکه خواندگان  دارد  خواندگان 

دعوی خواهان محمول  است مستند  ننموده  ارائه  ذمه خویش  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و 

 ،  ۵1۹ مواد  به  دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا  در  را  دادگاه خواهان   ، تلقی  بر صحت 

1۹8 ، ۵۲۲ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 

چنین  هم  و  دادرسی  هزینه  بابت  7/46۵/۰۰۰ریال  ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲4۰/۰۰۰/۰۰۰

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ سر 

رسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل

واخواهی دراین شعبه میباشد.

شماره :3۹63۵/م الف رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

روح اله اقبالی بروجنی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹4/۰4/۲3  : تنظیم  تاریخ   ۹4۰۹۹7۰3۵۰8۰۰۵8۲: دادنامه  شماره 

۹3۰۹۹8۰3۵۰8۰1333 شماره بایگانی شعبه :۹313۹۹

پرونده  کاسه ۹3۰۹۹8۰3۵۰8۰1333 ̇شعبه  8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان دادنامه 

شماره ۹4۰۹۹7۰3۵۰8۰۰۵8۲خواهان: بانک مهر اقتصاد)موسسه مهر بسیجیان سابق( به مدیریت 

علیرضا زمانی با وکالت آقای امیر توکلی فرزند حسن به نشانی اصفهان چهارراه توحید طبقه دوم 

به  فرزند هوشنگ  ارثی  الهدی کیان  بنت  و خانم   7 واحد شماره  بانک ملت مجتمع حقوقی جم 

نشانی اصفهان چهارراه توحید روبروی بانک اقتصاد نوین طبقه دوم بانک ملت واحد شماره 7

خواندگان:1. خانم فاطمه رامی ۲. آقای محمد اسماعیل جعفری همگی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها:1. مطالبه خسارت۲. مطالبه وجه بابت ...

الهدی کیان  بنت  توکلی و خانم  امیر  آقای  با وکالت  اقتصاد  بانک مهر  دادگاه دعوی خواهان  رای 

به خواسته مطالبه  اسماعیل جعفری  آقای محمد  و  رامی  فاطمه  به طرفیت خواندگان خانم  ارثی 

مبلغ هشتاد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۰1/۰14۵۰116 تقدیم گردیده دادگاه 

نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت 

به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد 

ثابت دانسته و  بنظر  را  بنابراین دعوی خواهان  نیاورده  و دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل 

مستند به مواد 1۹8 و ۵1۹ و ۵1۵ قانون : ایین دادرسی مدنی و مواد ۲4۹ و 31۰ و 313 قانون 

تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 8۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 363۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیر کرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی 

از تاریخ صدور تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

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

تجدید استان اصفهان می باشد.

شماره :3۹476/ م الف 

رئیس شعبه هشتم حقوقی اصفهان علیرضا شمس 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹۵/1۰/3۰: تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹7۰3۵۰8۰173۲  : دادنامه  شماره 

۹۵۰۹۹8۰3۵۰8۰۰۵4۹ شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰6۹۲

پرونده کاسه ۹۵۰۹۹8۰3۵۰8۰۰۵4۹ شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰3۵۰8۰173۲

فرزند  پورناغانی  بهرامی  آقای حسن  وکالت  با  نجفقلی  فرزند  نجفی چقائی  بهمن  آقای  خواهان: 

کاوس به نشانی اصفهان - چهارباغ خواجو مقابل صداوسیما ساختمان حافظ طبقه 3

مجهول  نشانی   به  عزیزی  مصطفی  مدیریت  به   ۲۹ مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  خوانده: 
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کوتاه از ورزشیادداشت

خانه تکانی در استقالل

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهکیمیای وطن

ماجــرای درگیری هــای درون باشــگاهی اســتقالل هــر 
حســن  لفظــی  جدال هــای  می شــود.  حادتــر  روز 
زمانــی، عضــو هیئت مدیــره اســتقالل و بازیکنــان 
ــواری  ــای دش ــت روزه ــای پایتخ ــده آبی ه ــث ش باع
را ســپری کننــد. بازیکنــان اســتقالل چنــد روزی 
اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی تمریــن را 
ــاده بازی هــای  ــد و حاضــر نیســتند آم ــم کرده ان تحری
حســاس پیــش رو شــوند. از آن ســو زمانــی هــر روز 
خــط و نشــان تــازه ای بــرای بازیکنــان می کشــد و بــه 
ــتقالل  ــان اس ــت. بازیکن ــه اس ــار معرک ــی آتش بی نوع
ــای  ــا مصاحبه ه ــت ب ــه نوب ــن ب ــای تمری ــه ج ــم ب ه
جنجالــی یــا در فضــای مجــازی حســابی از خجالــت 
ــه  ــد. البت ــگاه درمی آین ــره باش ــو هیئت مدی ــن عض ای
ــازی  ــد ب ــدون بازیکــن نمی توان ــم ب ــه تی ــی ک از آنجای
کنــد، نتیجــه کار تقریبــا واضــح اســت و بازنــده ماجــرا 
مدیــر  افتخــاری،  اســت.  مشــخص  هم اکنــون  از 
تازه تریــن دیــدارش  باشــگاه اســتقالل، در  عامــل 
بــه بازیکنــان اســتقالل گفتــه اســت: خیلــی بــه 
صحبت هــای او )زمانــی( توجــه نکنیــد؛ چــون ایشــان 
بــه زودی از جمــع مــا جــدا می شــوند. حتــی شــخص 
وزیــر هــم در جریــان ریــز اتفاقــات هســت و در ایــن 

می کنــد. تصمیم گیــری  خصــوص 
 مدیــر عامــل اســتقالل حتــی از ایــن هــم فراتــر رفــت 
و در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بیــان داشــت: 
نه تنهــا زمانــی، بلکــه دیگــر اعضــای هیئت مدیــره 
ــای  ــه اعض ــود را ب ــای خ ــه زودی ج ــم ب ــتقالل ه اس
اقتصــادی می دهنــد تــا از ایــن بــه بعــد هیئت مدیــره 
اســتقالل بــه جــز جلســه گذاشــتن و مصاحبــه کــردن 
گوشــه ای از مشــکالت اقتصــادی باشــگاه را هــم 
حــل کننــد. مشــکالت ایــن روزهــای اســتقالل البتــه 

ــت؛  ــا نیس ــال م ــدی در فوتب ــوع جدی موض
جــای  بــه  باشــگاه ها  هیئت مدیره  هــای  متاســفانه 
حل کننــده مســائل، سیاســیون و ثروتمندانــی هســتند 
ــد. ایــن افــراد  ــار قــرار دارن کــه همیشــه در صــدر اخب
ــه  ــط ب ــد، فق ــال ندارن ــینه ای در فوتب ــچ پیش ــه هی ک
ــد  ــن ورزش می گذارن ــه ای ــدن گام ب ــده ش ــل دی دلی
و نه تنهــا کمکــی بــه تیم هــا نمی کننــد، بلکــه بــا 
ــا  ــال تیم ه ــد، عم ــود می آورن ــه وج ــه ب ــکالتی ک مش
ــه  ــی ک ــانند. رویدادهای ــودی می کش ــه ناب ــه ورط را ب
ــن  ــا راه آه ــدان ی ــاس هم ــد پ ــی مانن ــرای تیم های ب
بــه واســطه همیــن افــراد افتــاد، هنــوز از ذهــن 
ــم  ــاک نشــده اســت. امیدواری ــال پ دوســتداران فوتب
شــاهد  اســتقالل  آینــده  هیئت مدیــره  در  حداقــل 

ــیم. ــرادی نباش ــن اف ــور چنی حض

 نوار باخت های ذوب آهن پاره شد
ــر نفــت  ــا توقــف خانگــی براب ب
تهــران تعــداد باخت هــای پیاپــی 
ــا بردهــای متوالــی  ذوب آهــن ب
تیــم اصفهانــی در لیگ شــانزدهم 

مساوی نشد. 
درســت 10 هفتــه پــس از آنکــه 
برابــر  برتــری  بــا  ذوب آهــن 
پرســپولیس پنجمیــن بــرد پیاپــی خــود در لیــگ شــانزدهم 
را جشــن گرفــت، بیــم آن می رفــت کــه تیــم اصفهانــی 
ــه  ــر را هــم تجرب ــی اش در لیــگ برت پنجمیــن باخــت متوال
کنــد. سبزپوشــان اصفهانــی کــه در فاصلــه هفته هــای 
دهــم تــا چهاردهــم پنــج بــرد پیاپــی برابــر تیم هــای 
ــکان، ماشین ســازی  ــادان، پی اســتقالل خوزســتان، نفــت آب
ــد  ــه بع ــتم ب ــه بیس ــد، از هفت ــب کردن ــپولیس کس و پرس
رویــه ای کامــال معکــوس در پیــش گرفتنــد و در چهــار 
بــازی پشــت ســر هــم قافیــه را بــه تیم هــای صبــا، 
تراکتورســازی، اســتقالل تهــران و ســپاهان واگــذار کردنــد تــا 
اینکــه بــا تســاوی برابــر نفــت تهــران بــه ایــن رونــد پایــان 
دادنــد. تقســیم امتیــازات دیــدار خانگــی بــا یکــی از رقبــای 
تعقیب کننــده، اگرچــه نتیجــه ای خــوب بــرای ذوب آهــن بــه 
ــت را داشــت  ــن خاصی ــا دســت کم ای ــد، ام حســاب نمی آی
ــی  ــم اصفهان ــی تی ــای پیاپ ــد باخت ه ــه رون ــره ب ــه باالخ ک

ــا ــان داد. ایمن پای

دیدار کارلوس و ژوزه در روسیه
کارلــوس کــی روش کــه بــرای ارزیابــی عملکــرد ســردار آزمــون 
در دیــدار برابــر منچســتریونایتد بــه روســیه ســفر کــرده بــود، 
ــرمربی  ــو س ــا ژوزه مورینی ــب ب ــازی پنجشنبه ش ــس از ب پ
ــا  منچســتریونایتد دیــدار کــرد. مورینیــو پــس از گفت وگــو ب
ــی روش  ــوس ک ــا کارل ــتریونایتد ب ــی منچس ــبکه تلویزیون ش
رودرو شــد کــه ایــن دو هموطــن همدیگــر را در آغــوش 
ــد.  ــو پرداختن ــه گفت وگ ــا هــم ب ــی ب ــرای لحظات ــد و ب گرفتن
در همیــن حیــن مایــکل کریــک نیــز بــه ایــن دو نفــر اضافــه 
ــراه  ــه هم ــت ب ــک خواس ــو از کری ــس از آن مورینی ــد و پ ش
ــتریونایتد  ــن منچس ــه رختک ــران ب ــی ای ــم مل ــرمربی تی س
ــازی،  ــس از ب ــری پ ــت خب ــام نشس ــد از انج ــا بع ــد ت برون
مورینیــو نیــز بــه طــور مفصل تــر بــا کــی روش صحبــت کنــد. 
ــتریونایتد  ــور در منچس ــابقه حض ــال ها س ــه س ــی روش ک ک
بــه عنــوان دســتیار اول آلکــس فرگوســن را در کارنامــه دارد، 
در ایــن فصــل بارهــا از مورینیــو در منچســتریونایتد حمایــت 
کــرده بــود. حضــور ایــن مــرد پرتغالــی در ورزشــگاه روســتوف 
در شــرایطی رخ داد کــه هنــوز شــایعاتی مبنــی بــر حضــور او 
ــی وجــود دارد و برخــی  ــای جنوب در ســمت ســرمربی آفریق
کاربــران توئیتــری ایــن کشــور از اینکــه او در روســیه اســت، 

تعجــب کرده انــد. گل

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ــه  ــال، هم ــه والیب ــاگر خان ــر از تماش ــالن پ ــران و س در ته
بانــک ســرمایه  و  پیــکان  تیــم  بــازی دو  بــه   نگاه هــا 
و بازیکنــان ملی پــوش دوختــه شــده بــود؛ جایــی کــه 
شــاگردان پیمــان اکبــری ســرمربی خــوب و فکــور پیــکان 
در فاصلــه دو روز اســتراحت در برابــر تیــم بانــک ســرمایه ای 
قــرار گرفتــه بــود کــه یــک هفتــه بیشــتر اســتراحت داشــته 
اســت. بــا ایــن حــال بــرای پیــروزی در ایــن جــدال خانگــی 
ــا  ــا آن ه ــت ب ــه بخ ــد ک ــه بودن ــزه و روحی ــار از انگی سرش
ــا مصــدوم شــدن امیــر غفــور، مهــره کارســاز  ــار نشــد و ب  ی

بازی برده را باخت!
   کار سخت پیکان

ــتن  ــار نداش ــه در اختی ــه ب ــا توج ــکان ب ــم پی ــرمربی تی س
بازیکــن جایگزیــن ناچــار شــد محمدجــواد معنوی نــژاد را بــه 
جــای غفــور در پســت غیراختصاصــی اش مورد اســتفاده قرار 
ــل  ــت و عم ــار مصدومی ــز دچ ــه خــود نی ــی ک ــد! بازیکن ده
جراحــی بــوده و هنــوز تحــت مداواســت و گرچــه از آمادگــی 
کاملــی نیــز برخــوردار نبــود، باغیــرت و تعصبــی مثال زدنــی 

بســیار خــوب ظاهــر شــد. اولیــن بــازی مرحلــه نهایــی لیــگ 
ــورمان  ــال کش ــان والیب ــل ملی پوش ــه تقاب ــی ک ــر، جای برت
بــرای نشــان دادن قابلیت هــا محســوب می شــد، تیــم 
ــا هدایــت خــوب پیمــان  سرشــار از انگیــزه پیــکان تهــران ب
اکبــری و کوبندگــی عالــی امیــر غفــور، ســتاره درخشــان این 
تیــم، ســت اول را بــا نتیجــه 21/25 بــا پیــروزی پشــت ســر 
ــتن  ــار نداش ــم در اختی ــه رغ ــز ب ــت دوم نی ــت. در س گذاش
ــی روی  ــاع عال ــد، دف ــا ســرویس های هدفمن ــور ب ــر غف امی
ــط  ــتی توس ــای اول و برگش ــن توپ ه ــت درگرفت ــور و دق ت
کــووا کویــچ، مشــابه ســت اول بــا نتیجــه 21/25 بــه برتــری 
رســید تــا زنــگ خطــر را بــرای شــاگردان ملی پــوش 

مصطفــی کارخانــه بــه صــدا درآورنــد.
   بازگشت بانک سرمایه

ازآغــاز ســت ســوم مصطفــی کارخانــه، ســرمربی تیــم بانــک 
ســرمایه کــه عــالوه بــر بازیکنــان ملی پــوش فــراوان از 
ــرد، ترجیــح  ــد بازیکــن خارجــی هــم ســود می ب وجــود چن
ــفیعی  ــی ش ــی و عل ــاد قائم ــای فره ــه ج ــچ را ب داد جاچی
ــد  ــرار ده ــم ق ــب تی ــی در ترکی ــادل غالم ــای ع ــه ج  را ب
و بــا تغییــر تاکتیــک، مانــع رونــد برتــری پیکانی هــا شــود. 

ایــن تدبیــر مؤثــر واقــع شــد و تعویض هــا کار خــود را کــرد؛ 
زیــرا شــفیعی در کار دفــاع روی تــور و زدن آبشــارهای 
ــروزی  ــه در پی ــزایی ک ــهم بس ــر س ــالوه ب ــود ع ــر خ کم نظی
هم بازی هــای  بــرای  را  خطــر  زنــگ  داشــت،  تیمــش 

ــدا درآورد.  ــه ص ــز ب ــش نی ملی پوش
شــفیعی بــه راحتــی جــای عــادل غالمــی، یــار ملی پــوش را 
پرکــرد کــه مثــل گذشــته مهــره مؤثــری نبــود و بــا روزهــای 
اوج خــود فاصلــه پیــدا کــرده بــود. شــفیعی نشــان داد کــه 
ــد  ــری باش ــای جوان ت ــر بازیکن ه ــه فک ــد ب ــی بای ــم مل تی

ــرژی و انگیــزه بیشــتری هســتند.  کــه دارای ان
ــع روی  ــن مداف ــوی، بهتری ــد موس ــار محم ــفیعی در کن ش
تورآســیا و جهــان، مهاجمــان پیــکان را بــا ســد نفوذناپذیــری 
ــودی  ــهرام محم ــه ش ــر اینک ــاف ب ــود؛ مض ــرده ب ــه ک مواج
بــا پرش هــای بلنــد و آبشــارهای دیدنــی خــود مکمــل 
ــن  ــزو امتیازآورتری ــه ج ــد ک ــچ ش ــان جاچی ــازی درخش ب
بازیکن هــای میــدان بــود. البتــه تیــم پیــکان هــم بــا چنــد 
ــوار  ــرمایه را هم ــک س ــم بان ــری تی ــردی، راه برت ــتباه ف اش
کــرد تــا ســت ســوم بــا نتیجــه 22/25 بــه ســود بانکی هــا 
ــت  ــم در س ــه گام دو تی ــاز گام ب ــب امتی ــود. کس ــام ش تم

ــن لحظــه دو  ــا از ای ــت؛ ام ــه یاف ــاز 14 ادام ــا امتی ــارم ت چه
دفــاع متوالــی موســوی باعــث شــد تــا بانکی هــا پیشــتازی 
ــد  ــروزی 20/25 حفــظ کنن ــه مــرز پی ــا رســیدن ب  خــود را ت
و سرنوشــت بــازی را بــه ســت پنجــم بکشــند. ســت پنجــم 
ــاز  ــکان آغ ــر از پی ــرمایه بهت ــک س ــه بان ــم روحیه گرفت را تی
کــرد و بــه لطــف توانمنــدی موســوی در دفــاع و آبشــارهای 
مهارنشــدنی محمــودی و دریافت هــای بی نقــص ظریــف و 
مجتبــی یوســفی، 9/15 بــه برتــری رســید و موفــق شــد در 

گام نخســت از کمنــد شکســت رهایــی یابــد.

 لیگ برتر والیبال ایران درایستگاه پایانی

اولین گام برای تصاحب جام طالیی لیگ برتر

المپیاکــوس بــرای دومیــن بــازی متوالــی در لیــگ اروپــا 
ــا نمایــش فوق العــاده مهاجــم  برابــر تیم هــای ترکیــه ای، ب
ــاوی  ــه تس ــت ب ــا در نهای ــید؛ ام ــه گل رس ــود ب ــی خ  ایران
ــای  ــاس ترین بازی ه ــی از حس ــت داد. در یک ــر 1 رضای 1 ب
اروپــا  لیــگ  نهایــی  یک هشــتم  مرحلــه  رفــت  دور 

از  بهره منــدی  بــا  یونــان  المپیاکــوس 
کریــم انصاری فــرد در رأس خــط حملــه 
ــب  ــه پنجشنبه ش ــاعت 23 و 35 دقیق از س
در ورزشــگاه کاریســکاکیس بــه مصــاف 

بشــیکتاش ترکیــه رفــت. 
ــی  ــل عثمانل ــه  قب ــه در مرحل المپیاکــوس ک
اســپور را شکســت داده بــود، در ایــن دیــدار 

ــالش  ــه ای ت ــم ترکی ــک تی ــل ی ــروزی مقاب ــرای پی ــم ب ه
ــه  ــا در نیم ــه آن ه ــبت ب ــر نس ــرد بهت ــا عملک ــرد و ب می ک
ــد در  ــق ش ــت و موف ــت داش ــتر در دس ــازی را بیش اول، ب
دقیقــه 36 روی فــرار انصاری فــرد از جنــاح راســت زمیــن 
و توپگیــری عالــی او از دوشــکو توشــیچ، حملــه ای ترتیــب 

ــا ســرتوپ عالــی ایــن مهاجــم ایرانــی  دهــد و درنهایــت ب
و محــو شــدن مدافــع پیــش بشــیکتاش، بــا یــک ارســال 
پــای چــپ دقیــق و ضربــه  ســر تمام کننــده  اســتبان 
کامبیاســو بــه گل برســد. نیمــه اول ایــن مســابقه بــا 
ــا  ــید؛ ام ــان رس ــه پای ــرد ب ــاران انصاری ف ــر 0 ی ــری 1 ب برت
ــت  ــه نمی خواس ــیکتاش ک ــه دوم بش در نیم
دســت خالــی یونــان را تــرک کنــد، بــر فشــار 
ــت در  ــرد و توانس ــه ک ــود اضاف ــالت خ حم
دقیقــه 53 توســط ویســنت ابوبکــر مهاجــم 
کامرونــی اش، گل تســاوی را بــه ثمــر رســاند. 
انصاری فــرد پــس از درخشــش مقابــل عثمانلی 
ــاس گل تماشــایی  ــک پ ــا ی ــه ب اســپور ترکی
بــرای کامبیاســو، رونــد خــوب خــود را در لیــگ اروپــا 
حفــظ کــرد. دیــدار برگشــت تیم هــای بشــیکتاش ترکیــه و 
المپیاکــوس یونــان ســاعت 21 و 30 دقیقــه پنجشنبه شــب 
ــا  هفتــه آینــده )26 اســفندماه( در ورزشــگاه وودافــون آرن
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درخشش بی پایان انصاری فرد در لیگ اروپا
ــره  ــراوان باالخ ــای ف ــس از رایزنی ه ــال پ ــیون فوتب فدراس
در آســتانه امضــای قــراردادی بــا شــرکت پوشــاک ورزشــی 
ــد  ــن برن ــاک ای ــاق، پوش ــن اتف ــا ای ــه ب ــت ک ــداس اس آدی
ــد داشــت.  ــار خواه ــت در اختی ــن قیم ــا کمتری ــی را ب آلمان
ــد  ــران در چن ــال ای ــی فوتب ــم مل ــای تی ــت لباس ه بی کیفی

جــام  از  پــس  به ویــژه  و  ســال گذشــته 
جهانــی و جــام ملت هــای آســیای 200۷ 
کــه ایــران بــا برنــد پومــا در مســابقات 
ــژه  ــس به وی ــر هیچ ک ــود، ب ــده ب ــر ش حاض
کادر فنــی تیــم ملــی پوشــیده نبــود تــا 
اینکــه فدراســیون فوتبــال ایــران بــا افزایــش 
اعتراضــات بــه کیفیــت ایــن شــرکت نــه 

چنــدان مطــرح ایتالیایــی، اقــدام بــه خریــد لباس از شــرکت 
ــن  ــی از ای ــم مل ــی تی ــت کادر فن ــا رضای ــرد. ب ــداس ک آدی
ــن  ــا ای ــره ب ــراغ مذاک ــه س ــال ب ــیون فوتب ــاک، فدراس پوش
ــد مــاه گذشــته امیــر  ــی رفــت و در طــول چن شــرکت آلمان
عابدینــی بــه عنــوان رئیــس ســازمان اقتصــادی و بازاریابــی 

ــا  ــوری ب ــورت حض ــه ص ــار ب ــن ب ــال چندی ــیون فوتب فدراس
ــن  ــرد و در آخری ــو ک ــدار و گفت وگ ــداس دی ــئوالن آدی مس
مصاحبــه خــود هــم نویــد امضــای قــرارداد چنــد ســاله بــا 
ایــن شــرکت را داد. نکتــه حائــز اهمیــت دربــاره ایــن اتفــاق 
ــد  ــه می ش ــه گفت ــود ک ــداس ب ــاک آدی ــاد پوش ــت زی قیم
پوشــاک  تأمیــن  ازای  در  شــرکت  ایــن 
ــون دالر را  ــک میلی ــی ی ــای مل ــی تیم ه تمام
درخواســت کــرده؛ امــا مهــدی تــاج می گویــد 
تهیــه  و  نیســت  درســت  موضــوع  ایــن 
پوشــاک تیــم ملــی از برنــد آدیــداس تقریبــا 
مجانــی تمــام شــده اســت. طبــق گفتــه تــاج، 
تحقــق ایــن قــرارداد دوطرفــه، در انتظــار تأییــد 
هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال اســت و پــس از ایــن 
اتفــاق، یــک قــرارداد پنــج ســاله میــان فدراســیون فوتبــال 
ایــران و شــرکت پوشــاک ورزشــی آدیــداس امضــا خواهــد 
شــد کــه در ایــن قــرارداد تمامــی تیم هــای ملــی از لبــاس 

ــنا ــرد. ایس ــد ک ــتفاده خواهن ــد اس واح
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شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای ابوالفضل کرمی فرزند رضا با وکالت آقای نوید حدادی به 

طرفیت آقای مهدی سعیدی به خواسته اعساراز پرداخت هزینه دادرسی موضوع چک شماره 1395/ 

02/ 13 به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 

شهادت شهود که همگی بر عدم توانایی خواهان به پرداخت هزینه دادرسی شهادت داده اند دادگاه 

خواسته خواهان را وارد دانسته و در اجرای مواد 3 و ۷ ق اعسار و ماده 504 و 505 ق آدم حکم اعسار 

موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر می گردد بدیهی است پس از خروج خواهان از اعسار 

و هزینه دادرسی اخذ خواهد شد رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل

تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد./ص شماره :39602/م الف 

رئیس شعبه 110 دادگاه کیفری دوشهراصفهان - زاهدی فر

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/09/24  : تنظیم  تاریخ   95099۷0350501443  : دادنامه  شماره 

 5 شعبه   9509980350500005 پرونده کالسه   950005: شعبه  بایگانی  شماره   9509980350500005

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 95099۷0350501443 خواهان: آقای 

نیکبخت  شهید  - کوچه  منش  نبوی  خ کهندژ-خ   - اصفهان  نشانی  به  اسحق  فرزند  رضائی  امید 

کدپستی 81888۷4931خواندگان: 1. آقای سید مهدی موسوی 2. آقای مصطفی کیوانداریان فرزند 

علی به نشانی هر دو مجهول المکان خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 14۷ 

قانون اجرای احکام مدنی ( گردشکار دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

مصطفی  آقایان  طرفیت  به  اسحق  فرزند  رضایی  امید  آقای  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رأی 

به  نسبت  اجرایی  ثالث  اعتراض  خواسته  به  موسوی  مهدی  سید  آقای  و  علی  فرزند  کیوانداریان 

توقیف یک دستگاه اتومبیل سواری سمند به شماره پالک 53 - 691 ج 12 مدل 1384 به شرح 

متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب تأمین خواسته صادره علیه آقای سید 

مهدی موسوی اتومبیل فوق الذکر در اجرای احکام توقیف ، خواهان مدعی است به موجب مبایعه 

نامه پیوست دادخواست اتومبیل را 1393/12/16خریداری نموده و از همان زمان در تصرف ایشان 

بوده و حتی اتومبیل از زمان مذکور توسط ایشان بیمه شده است و نظر به اینکه خواندگان حاضر نشده 

و خدشه ای به اساس مستندات تقدیمی به دادگاه ارائه ننموده اند و با توجه به اصل صحت و لزوم 

قرارداد مادام که فساد بیعی به اثبات نرسد اصلی بر صحت آن است و با توجه به اینکه اتومبیل در 

مورخه 1393/12/16 به خواهان واگذار شده لذا آقای سید مهدی موسوی در زمان توقیف اتومبیل 

دیگر مالکیت نداشته تا قابل توقیف باشد و مستندًا به مواد 146 و 14۷ قانون اجرای احکام مدنی 

ضمن پذیرش اعتراض ثالث حکم به رفع توقیف از اتومبیل فوق الذکر صادر و اعالم می گردد. رأی 

صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر

استان اصفهان است .ف/

شماره :39598/م الف رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/12/02  : تنظیم  تاریخ   95099۷0350501831  : دادنامه  شماره   

950998035050085۷ شماره بایگانی شعبه : 950986

تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   95099803505  0085۷ پرونده کالسه 

نهایی شماره خواهان: آقای احسان عسگری فرزند محمدعلی با وکالت خانم مریم جهانبخش فرزند 

از  به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - شهر اصفهان - خ نیکبخت غربی - بعد  علی 

دادگستری جنب ک خدابنده پ 34 طبقه همکف زنگ دوم

خوانده: آقای احسان جوانمردی فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان

خواسته ها:1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه2. مطالبه وجه بابت ...3. تامین خواسته

6. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به 

فرزند  احسان عسگری  آقای  دادخواست  دادگاه درخصوص  مینماید.رای  رای  به  مبادرت  زیر  شرح 

محمدعلی به طرفیت آقای احسان جوانمردی فرزند عبداله به خواسته مطالبه مبلغ 2۷0.000.000 ریال 

وجه سه فقره سفته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر به شرح متن دادخواست دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه وجود سفته ها درید خواهان داللت بر پرداخت بدهی خود 

به دادگاه ارائه ننموده است لذا مستندا به مواد 198 ، 519، 520 قانون ائین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت 2۷0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 8.440.000ریال هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 25/ 9 / 1395 لغایت زمان اجرا در حق 

خواهان صادر و اعالم بر مبنای قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت

زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیاب و ظرف بیست روز قابل واخواهی 

دراین شعبه است. /ک 

شماره :39596/م الف رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 95099۷0351401019 تاریخ تنظیم : 1395/06/29 شماره پرونده : 9509980351400061 

شماره بایگانی شعبه :950066 خواهان: آقای خداکرم فاتحی دهاقانی فرزند سیف اله با وکالت خانم 

فرشته ایزدی فرزند لطف اله و آقای رحمت اله احمدپور سامانی فرزند هیبت اله همگی به نشانی 

واحد   64 پالک  جنوبی  مفید کوچه سعدی  شیخ  خیابان  شمالی  شیخ صدوق  خیابان   - اصفهان 

ساختمانی پالک دوم از خیابان خوانده: آقای آسیه کاردانیان فرزند جمال به نشانی مجهول المکان

خواسته ها:1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوصی دعوی خداکرم فاتحی با وکالت فرشته ایزدی و رحمت 

اله احمدپور به طرفیت آسیه کاردانیان بخواسته مطالبه مبلغ 500000000 ریال وجه یک فقره چک به 

انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت 

بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و 

دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی 

خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به 

مواد 519 و 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای

بابت أصل خواسته و مبلغ  انقالب امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 500000000 ریال  عمومی و 

15100000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر

تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید . رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی میباشد./ الف  شماره :39624/ م الف 

روح اله اقبالی / رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/11/26  : تنظیم  تاریخ   95099۷0354102022  : دادنامه  شماره 

9409980358600905 شماره بایگانی شعبه : 951133

پرونده کالسه 0905 940998035860 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 

- مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره شاکی : آقای شهاب جمشیدی عادگانی فرزند رشید 

با وکالت آقای سیدحسین حسینی کسنویه فرزند سیدابوالقاسم به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت 

ماکان 5 طبقه 4 واحد 41 متهم :آقای رضا قاسمی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 

اتهام: خیانت در امانت

دادگاه با اعالم ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

به  نسبت  امانت  در  خیانت  دائربر  احمد  فرزند  قاسمی  رضا  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای 

یکدستگاه اتومبیل 206 موضوع شکایت آقای شهاب جمشیدی فرزند رشید دادگاه با عنایت به اینکه 

اتومبیل موضوع شکایت در تصرف شاکی می باشد و دلیلی بر توجه اتهام به متهم وجود ندارد . لذا 

مستندا به اصل 3۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت وی صادر و اعالم میگردد رای 

صادره ظرف 20روز قابل اعتراض  در مرجع محترم تجدید نظر اصفهان است. شماره :39616/ م الف 

رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان – ایرج ربیعی 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/11/2۷  : تنظیم  تاریخ   95099۷0354102038: دادنامه  شماره 

9409980358001360 شماره بایگانی شعبه : 951145

پرونده کالسه 1360 940998035800 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( - 

مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره

شکات:1. آقای علیرضا ضرابی فرزند جواد به نشانی اصفهان خ آیت اله زاهد کوچه شماره ۷ بن بست 

سلطانی پ942. آقای مجتبی باطنی فرزند محمد به نشانی اصفهان سه راه حکیم نظامی ابتدای 

خیابان ارتش بن بست شهید عطایی ساختمان ۷1 طبقه سوم واحد 6

متهمین:1. آقای رضا موذن به نشانی - مجهول المکان 2. آقای حمید فرهادی 3. آقای علی براتعلی 

زاده همگی به نشانی اصفهان - اصفهان اتهام ها:

1. جرح با چاقو، شرب خمر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش تهدید و قدرت نمایی با چاقو و سالح سرد

2. توهین به اشخاص عادی3. ضرب و جرح عمدی

و جرح عمدی موضوع  ایراد ضرب  بر  دائر   ) رضا موذن )معظم  اقای  اتهام  دادگاه درخصوص  رای 

شکایت اقایان 1- علیرضا ضرابی 2- مجتبی باطنی دادگاه با توجه به فقد ادله کافی و انتسابی مستندا 

به اصل 3۷ قانون اساسی رای بر برائت انان صادر می نماید رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در 

مرجع محترم تجدید نظر استان است. ط 

شماره :39614/ م ا لف  رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری 2 اصفهان – ربیعی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 95099۷0354102006 تاریخ تنظیم: 1395/11/26 شماره پرونده : 9209980360101631 

شماره بایگانی شعبه : 951165 

پرونده کالسه 101631 9980360 920 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 

به  نهایی شماره شاکی:آقای قاسمعلی کریمی آغچه فرزند حمید  - مجتمع شهید بهشتی تصمیم 

نشانی اصفهان - خ معراج - فجر 3 پشت مجتمع فرهنگیان کوچه وحدت کوچه حافظ پالک ۷3

متهمین: 1. آقای حسن توفیق جو به نشانی مجهول المکان  2. خانم گلی طریقتی دهته سری به 

نشانی مجهول المکان  اتهام ها:1. کالهبرداری 2. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و 

تقلب از امتیازات دادگاه با اعالم ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص اتهام حسن توفیق جو فرزند اکبر و خانم گلی طریقتی دائربر کالهبرداری به 

مبلغ 15 میلیون تومان موضوع شکایت اقای قاسمعلی کریمی اغچه با این توصیف که شاکی با گوشی 

شخصی به تلفن در پیامکی داده است در صورتی که خواستار وام هستید با وی تماس بگیرد بعد از 

تماس شاکی خواستار مبلغ فوق جهت پرداخت وام شده است و پس از پرداخت مبلغ دیگر جوابگوی 

وی نبوده است دادگاه با توجه به عدم تحقق ارکان بزه کالهبرداری مستندا به اصل 3۷ قانون اساسی 

رای به برائت نامبرده صادر واعالم می گردد رای صادره

اصفهان است. شماره :39613/  استان  اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف 

م الف 

رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان - ایرج ربیعی

دادنامه 
شماره دادنامه : 95099۷0350601900 تاریخ تنظیم : 1395/11/25 شماره بایگانی شعبه : 9413۷0 ، 

940898 شماره پرونده ها : 9409980350601223 و 9409980350600۷98

پرونده های کالسه 1223 940998035060 و 0۷98 35060 9409980 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 0 190 99۷035060 950

خواهان ها:1. آقای مجتبی علی اکبرزاده فرزند علی با وکالت آقای علی مریدی کمشچه فرزند عباس 

باالی  زینبیه حجاب 8  بیدگل- خیابان  اران و  آران وبیدگل-  به نشانی استان اصفهان- شهرستان 

الکتریکی ادیسون2. آقای مرتضی جعفر پیشه فرد فرزند اکبر 3، آقای عبدالصمد جعفرپیشه فرد 

فرزند اکبر 4. آقای محمد حسین جعفر پیشه فرزند اکبر 5. آقای مصطفی جعفر پیشه فرزند اکبر 

6 آقای مجتبی جعفر پیشه فرزند اکبر ۷: آقای محمد مهدی جعفر پیشه فرزند اکبر با وکالت آقای 

محمد حسین شریفی قزوینی فرزند علی به نشانی اصفهان- چهارباغ باالخیابان شریعتی نبش بن 

بست کسایی مجتمع نوید 1 طبقه سوم

خواندگان:1. خانم فاطمه جعفرپیشه فرزند اکبر 2. خانم مریم جعفرپیشه فرزند اکبر 3. خانم زهرا 

اکبر 6 خانم  اکبر 4. خانم محترم شمس پناه 5. خانم طیبه جعفرپیشه فرزند  جعفرپیشه فرزند 

فروزان جعفرپیشه فرزند اکبر ۷ خانم زهره جعفرپیشه فرزند اکبر 8 خانم خانم آقا موسوی 9، خانم 

فرشته جعفرپیشه فرزند اکبر همگی به نشانی مجهول المکان

10. آقای مجتبی علی اکبرزاده فرزند علی به نشانی اصفهان خ معراج نرسیده به چهارراه فجر فروشگاه 

برند برتر

11. شهرداری منطقه ده اصفهان به نشانی اصفهان - خیابان پروین - چهارراه شیخ طوسی - نبش 

خیابان شیخ طوسی غربی - شهرداری منطقه ده اصفهان

12. آقای مجتبی جعفرپیشه فرزند اکبر 13. آقای مرتضی جعفرپیشه فرزند اکبر 14. آقای مهدی 

جعفرپیشه فرزند اکبر 15. آقای مصطفی جعفرپیشه فرزند اکبر 16. آقای صمد جعفرپیشه فرزند 

اکبر 1۷. آقای حسین جعفرپیشه فرزند اکبر با وکالت آقای محمد حسین شریفی قزوینی فرزند علی 

به نشانی اصفهان - چهارباغ باالخیابان شریعتی نبش بن بست کسایی مجتمع نوید 1 طبقه سوم

خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. ورود و تقدیم دادخواست تقابل 3. مطالبه وجه دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای مجتبی علی اکبر زاده فرزند علی با وکالت آقای علی مریدی کمشچه به 

طرفیت آقایان و خانمها 1 - مصطفی 2مرتضی 3 - صمد 4- مجتبی 5 - حسین 6 - مهدی ۷- 

طیبه 8 - فاطمه 9 - زهره 10 - فرشته 11- فروزان 12 - زهرا 13- مریم جعفرپیشه فرزندان اکبر 

14 - محترم شمس پناه 15- خانم آقاموسوی 16- شهرداری اصفهان به خواسته مطالبه حق کسب 

بانضمام خسارات  پروین - خیابان معراج  واقع در خیابان  باب مغازه  به یک  پیشه تجارت نسبت 

دادرسی و دعوی تقابل آقایان 1 - مجتبی 2- مرتضی 3عبدالصمد 4- محمدمهدی 5- محمدحسین 

6- مصطفی جعفرپیشه فرزندان اکبر با وکالت آقای محمدحسین شریفی به طرفیت آقای مجتبی 

علی اکبر زاده به خواسته مطالبه اجرت المثل مغازه مذکور بانضمام خسارات دادرسی بدین توضیح 

که خواهان اصلی بیان داشته به موجب اجاره نامه عادی مورخ 62/1/1مغازه مورد نزاع را از مورث 

خواندگان مرحوم اکبر جعفرپیشه اجاره کرده و تا مهرماه سال 1393 از آن استفاده می نموده که 

با تخریب آن حقوق وی پرداخت نشده و با طرح دعوی به شرح فوق درخواست رسیدگی نموده و 

خواهان های تقابل نیز با ادعای اینکه با اتمام قرارداد اجاره خوانده از مغازه استفاده و اجرت المثل 

پرداخت نکرده با طرح دعوی تقابل درخواست رسیدگی نموده اند فلذا با عنایت به جامع محتویات 

اکبر  وراثت آن مرحوم )مورث خواندگان  انحصار  و گواهی  الذکر  نامه فوق  اجاره  و رونوشت  پرونده 

جعفرپیشه ( و احراز وجود رابطه استیجاری و دفاعیات خوانده ردیف شانزدهم که تخریب مغازه بر 

اساس رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری

و توافق با مالکین در خصوص ملک و تصرف آن بعنوان معبر بوده و نظریه کارشناسی که طی شرحی 

با توصیف محل که کلیه ساختمانهای قبلی بر روی عرصه تخریب و به صورت کارگاه ساختمانی می 

باشد و مغازه مورد نزاع به مساحت 20/10 متر مربع بوده و حقوق مستاجر جمعا مبلغ 800/000/000 

ریال اعالم و نظریه کارشناسی مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر قرار گرفته و با اوضاع و احوال 

مسلم قضیه نیز مباینتی نداشته و از توجه به دفاعیات خوانده تقابل که تا تاریخ 13۷6/12/29 اجاره 

بها را به مرحوم اکبر پیشه پرداخت و بعد از ان نیز در صندوق تودیع نموده و اجاره بهایی بدهکار نمی 

باشد و باتوجه به اینکه حقوق مستأجر در محل ثابت بوده و پرداخت نشده و با وارد نبودن دعوی 

تقابل مستندًا به ماده 225 قانون امور حسبی و ماده 328-331 قانون مدنی و ماده 12 - 18 قانون 

روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و ماده 198 - 515 - 519 قانون آئین دادرسی مدنی 

ضمن صدور حکم به بطالن دعوی تقابل ، خواندگان اصلی به نسبت سهم االرث خود از ترکه مرحوم 

اکبر جعفرپیشه به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 

شش میلیون و یکصد هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردند و خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت 

هزینه دادرسی می باشد و در خصوص خوانده ردیف شانزدهم شهرداری اصفهان با توجه به اینکه 

رابطه قرارداد استیجاری بین آنها وجود ندارد و شهرداری مسبب ورود خسارت و تخریب مغازه نمی 

باشد دعوی متوجه وی نبودہ و مستندًا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 

دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد . رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف هفتم تا پانزدهم غیابی 

و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خواندگان ردیف اول

تا ششم حضوری و از تاریخ ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

اصفهان می باشد.

شماره :39525/ م الف 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی

توافق ۵ ساله فدراسیون فوتبال ایران با آدیداس
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــی ســال، دســت های  ــه روزهــای پایان ــا نزدیــک شــدن ب ب
ــک  ــای کوچ ــی زخم ه ــده و گاه ــز و پوست پوست ش قرم
ــدل می شــود.  ــری آشــنا ب ــه تصوی روی دســت  خانم هــا ب
 ایــن نشــانه ها بیشــتر نتیجــه خانه تکانــی شــب عیــد 
ــف  ــیمیایی مختل ــوینده های ش ــا ش ــت ها ب ــاس دس و تم
ــروه  ــا در گ ــن حساســیت های پوســتی، عمدت هســتند. ای
بیمــاری اگزمــا دســته بندی می شــوند و ظاهــرا بیشــترین 
ــن  ــه همی ــوط ب ــز مرب ــا نی ــار بیماری هــای پوســتی دنی آم

دســته اســت. 
دکتــر علــی اصیلیــان، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
ــاب  ــی الته ــا، نوع ــت: اگزم ــان، گف پزشــکی اســتان اصفه
پوســتی اســت کــه بــا ســوزش و خــارش همــراه اســت و 

ــود. ــر می ش ــون ظاه ــکل های گوناگ ــه ش ب
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــی اصیلی ــر عل  دکت
وطــن اظهــار کــرد: اگزمــا ممکــن اســت بــر اثــر حساســیت 
ــواد آرایشــی  ــون م ــد صاب ــواد خارجــی مانن ــه م پوســت ب
ــورآالت و حتــی مــواد شــوینده ایجــاد  ــاس، زی جنــس لب

شــود.
  عوامل ابتال به اگزما

 دکتــر اصیلیــان تغییــرات ناگهانــی آب وهــوا، رطوبــت 
و عوامــل روحــی و اســترس را از دیگــر عوامــل ابتــا 
ــکی  ــا خش ــوال ب ــا معم ــت: اگزم ــت و گف ــا دانس ــه اگزم ب

ــت و در  ــراه اس ــت هم ــارش پوس ــوزش و خ ــزی، س قرم
ــتی  ــای پوس ــا و زخم ه ــت تاول ه ــن اس ــادر ممک ــوارد ن م
 را بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن متخصــص پوســت 
و مــو بــا اشــاره بــه خانه تکانی هــای نــوروز گفــت: اگزمــای 
ــی از  ــتی ناش ــوارض پوس ــن ع ــی از مهم تری ــتی، یک پوس
ــت  ــاس پوس ــه تم ــت ک ــی اس ــای غیراصول خانه تکانی ه
بــا شــوینده ها، زمینــه ایجــاد حساســیت ها و اگزمــای 

ــه وجــود مــی آورد.  پوســتی را در افــراد ب
ــتاندارد و  ــوی غیراس ــه شست وش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
قــرار دادن پوســت در معــرض مواد شــوینده و حساســیت زا 
ــار  ــود، اظه ــراد می ش ــتی در اف ــای پوس ــروز اگزم ــث ب باع
کــرد: افــراد بایــد بــه منظــور جلوگیــری از بــروز مشــکات 
ــد.  ــتفاده کنن ــوینده ها اس ــزان ش ــن می ــتی از کمتری پوس
ایــن متخصــص پوســت و مــو گفــت: خارانــدن نقــاط درگیر 
ــاری  ــدید بیم ــت و تش ــدن پوس ــازک ش ــث ن ــا، باع اگزم

می شــود. 
ــام  ــد تم ــا می توان ــه اگزم ــان اینک ــا بی ــان ب ــر اصیلی دکت
ــورت  ــزود: ص ــد، اف ــرار ده ــه ق ــورد حمل ــدن را م ــاط ب نق
ــانی  ــودکان پیش ــاره ک ــج و درب ــو و آرن ــرو، زان ــردن، اب گ
ــا  ــه اگزم ــا ب ــاط ابت ــن نق ــردن، مهم تری ــه، ســاعد و گ چان

بــه شــمار می رونــد. وی ابتــا بــه اگزمــا را ضعــف در 
ــز از  ــه داد: پرهی ــت و ادام ــدن دانس ــی ب ــتم دفاع سیس
حمام هــای طوالنی مــدت، اســتفاده از مــواد نرم کننــده 
بــدن، دوش آب ولــرم بــه جــای آب داغ، اســتفاده نکــردن 
از صابون هــای عطــری و شــوینده های محــرک، پوشــیدن 

لباس هــای راحــت و نخــی و اســتفاده از کمپــرس آب 
ســرد بــه جــای خارانــدن پوســت مهم تریــن نــکات کنتــرل 

ــود. ــوزش می ش ــارش و س ــش خ ــا و کاه اگزم
   استفاده زیاد از پاک کننده های شیمیایی

اصیلیــان ادامــه داد: آشــپزی، شســتن ظرف هــا و لبــاس 
گردگیــری و در نهایــت اســتفاده از شــوینده های مختلــف 
ــرق  ــل ع ــه دلی ــا دســتکش انجــام شــوند ب ــر ب ــی اگ حت
کــردن دســت ها زیــر دســتکش های پاســتیکی، بیمــاری 

معــروف اگزمــا را بــه دنبــال دارد.  
اســتفاده زیــاد از پاک کننده هــای شــیمیایی از قبیــل 
صابــون، شــامپو، مایــع ظرفشــویی و پــودر رختشــویی       
آن هــم در صورتــی کــه ایــن مــواد غلظــت زیــادی داشــته 
باشــند، ســبب می شــود رطوبــت و چربــی ســطح پوســت 
ــد  ــدا کنن ــت پی ــده فرص ــواد تحریک کنن ــرود و م ــن ب از بی
ــا ایجــاد  کــه بــه الیه هــای عمقــی پوســت نفــوذ کننــد و ب

ــا شــوند.  ــه اگزم ــاب، منجــر ب الته
ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اصفهــان افــزود: از آنجــا کــه دســت ها بیــش از هــر عضــو 
ــده  ــل پاک کنن ــا عوام ــرر ب ــاس مک ــدن در تم ــری از ب دیگ
آلــرژی زا و محــرک قــرار دارنــد، طبیعــی اســت کــه 
بیشــترین آســیب ناشــی از تأثیــر ایــن مــواد بــه دســت ها 
ــای  ــی و کرم ه ــتکش نخ ــتفاده از دس ــود. اس وارد می ش
مرطوب کننــده، بهتریــن و تنهــا راه ممکــن بــرای جلوگیــری 

ــات پوســتی اســت. ــروز التهاب از ب

دکتر علی اصیلیان، متخصص پوست و مو، در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

اگزما، بیماری ای از جنس خانه تکانی نوروز

 تالش برای اخذ سهمیه 

۸۰ هزار نفری حج
و  حــج  ســـازمان  سرپرســـت 
زیــارت، از تــاش بــرای اخــذ 
ســهمیه ۸۰ هــزار نفــری اعــزام به 
ــر داد. حمیــد محمــدی  حــج خب
گفــت: تعــداد یــک میلیــون و 
۳۴۳ هــزار و ۵۱۵ نفــر در انتظــار 
اعــزام بــه حــج هســتند و تــاش 
بــرای اخــذ ســهمیه ۸۰ هــزار نفــری کــه در ســال ۹۴ ۶۰ هــزار نفر 
بــود، از دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان اســت. بــه گفتــه وی توجه 
جــدی بــه بخــش خصوصــی در حــوزه حــج و زیــارت، واســپاری 
بخشــی از کار بــه دفاتــر زیارتــی، حضــور جــدی دفاتــر زیارتــی در 
امــر اعــزام از طریــق شــرکت های مرکــزی، افزایــش اعــزام زائــر 
بــه عتبــات، توســعه و ترویــج اســام، توجــه بیشــتر مــردم بــه 
عتبــات بعــد از تعلیــق عمــره، از جملــه سیاســت های ســازمان 
ــاره  ــده درب ــرات انجام ش ــه مذاک ــت. وی ب ــارت اس ــج و زی ح
مراســم حــج ۹۶ اشــاره کــرد و گفــت: مذاکــرات کــه پیشــرفت 
ــرد:  ــد ک ــدی تاکی ــه دارد. محم ــان ادام ــته، همچن ــبی داش نس
محکومیــت دو مأمــور پلیــس خاطــی در پرونــده فــرودگاه جــده 
بــه چهــار ســال زنــدان و هــزار ضربــه شــاق، رســما بــه مــا اعام 
شــد و مجرمــان در حــال گذرانــدن دوران محکومیــت خــود 

هستند. مهر

 اجرای کامل اقتصاد مقاومتی 

در هالل احمر
ــر  ــه هال احم ــان اینک ــا بی ــر ب ــت هال احم ــس جمعی رئی
پیشــتاز  و  کشــور  در  فعــال  ســازمان های  پاک تریــن  از 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت، گفــت: هــال  احمــر 
اجــرا  را کامــل  مقاومتــی  اقتصــاد  در  رهبــری  منویــات 
کــرده اســت. دکتــر ســید امیرمحســن ضیائــی افــزود: 
 امیدواریــم تــا پایــان ســال بــا تــاش همــه اعضــای مجمــع 
و همــه آن هــا کــه دلشــان بــرای جمعیــت هال احمــر می تپــد 
بــا پشــتوانه امدادگــران، جوانــان و داوطلبــان و الطــاف خداوند 
متعــال، بتوانیــم روزهــای باقی مانــده ایــن ســال را بــا 
ــده، روزهــای روشــن  ــم و در ســال آین ــت ســپری کنی موفقی
ــیم.  ــته باش ــش رو داش ــت پی ــرای جمعی ــی را ب و نویدبخش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دالیــل بســیاری بــرای امیــدواری بــه 
ــر وجــود  ــت هال احم ــوی جمعی ــه جل ــت رو ب ــده و حرک آین
دارد، اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن انگیزه هــا بــرای حرکــت 
رو بــه جلــو، ســرمایه اجتماعــی و اعتمــادی اســت کــه مــردم 
بــه ایــن نهــاد مردمــی دارنــد و هــر چنــد ممکــن اســت مــردم 
ــم  ــی ه ــر نقدهای ــئوالن هال احم ــرد مس ــه عملک ــبت ب نس
ــاد  ــن نه ــه ای ــردم و مســئوالن ب ــد م ــا دی داشــته باشــند، ام

مردمــی بســیار مثبــت اســت. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

 آیت هللا جوادی آملی:

رانندگان به فکر جان خود و مسافران باشند
آیت هللا العظمــی عبــدهللا جــوادی 
آملــی خطــاب بــه فرمانــده ناجــا 
ضمــن تقدیــر از عملکــرد کارکنــان 
پلیــس گفــت: مــن دعاگــوی 
شــما هســتم. آیت هللا العظمــی 
بــا  دیــدار  در  آملــی  جــوادی 
ــم  ــتان ق ــی اس ــده انتظام فرمان
ــت:  ــس گف ــای پلی ــات و فعالیت ه ــی از خدم ــن قدردان ضم
ــد؛  ــن می رس ــه م ــس ب ــای پلی ــا و فعالیت ه ــار تاش ه اخب
نــوروزی  تعطیــات  و تاش هــای  برنامه هــا  در  ان شــاءهللا 
موفــق باشــید. ایــن مرجــع تقلیــد تاکیــد کــرد: توصیــه می کنــم 
 تمامــی راننــدگان در آســتانه ســال جدیــد بــه فکــر جــان خــود 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــوادی آمل ــت هللا ج ــند. آی ــافران باش و مس
ســام مــرا بــه ســردار اشــتری برســانید و بگوییــد مــن دعاگوی 
شــما هســتم و از خدمــات و فعالیت هــای شــما قدردانــی 
ــات  ــن ماق ــدای ای ــی در ابت ــم مجتبای ــردار کاظ ــم. س می کن
ضمــن ابــاغ ســام ســردار فرمانــده نیــروی انتظامــی جمهوری 
ــه محضــر حضــرت آیت هللا العظمــی جــوادی  ــران ب اســامی ای
آملــی، گزارشــی از فعالیت هــا و آمادگــی نیــروی انتظامــی 
ــافرت ها       ــافران در مس ــه مس ــت همه جانب ــن امنی ــرای تأمی ب

و تعطیات نوروزی ارائه کرد. فارس

 اختصاص ۵۰ درصد مالیات بر دخانیات

 به حوزه سالمت
معــاون برنامه ریــزی، هماهنگــی حقوقــی و امــور مجلــس 
وزارت بهداشــت گفــت: ۵۰ درصــد مالیــات بــر دخانیــات بــه 
ــد  ــوزه ورزش و ۲۰ درص ــه ح ــد ب ــامت، ۳۰ درص ــوزه س ح
بــه حــوزه آمــوزش و پــرورش اختصــاص داده شــد. طاهــر 
ــال  ــه س ــار در بودج ــش اعتب ــرد: افزای ــار ک ــی اظه موهبت
۹۶، در اجــرای سیاســت کلــی ســامت تاکیــد بــر عــوارض 
ــوز  ــت؛ هن ــم اس ــعه شش ــه توس ــاده ۸۸ برنام ــرای م و اج
تشــریفات قانونــی را بــرای اجــرا پــس از تصویــب در 
ــت ۲.۵  ــا گذش ــت: ب ــی گف ــی می کند.=موهبت ــس ط مجل
ــدف  ــن ه ــامت مهم تری ــول س ــرح تح ــرای ط ــال از اج س
ــت  ــردم اس ــای م ــش هزینه ه ــامت، کاه ــام س ــرح نظ ط
ــد  ــه ۳.۶ درص ــد، ب ــردم از ۳۷ درص ــی م ــهم پرداخت و س
ــرد: در  ــار ک ــت. وی اظه ــیده اس ــهرها رس ــتاها و ش در روس
ــار  ــر، چه ــزار نف ــه ازای ه بعضــی از کشــورهای همســایه ب
تخــت بیمارســتانی و در بعضــی بــه ازای هــزار نفــر ۱۲ تخــت 
ــران ۱.۵  ــم در ای ــن رق ــی ای ــت؛، ول ــال اس ــتانی فع بیمارس
ــه طــرح تحــول ســامت  ــان برنام ــا پای ــه ت ــوده ک تخــت ب
ــتانی  ــت بیمارس ــه ۲.۵ تخ ــر ب ــزار نف ــر ه ــد در ازای ه بای

برســیم. ایســنا

اخبار کوتاه

رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا گفــت: وضعیــت ســرقت 
ــن  ــا ای ــت؛ ب ــوب نیس ــور مطل ــزرگ کش ــتان ب در ۵ اس
ــه مــدت مشــابه  حــال در ۱۱ ماهــه ســال ۹۵ نســبت ب
ــش  ــد کاه ــور ۴ درص ــرقت ها در کش ــته س ــال گذش س

داشــته اســت. 
ســردار محمدرضــا مقیمــی بــا بیــان اینکــه 
ــتان کان  ــج اس ــرقت ها در پن ــت س وضعی
ــه  ــار داشــت: در بقی مناســب نیســت، اظه
اســتان ها همــکاران مــا در ناجــا توانســتند 
بــا کنتــرل و برنامه ریــزی مناســب از وقــوع 

ــد.  ــری کنن ســرقت ها جلوگی
وی بــا اشــاره بــه کشــفیات ســرقت  توســط 

ــرقت های  ــاره س ــرد: درب ــان ک ــور خاطرنش ــس کش پلی
خــرد کــه در ســاعات اولیــه شــب بــا عنــوان ســرقت های 
ســر شــب اتفــاق می افتــد، پلیــس بایــد بــا هوشــیاری 
ایــن موضــوع را کنتــرل کنــد؛ در ایــن زمینــه مــردم نیــز 
می تواننــد بــا رعایــت هشــدارهای انتظامــی نقــش 

بســیار مهمــی ایفــا کننــد. 

ــاه  ــه در م ــان اینک ــا بی ــا ب ــی ناج ــس آگاه ــس پلی رئی
ماننــد کیف قاپــی،  خــرد  ســرقت های  ســال  آخــر 
جیب بــری و... افزایــش پیــدا می کنــد، اضافــه کــرد: در 
کشــف وقــوع ســرقت ها توانســتیم آمــار را بــه ۲ درصــد 

ــم. ــش دهی افزای
 ســردار مقیمــی خاطرنشــان کــرد: در 
ــل  ــت حم ــه جه ــی ســال ب ــای پایان روزه
بــرای  شــهروندان  توســط  زیــاد  پــول 
خریــد و وسوســه ســارقان جهــت ســرقت 
ــه  ــانی الزم ب ــد اطاع رس ــی، بای و کیف قاپ
ــوص  ــا درخص ــژه خانم ه ــهروندان به وی ش
حمــل نکــردن وســایل غیرضــروری ماننــد 
ــت از اموالشــان انجــام شــود  طــا و جواهــرات و مراقب
ــم. وی  ــری کنی ــوع حــوادث ناخوشــایند جلوگی ــا از وق ت
تصریــح کــرد: هموطنــان بایــد در روزهــای عیــد پیــش 
ــت  ــی جه ــکات ایمن ــت ن ــن رعای ــزل ضم ــرک من از ت
ــه همســایگان       ــزل را ب ــوع ســرقت، من پیشــگیری از وق

ــر ــپارند. مه ــاد بس ــل اعتم ــن و قاب ــراد مطمئ و اف

ــی  ــص داخل ــاملو، متخص ــی اس ــن عباس  محمدامی
گفــت: مــردان بایــد از ســنین ۳۵ تــا ۴۰ ســالگی 
تحــت غربالگــری بیماری هــای شــاخص قــرار گیرنــد. 
ــه  ــه هفت ــاره ب ــا اش ــاملو ب ــی اس ــن عباس محمدامی

ســامت مــردان گفــت: مــردان بایــد 
بیماری هایــی  غربالگــری  تســت های 
ــد  ــی خــون، قن ــر فشــار خــون، چرب نظی
ــت و بیماری هــای مختــص  خــون و دیاب
ــردان شــامل پروســتات، بیماری هــای  م
در  را  معــده  و  روده  و کلــون،  پوســت 
ســنین ۳۵ تــا ۴۰ ســالگی انجــام دهنــد. 
وی ادامــه داد: قنــد خــون اگــر در افــراد 

ــار  ــک ب ــاه ی ــه م ــر س ــت ه ــاز اس ــد، نی ــی باش طبیع
ــرل  ــت کنت ــن تح ــرد و همچنی ــورت گی ــری ص غربالگ
ــتات  ــرطان پروس ــه س ــا ب ــال ابت ــد. احتم ــرار گیرن ق
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــاال افزایــش می یاب در ســنین ب
ــر  ــد از نظ ــه بع ــالگی ب ــا ۵۰ س ــد از ۴۵ ت ــردان بای م
ــا در  ــد ت ــرار گیرن ــر ق ــت نظ ــتات تح ــاری پروس بیم

صــورت ابتــا از پیشــرفت آن جلوگیــری بــه عمــل آیــد. 
وی دربــاره بیماری هــای گوارشــی معــده و بیماری هــای 
کلــون بــزرگ و کوچــک کــه در مــردان بــه مراتــب 
شــایع تر اســت، افــزود: مــردان باید از ســن ۵۰ ســالگی 
تحــت غربالگــری قــرار گیرنــد و اگــر هــم 
ســابقه ســرطان و بیماری هــای گوارشــی 
ــک مشــاهده می شــود  ــان نزدی در اطرافی
از ســنین ۳۰ ســال بــه بعــد، هــر ۱۰ ســال 
تحــت غربالگــری و آزمایــش قــرار گیرند. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــص داخل ــن متخص ای
ــمالی  ــوار ش ــده در ن ــرطان مع ــه س اینک
ــر  ــه رایج ت ــوع تغذی ــبب ن ــه س ــور ب کش
ــه ســرطان  اســت، گفــت: افــرادی کــه ریســک ابتــا ب
ــد، بایــد مراعــات کننــد و غــذای  معــده و گــوارش دارن
ــرف  ــن از مص ــد. همچنی ــرف نکنن ــک مص داغ و پرنم
ــش وزن  ــا کاه ــه ب ــی ک ــد و در صورت ــیگار بپرهیزن س
ــه  ــص مراجع ــه متخص ــدند، ب ــه رو ش ــده روب توجیه نش

ــد. ایســنا کنن

غربالگری بیماری های شاخص در مردان از سن 3۵ سالگیتوصیه پلیس درباره سرقت های روزهای پایانی سال

حتما بخوانید!
توصیه پلیس درباره سرقت های ...

دادنامه
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۶۸۳۷۱۰۰۵۸۸ شماره  دادنامه: ۹۵۱۰۱۰۶۸۳۷۱۰۹۶۱۸ شماره  شماره 

۹۵۰۶۶۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ پرونده کاسه: ۹۵۰۹۹۸۶۸۳۷۱۰۰۵۸۸ شعبه ۱۱ دادگاه خانواده 

خواهان:   ۹۵۰۹۹۷۶۸۳۷۱۰۲۱۲۲ شماره  نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان 

اله به نشانی اصفهان - خیابان جی - خیابان مسجد علی  خانم زهرا کاظمی دهقی فرزند قدرت 

 : ملی  - کد  دوم  طبقه   -  ۸ پاک   - سبحان  روبروی کوچه   - زارعی  فرعی   - هادیان  - کوچه 

۲۲۹۷۳۱۶۰۲۱ - همراه : ۰۹۱۳۰۸۷۴۸۴۵

خوانده: آقای حسن قائدان فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان

خواسته: طاق به درخواست زوجه 

ذیل  به شرح  رسیدگی  اعام ختم  با  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  از  دادگاه پس  گردشکار: 

مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه

به طرفیت خوانده آقای حسن  اله  به شرح پرونده خواهان خانم زهرا کاظمی دهقی فرزند قدرت 

را ترک ورفته  اقامه دعوی نموده ومد عی شده است شوهرش زندگی مشترک  اکبر  قائدان فرزند 

است و از اقامتگاه وی اطاعی ندارد خوانده مجهول المكان معرفی از طریق درج آگهی در روزنامه 

کثیر االنتشار دعوت در دادگاه حاضر نشده است و نسبت به خواسته خواهان ایراد و دفاعی معمول 

نداشته است. گواهان خواهان در دادگاه حاضر و ترک زندگی زناشویی از ناحیه خوانده را گواهی نموده 

اند دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره ۱۱۸۰ دفتر ازدواج ۱۶۹ 

شیراز تحقق بند ۱۱ از شروط ضمن عقد نکاح زوجین را احراز دعوی

ادامه  به  درامر جلب رضایت زوجه  انتخابی  داوران  توفیق  لحاظ عدم  به  ثابت تشخیص  را  خواهان 

زندگی باخوانده تامراجعت وی به و با نظر موافق مشاور محترم قضایی و مستندًا به ماده ۱۱۱۹ قانون 

مدنی ورعایت مواد ۲۶و۲۹ قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طاق را صادر 

و اعام می نماید.خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه به یکی از دفاتر رسمی طاق مراجعه 

وطبق وکالت تفویض شده ضمن عقد نکاح خودرا مطلقه نماید. خواهان یائسه و نوع طاق وی بائن 

است خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است لهذا دادگاه در این خصوص 

ماده ۳۳  وفق  صادره  باشند.رای  می  رشید  و  مشترک کبیر  فرزندان  باشد.  نمی  مواجه  تکلیفی  با 

انقضاء مهلت  یا  اباغ دادنامه مورد فرجام خواهی  تاریخ  از  قانون حمایت خانواده ظرف شش ماه 

فرجام خواهی قابل اجرا است و رعایت ترتیب شرعی و قانونی اجرای صیغه طاق به عهده سردفتر 

محترم مجری طاق است. رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان اصفهان است./ع 

شماره:۳۸۹۰۷

عبدالحسین اعلمی - رئيس شعبه ۱۱ دادگاه خانواده اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰۳۵۰۱۰۰۴۹۲ شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۳۵۰۱۰۱۲۸۰

شماره بایگانی شعبه : ۹۱۱۲۹۸ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک 

ملت  نام خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: خ شیخ صدوق شمالی- مدیریت امور شعب بانک 

ملت ط دوم اداره حقوقی مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: امیررضا    نام خانوادگی : مومنی 

نام پدر :نوراله   نشانی: مجهول المکان ۲- نام: شرکت نجات شایان    نام خانوادگی : - نام پدر 

:-   نشانی: مجهول المکان ۳- نام: سعید    نام خانوادگی : ایرانپور نام پدر :یداله   نشانی: مجهول 

نشانی: خ سپهساالر ک شهید  :نوراله    پدر  نام  : مومنی  نام خانوادگی  نام: مهدی     المکان ۴- 

رضوانی بن بست شیوا پ۱ مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : 

داود نام خانوادگی : نیک نام نام پدر : بهروز نشانی : اصفهان – خیابان چهارباغ عباسی جنب سینما 

خانواده مجتمع میهن طبقه دوم نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک ملت  نام : ارش 

نام خانوادگی : شیرانی نام پدر : فیض اله نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان-اصفهان-

خیابان فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه ۲۳)کوچه بهمن ( نوع رابطه : وکیل محکوم له / 

محکوم لهم : بانک ملت  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 

به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم   ۹۲۰۹۹۷۰۳۵۰۱۰۰۵۱۵ دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹۰۳۵۰۱۰۳۶۶۵

۱-پرداخت مبلغ ۱۱۰/۷۱۹/۹۰۰ لاير بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر در پرداخت دین از تاریخ 

۹۱/۱۰/۱۶ تا زمان وصول روزانه ۲۹/۹۳۱ لاير ۲- پرداخت مبلغ ۲/۱۱۰/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و 

مبلغ ۶/۰۷۱/۰۰۰ لاير بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۹۰۰/۰۰۰لاير بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم 

له ۳-پرداخت مبلغ ۵/۵۳۶/۰۰۰ لاير بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.)رای صادره غیابی است( 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ 

قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا 

حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 

ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 

مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 

خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 

، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 

درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه 

ارائه شود آزادی  از مهلت سی روز  اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس 

محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(

 شماره: ۳۹۶۴۷/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حمیدرضا ناظمی    

دادنامه
شعبه:  بایگانی  پرونده:۹۴۰۹۹۸۶۸۳۶۲۰۰۸۷۲ شماره  اباغنامه:۹۵۱۰۱۰۶۸۳۶۲۰۹۸۹۲ شماره  شماره 

۹۴۱۷۱۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ پرونده کاسه:  ۹۴۰۹۹۸۶۸۳۶۲۰۰۸۷۲ شعبه ۲ دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۶۸۳۶۲۰۲۱۰۱

خواهان: خانم رؤیا رضازاده فرزند عوضعلی به نشانی اصفهان- ملک شهر - آخر خیابان مفتح - کوچه 

طلوع - کوچه رسالت - بن بست شقایق - سمت چپ

خوانده: آقای حسن هیبت الهی به نشانی مجهول المکان خواسته: طاق به درخواست زوجه

گردشکار دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده وبا اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.

رأی داد گاہ

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم رویا رضا زاده فرزند عوضعلی به طرفیت حسن هیبت اللهی 

فرزند مصطفی به خواسته صدور حکم طاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح ضمن احراز رابطه 

زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره ۲۱۸۵۰ دفتر ازدواج شماره ۱۷۸ اصفهان به تاریخ 

۷۳/۴/۳۱ بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مدت ۹ ساله سال که همسرش زندگی مشترک را 

ترک نموده و هیچ خبری از وی ندارد و در راستای اثبات ادعای خویش به

نتیجه  باشد  می  خواهان  اظهارات  مؤید  شهود  شهادت  مفاد  و  است  نموده  استناد  شهود  شهادت 

تحقیقات مرجع انتظامی نیز حکایت از عدم حضور طوالنی مدت زوج دارد با توجه به مراتب فوق و 

عدم توفیق دادگاه دراصاح ذات البین دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندًا به ماده ۱۱۱۹ 

قانون مدنی و رعایت مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به احراز شرایط اعمال 

وکالت در طاق را صادر و اعام می نماید خواهان می تواند پس از قطعیت 

دادنامه به احد از دفاتر رسمی طاق مراجعه و طبق بند هشت از شروط ضمن عقد نکاح با تعیین نوع 

طاق خود را مطلقه نماید. خواهان دراین پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است علی ھذا 

داد گاہ دراین خصوص ہاتکلیفی مواجه نمی باشد. زوجه مدخوله وغيرحامل می باشد .حضانت فرزند 

مشترک به نام هژیر با مادر می باشد. و پدرش هرهفته روز جمعه از ساعت ده صبح لغایت هفده 

حق ماقات باوی را دارد. رأی صادره ظرف شش ماه از تاریخ اباغ دادنامه قطعی قابل اجرا و رعایت 

ترتیب شرعی اجرا صیغه طاق به عهده سردفتر مجری طاق است. رای صادره غیابی وظرف بیست 

روز پس ازاباغ قابل واخواهی در همین مرجع می باشد./ع 

شماره:۳۸۹۱۶/ م الف

رئیس شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان - فدایی تهرانی

 آگهی تحدید حدود اختصاصی

آن  اعیان  و  عرصه  هشتم  یک  بهای  استثناء  به  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

شماره  رای  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی    ۱۰۳۹۳ از  فرعی   ۳۵۲۲ پاک  تحت 

۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۹۳۶ و ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۹۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ ازطرف هیات حل اختاف 

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

توکلی  آقای غامحسین  نام  به  به ملک مرقوم  نسبت  اصفهان  منطقه شرق   اماک  و  اسناد  ثبت 

از نائین و خانم عصمت کرمی  وندیشی به شناسنامه شماره ۵ و شماره ملی ۱۲۴۹۶۰۰۹۳۶ صادره 

وندیشی به شناسنامه شماره ۲۶ و شماره ملی ۱۲۴۹۶۴۴۴۴۶۱ صادره از نائین صادر گردیده  و با 

به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  اولیه پاک اصلی فوق  اینکه تحدید حدود  به  توجه 

اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

این آگهی  لذا بموجب  ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ چهارشنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  تاریخ  از  ثبت  قانون  مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 

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

و  اقدام  مراجع ذیصاح قضایی  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

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

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

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

داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شماره :۳۹۵۲۱/ م الف 

هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۵۷۵۳ هیات دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

بشماره  رحیم   فرزند  محمدی  محمود  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  فاورجان  ملک 

شناسنامه ۱۵۳۳ صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت ۱۶۵/۵۷ متر مربع پاک ۶۷۲ فرعی 

از ۵۳ اصلی واقع در یزدآباد خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن نکوئی محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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  سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول:۹۵/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۱۲/۲۱ شماره :۱۰۵۴/م الف 

اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک ۱۰۳۹۳/۳۵۲۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام محمود مظاهری کچی ئی فرزند اسداله در جریان ثبت است و رای شماره 

۱۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ روز ساعت ۹ صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۲۱ شماره :۳۹۱۷۴/ م الف 

هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک ۱۱۵۶ فرعی از ۱۵ اصلی  واقع در بخش ۱۸ 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نسرین اقا کوچکی ردانی فرزند علی در جریان ثبت است و 

رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۸۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و 

تاریخ ۹۶/۱/۲۱ روز دوشنبه ساعت  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  بر طبق تقاضای 

۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۹۵/۱۲/۲۱ شماره :۳۹۲۴۷/ م الف 

هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی احضار متهم
خانم  شکایت  موضوع  مزاحمت   ایجاد  و  توهین  ایراد  اتهام  به  محمدی  اعظم  متهم  اینکه  به  نظر 

افسانه سلیمانی فرزند کریم مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبردگان 

اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه سوم دادیاری 

عدم  یا  عدم حضور  در صورت  نمایند  دفاع  خود  از  و  فاورجان  حاضر  انقاب  و  عمومی  دادسرای 

ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 

محمد حسین حیدری دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان شماره:۱۱۳۵/ م الف

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: ۹۵۱۰۱۰۳۶۵۴۴۰۱۴۶۰ شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۳۶۵۴۴۰۰۲۸۵شماره بایگانی شعبه: 

طرفیت  به  دادخواستی  فاورجانی   شفیعی  مصطفی  خواهان   ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تنظیم:  ۹۵۰۲۹۸تاریخ 

خواندگان شاهزاده شفیعی و عباس پوستی و قنبر علی کیانی و مصطفی فاضلی و شوکت کیانی و 

عزت مدیحی و نصرت شجاع فاورجانی و بهجت کیانی و اقدس کیانی و اشرف مدیحی و محترم 

مدیحی و نوروز علی فاضلی و ابوالفضل نجفی و کریم پوستی و شهربانو شجاع فاورجانی و اشرف 

کیانی و ایران مدیحی و سعید اله شجاع فاورجانی و رمضان شجاع فاورجانی و محمد مهریار و عفت 

کیانی و صدیقه عاملیان و عباسعلی کیانی و شهناز شجاع فاورجانی و ملک السادات کاشفی و احمد 

پوستی و علی رهنما و اسماعیل مدیحی چهار سوقی و یداله حاجی علی اکبری و مهدی کیانی و اقبال 

شجاع فاورجانی و نصرت شجاع فاورجانی و رضا حاجی علی اکبری و حسن کیانی  به خواسته الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان  نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان  واقع در استان اصفهان – شهرستان 

فاورجان – خ ماصدرا – ساختمان دادگستری ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۸۳۶۵۴۴۰۰۲۸۵ ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۰۱/۲۶  و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

عباس پوستی و قنبر علی کیانی و مصطفی فاضلی و شوکت کیانی و عزت مدیحی و بهجت کیانی و 

اقدس کیانی و اشرف مدیحی و محترم مدیحی و نوروز علی فاضلی و ابوالفضل نجفی و کریم پوستی  

و اشرف کیانی و ایران مدیحی و محمد مهریار و عفت کیانی و صدیقه عاملیان  و عباسعلی کیانی و 

ملک السادات کاشفی و احمد پوستی و علی رهنما و اسماعیل مدیحی چهار سوقی و یداله حاجی 

علی اکبر و مهدی کیانی و رضا حاجی علی اکبری و حسن کیانی و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان – حسین 

شمس 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمد ترکی هرچگانی به طرفیت اعظم السادات بنی طبا جوشقانی به خواسته 

اختاف  به شورای حل  تقدیم که  ایران ۲۳  به شماره ۴۴۹م۳۹  پرشیا  پژو  یکدستگاه  انتقال سند 

فاورجان شعبه اول ارجاع و به کاسه ....... ثبت و برای مورخ ۹۶/۱/۲۱  ساعت ۸/۴۰  وقت رسیدگی 

تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور ریاست 

شورا و به استناد ماده ۷۳ ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می 

شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی 

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

شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و  شورا غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. 

دبیرخانه شورای حل اختاف خانواده شعبه اول شماره:۱۰۹۲/ م الف
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پيامبر صلی اهّلل عليه و آله: ُكْن َبّشاشا َفِاّنَ اهّللَ  ُيِحّبُ 

الَبّشاشيَن. 

گشاده رو باش كه خداوند انسان هاى گشاده رو را دوست 

دارد.

-«  حدیث روز   »-

 04پالک –خیابان حسین آباد -خیابان حکیم نظامی-اصفهان
 43034533200نمابر:      430-34533204-3تلفن تماس:

 

 سازمان اموال و امالک ستاد                                                                                                                                                          امالک بصورت مزايده فروش گهیآ
 حترم م مي گردد؛ لذا متقاضيان ول ذيل اعالماجد به شرح ويژهد با شرايط و تسهيالت مزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستا پنجمین  و هفتادبرگزاري

 53/05/52 مورخ شنبه دو روز و 34/01الی صبح   3ساعت از  ايام تعطیل بجزهمه روزه  55/05/52مورخ  شنبهيک روز  پايان تا  00/05/52 مورخ شنبه  روزخريد امالك مي توانند از 
)وب سايت به نشاني  نيز  ودريافت اوراق شركت در مزايده به محلهاي ذيل  )صرفًا در محل بازگشايي پاكتها به شرح توضيحات ذيل( جهت اطالع از شرايط وصبح 02/04الی  3از ساعت 

www.ssa-s.ir).مراجعه نمايند 
 :مالحظات
  مورخشنبه چهار   در روزهاي یمت پايه ملكق %2به میزان  چك تضمینی در وجه متقاضیاخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره  -1

  32/13/59 مورخ شنبه  دو  روزساعات تعيين شده صورت مي پذيرد؛ شايان ذكر است اخذ درخواستهاي پيشنهادي در  درو     55/05/52  مورخ شنبهيک  الی 03/05/52
 صرفاً در محل بازگشايي پاكتها صورت مي پذيرد. 11الي  8از ساعت 

 :مي باشد روبرو نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ) بدون كارمزد( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول   -1
 ،ستهده خريدار ااراضي كه مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالكانه و تحويل ملك به ع امالك ويا در خصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند و :1تبصره 

 زمان تحويل ملك به حصه نقدي )پيش پرداخت( اضافه خواهد شد. %11هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ 
)سررسيد اولين قسط( موجب برخورداري از تخفيف پرداخت نقدي به شرح   به مدت سه ماه پرداخت تتمه ثمن معامله ) حصه غير نقدي( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه :3تبصره
 مي گردد. روبرو جدول 
 الزامي مي باشد.و نمونه فرم مبايعه نامه مفاد فرم شركت در مزايده دقيق ت رعايمطالعه و  -3
 پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد. -2
)متراژ مندرج در ستون عرصه .حظات قيد گرديده ششدان  مي باشد كليه امالك عرضه شده به استثناء مواردي كه سهم عرضه شده در ستون مالشايان ذكر است  -4

 و اعيان ،مساحت كل شش دان  است(

–خيابان حسين آباد –خيابان حكيم نظامي  فتر فروش اداره كل اصفهان واقع در در د 11أس ساعت ر 32/13/59مورخ   شنبهدو بازگشايي پاكتهاي ارائه شده در روز -9
 همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد.،  41پالك 

 درخواست خريد ارائه نمايند.واحد آپارتمان مسكوني شاهين شهر ( با متقاضياني مي باشد كه يكجا  18ستاره ) *اولويت خريد رديف هاي داراي -6
 عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملك مورد درخواست الزامي است.كليه امالك  -7
 محلهاي تعيين شده مي باشد.در  32/13/59 مورخ شنبه دوروز صبح 49/11شركت درمزايده صرفاً تا ساعت  شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق -8
و تحويل آن به همراه فرم تقاضاي شركت در مزايده الزامي است. بديهي است هر گونه ادعايي مبني بر اخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تكميلي امالك و امضاء  -5

 عدم اطالع يا عدم قرائت يا عدم امضاء اين فرم الحاقيه و يا عدم ارايه آن از سوي حوزه هاي اجرايي قابليت استماع ندارد.

( در محلهاي تعيين شده با در دست داشتن 34/13/59مورخ   شنبه سه) ين روز اداري پس از اعالم نتايجاولدر وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن  -11

 اصل رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.

 ( لیست امالک ) به شرح ذيلباشد می 53/05/52مورخ   شنبه دو روز 00تا ساعت  00/05/52 مورخ شنبه  مهلت شركت در مزايده از روز

 

 روزنامه
                        ايران  روزنامه 04/05/0352دو شنبه  مورخ                             جام جم روزنامه    00/05/0352شنبه  مورخ  سراسری
 روزنامه كیمیای وطن  50/05/0352شنبه                                                                 اصفهان امروز روزنامه    01/05/0352 شنبه    سه                                                              فردا  نسل روز نامه  02/05/0352مورخ شنبه    يك استانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

حصه نقدي )پيش  شرايط پرداخت )گروه(
 پرداخت(

حصه غير نقدي)باقيمانده در  زمان تحويل ملك
 اقساط ....(

تخفيف پرداخت 
 نقدي

 % 13 ماهه  19در اقساط  % 49 %11 % 49 الف
 %14 ماهه 31در اقساط  % 91 %11 % 41 ب
 %16 ماهه 37دراقساط  % 61 % 11 % 21 ج
 %17 ماهه 21در اقساط%71 %11 %31 د

 (ريال) مبلغ پايه شرايط پرداخت توضیحات
متراژ اعیان 
 )ششدانگ(

متراژ عرصه 
 )ششدانگ(

 كاربری
نوع 
 ملك

شماره 
 پرونده

 نشانی
 رديف

 روزنامه
درصد نقد  31و با شرايط مي باشد. سال و امكان صدور پروانه تجاري اداري  9فضاي سبز با اولويت باالي  اعالم شده ملك از سوي شهرداري  كاربري

 0 165قطعه -سعادتنبش خيابان -خيابان ملك الشعراي بهار–خيابان جانبازان -بلوار ارتش -اصفهان 1394 زمين 1111 642 111 111/111/736/93 طبق توضيحات ماهه مي باشد . 26و الباقي در اقساط 

درصد نقد  31سال و امكان صدور پروانه تجاري اداري  مي باشد.و با شرايط  9كاربري اعالم شده ملك از سوي شهرداري  فضاي سبز با اولويت باالي 
 ماهه مي باشد 26و الباقي در اقساط 

 5 171قطعه -نبش خيابان سعادت-خيابان ملك الشعراي بهار–خيابان جانبازان -بلوار ارتش -اصفهان 1396 زمين 1111 82/419 111 111/431/771/21 طبق توضيحات

درصد نقد  31سال و امكان صدور پروانه تجاري اداري  مي باشد.و با شرايط  9كاربري اعالم شده ملك از سوي شهرداري  فضاي سبز با اولويت باالي 
 ماهه مي باشد 26و الباقي در اقساط 

 3 171قطعه -نبش خيابان سعادت-خيابان ملك الشعراي بهار–خيابان جانبازان -بلوار ارتش -اصفهان 1399 زمين 1111 11/411 111 111/911/117/21 طبق توضيحات

 0 زمين خاكي-13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1361 زمين مسكوني 791 --- 111/111/911/7 د باشد مي خريدار عهده بر خدمات هزينه پرداخت
 و  آن موانع رفع و آب اداره از استعالم اخذ و است گرديده گواهي سند ظهر در قنات رشته يك عبور و باشد مي  مسير در ملك مربع متر 79 ميزان

 سند و پرداخت هزينه خدمات بر عهده خريدار مي باشد. اصالح ، شهرداري با توافق
 2 98 پالك جنب- 13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1311 زمين مسكوني 791 --- 111/111/211/7 د

 آپارتمان نهايي متراژ همچنين و انباري و پاركين  دقيق محل و شماره باشد، مي مجزا گاز و برق انشعابات و پاركين ،انباري داراي واگذاري مورد
 *4 غربي  واحد -چهارم طبقه- شمالي بلوك-مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1213 آپارتمان مسكوني --- 18/137 111/111/391/3 د .شد خواهد محاسبه و معين تفكيكي مجلس صورت براساس

 مي باشد 6رديف  1213توضيحات مشابه پرونده فروش 
 
 

 *1 غربي  واحد - سوم طبقه -شمالي بلوك-مجتمع پاسارگاد    -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1358 آپارتمان مسكوني --- 18/137 11/111/311/3 د

 *3 غربي واحد -چهارم طبقه - جنوبي بلوك  مجتمع پاسارگاد  -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1214 آپارتمان مسكوني --- 12/118 111/111/191/3 د

 *5 غربي  واحد - دوم طبقه- شمالي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1354 آپارتمان مسكوني --- 18/137 111/111/111/3 د

 *04 واحدغربي -سوم طبقه- جنوبي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1211 آپارتمان مسكوني --- 12/118 111/111/111/3 د

 *00 غربي  واحد-دوم طبقه-  جنوبي لوك-مجتمع پاسارگاد   -13فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1356 آپارتمان مسكوني --- 12/118 111/111/111/3 د
 *05 غربي  واحد -اول طبقه -شمالي بلوك  -مجتمع پاسارگاد  -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1351 آپارتمان مسكوني --- 18/137 111/111/111/3 د
 *03 غربي واحد-اول طبقه - جنوبي بلوك -مجتمع پاسارگاد  - 13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1353 آپارتمان مسكوني --- 12/118 111/111/111/3 د
 *00 شرقي  واحد - چهارم طبقه -شمالي بلوكمجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1212 آپارتمان مسكوني --- 35/119 111/111/891/1 ج
 *02 شرقي  واحد -سوم طبقه -شمالي بلوك-مجتمع پاسارگاد    -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1355 آپارتمان مسكوني --- 35/119 111/111/811/1 ج
 *04 شرقي  واحد- چهارم طبقه- جنوبي بلوك مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1219 آپارتمان مسكوني --- 29/55 111/111/811/1 ج
 *01 شرقي  واحد -سوم طبقه -جنوبي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1211 آپارتمان مسكوني --- 29/55 111/111/811/1 ج

مورد واگذاري يك و نيم دان  مشاع از شش دان  )عرصه  اعيان و سرقفلي(و توافق با شركاي مشاعي و پرداخت بدهي هاي احتمالي و همچنين 
يدار و پرداخت جرائم تبديل پالك به دو مغازه و اخذ تسويه حساب از شهرداري و دارايي و سازمان تامين اجتماعي و اعمال يد مالكانه بر عهده خر

ا بالكيت بصورت وضعيتي منتقل خواهد شد )پرونده ثبتي در جريان ثبت  مي باشد( اخذ سند و هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار مي باشد.و م
 ماهه می باشد 34درصد نقد و الباقی در اقساط  54شرايط 

 03 9مغازه شماره -بازار محله-سعيديخيابان آيت اهلل -گلپايگان 967 مغازه تجاري 2/21 61/63 111/111/811/1 طبق توضيحات

 مي باشد 6رديف  1213توضيحات مشابه پرونده فروش 

 *05 شرقي  واحد -اول طبقه - شمالي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1351 آپارتمان مسكوني --- 35/119 111/111/791/1 ج

 *54 شرقي  واحد -دوم طبقه- شمالي بلوك-مجتمع پاسارگاد    -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1359 آپارتمان مسكوني --- 35/119 111/111/791/1 ج

 *50 شرقي واحد -دوم طبقه -جنوبي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1357 آپارتمان مسكوني --- 29/55 111/111/711/1 ج
 *55 شرقي  واحد -اول طبقه- جنوبي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1352 آپارتمان مسكوني --- 29/55 111/111/711/1 ج

 53 3بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 971 مغازه تجاري 21/35 21/35 111/111/711/1 طبق توضيحات ماهه می باشد 34درصد نقد و الباقی در اقساط  54با شرايط و مي باشد   18رديف   967توظيحات مشابه پرونده فروش 

 مي باشد 6رديف  1213توضيحات مشابه پرونده فروش 
 *50 غربي  واحد - پنجم طبقه -شمالي بلوك -مجتمع پاسارگاد   -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1216 آپارتمان مسكوني --- 63/87 111/111/611/1 ج
 *52 شرقي  واحد - پنجم طبقه -شمالي بلوك  مجتمع پاسارگاد  -13 فرعي-بلوار طالقاني –شاهين شهر  1217 آپارتمان مسكوني --- 18/82 111/111/911/1 ج

 ماهه می باشد 34در اقساط درصد نقد و الباقی  54با شرايط و مي باشد   18رديف   967توظيحات مشابه پرونده فروش 

 54 11بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 962 مغازه تجاري 81/15 61/25 111/111/211/1 طبق توضيحات
 51 4بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 965 مغازه تجاري 51/31 81/42 111/211/1  /111 طبق توضيحات
 53 8بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 969 مغازه تجاري 9/15 25 111/111/191/1 طبق توضيحات

و  11مي باشد و همچنين )راه پله موجود در اين پالك بصورت مشترك بين پالك هاي   18رديف     967توضيحات مشابه پرونده فروش 
 ماهه می باشد 34درصد نقد و الباقی در اقساط  54با شرايط و اصلي مي باشد(  1114از  12و 13و  11

 55 بازار محله مغازه شماره  يك-سعيديخيابان آيت اهلل -گلپايگان 963 مغازه تجاري 41/18 41/18 111/111/111/1 طبق توضيحات

 ماهه می باشد 34درصد نقد و الباقی در اقساط  54با شرايط و مي باشد   18رديف   967توظيحات مشابه پرونده فروش 

 34 5بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 964 مغازه تجاري 11/18 31/26 111/111/111/1 طبق توضيحات

 30 7بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 966 مغازه تجاري 21/17 61/24 1111/111/111/1 طبق توضيحات

 35 2بازار محله مغازه شماره-خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 971 مغازه تجاري 17 24 111/111/111/1 طبق توضيحات
 33 6بازار محله مغازه شماره -خيابان آيت اهلل سعيدي-گلپايگان 968 مغازه تجاري 31/19 41/21 111/111/811 طبق توضيحات

 فروشدفتر 
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