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 عمل به اقتصاد مقاومتی 
با پرهیز از تجمل گرایی دست یافتنی است

قالده هایی به نام برند

گپ صمیمانه کیمیای وطن با هوشنگ حریرچیان:

 مسئوالن به هنر تئاتر 
کنند بیشتر توجه 

صفحه  5

کثری حضور حدا

له
قا

رم
س انتخاباتی  نامزدهای  ثبت نام  پایانی  روز  در 

هستیم.  دوازدهم  دوره  جمهوری  ریاست 
مورد  محورهای  از  یکی  انتخابات  تمامی  در 

در  انتخابات  در  مردم  کثری  حدا حضور  توجه، 
جهت تقویت نظام و مقابله با توطئه های دشمنان 
سیاسی  مشارکت  از  نشان  حضور،  این  که  است 
مشارکت  واژه  دارد.  نظام  مردم ساالری  و  مردم 
در  آن ها  دخالت  و  مردم  شرکت  معادل  سیاسی 
مردم  اطمینان  و  امید  آن،  تحقق  الزمه  و  سیاست 
با  تاثیرگذاری در فرآیند تصمیم گیری در جامعه  به 
که حضور  آزادانه است  انتخاب  از حق  برخورداری 
اسالمی  دوران جمهوری  4گانه  انتخابات  در  مردم 
به  دستیابی  برای  دارد.  ع  موضو این  از  حکایت 
صادقانه  خدمت  ارائه  مردم،  کثری  حدا مشارکت 
سیاسی  گروه های  افراد  رقابت  افزایش  و  مسئوالن 

و حصول اطمینان آن ها...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

ــرد مــورد  مــردم در سراســر كشــور در انتخــاب ف
نظــر خــود آزادنــد و احــدی حــق تحميــل خــود يــا 

ــدارد. ــا گروه هــا را ن كانديداهــای گــروه ي
و شــخصی  و گروهــی  و حزبــی   هيــچ مقامــی 
بــه ديگــران كــه مخالــف نظرشــان  نــدارد  حــق 
نخواســته  خــدای  يــا  كننــد  توهيــن  هســتند، 

نماينــد.  افشــاگری 
گرچــه همــه حــق تبليغــات صحيــح بــرای خــود 
و  دارنــد  را  ديگــران  يــا  خــود  كانديداهــای  يــا 
حــق  ايــن  از  جلوگيــری  نمی توانــد  هيچ كــس 

نمايــد و البتــه الزم اســت تبليغــات موافــق 
مقــررات دولــت باشــد و احــدی شــرعا 
نمی توانــد بــه كســی كوركورانــه و بــدون 

تحقيــق رای بدهــد.

تبلیغ صحیحپای درس امام ؟ق؟
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| بزرگ ترین بمب غیرهسته ای 
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــی  ــروز بعض ــت: ام ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
الهــی در جامعــه معطــل اســت و اجــرا  قوانیــن 
نمی شــود. اگــر در مملکــت طبــق قانــون اســام 
ــا دیگــر شــاهد دزدی  ــه دزد زده شــود، آی حــد دزدی ب

ــود؟ ــم ب خواهی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام ســید 
مجتبــی میردامــادی در نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
ــل  ــنفکرنما در اوای ــده ای روش ــرد: ع ــار ک ــان اظه اصفه
انقــاب، ســاز روشــنفکری بــه راه انداختــه و می گفتنــد 
قوانیــن 1400 ســال پیــش بــه درد مــردم دنیــای امــروز 
نمی خــورد؛ در حالــی کــه دروغ همــواره مذمــوم اســت 
ــا  ــود دارد؛ ام ــرگ وج ــس از م ــی پ ــت و زندگ و قیام
ــوط  ــت مخل ــن ثاب ــا قوانی ــوم را ب ــی آداب و رس بعض

کرده انــد.
ثابــت  همــواره  خــدا  قانــون  کــرد:  تصریــح   وی 
و تغییرناپذیــر و ســعادت هــر جامعــه ای در عمــل 

ــت.  ــی اس ــون اله ــه قان ــق ب دقی
ــروز  ــرد: ام ــه ک ــان اضاف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
الهــی در جامعــه معطــل اســت   بعضــی قوانیــن 
و اجــرا نمی شــود. اگــر در مملکــت طبــق قانــون اســام 
ــا دیگــر شــاهد دزدی  ــه دزد زده شــود، آی حــد دزدی ب
ــود  ــرا ش ــا اج ــاره زن ــون درب ــر قان ــود؟ اگ ــم ب  خواهی
عفــت عمومــی هــم حفــظ خواهــد شــد؛ البتــه قضــات 
ــه دســت وپاگیر شــده  ــی هســتند ک ــر قوانین ــم درگی ه

اســت.
ــه  ــا اشــاره ب امــام جمعــه موقــت اصفهــان در ادامــه ب
ــات خاطرنشــان کــرد: شــورای  ــور انتخاب داغ شــدن تن
نگهبــان بــه عنــوان یــک قهرمــان، فــرد اصلــح و صالــح 

را از فیلتــر خــود عبــور خواهــد داد.

وی ادامــه داد: آن روزی 
ــه  ــه ب ــت توج ــه دول ک
 کاخ نشــینی پیــدا کــرد
ماســت  نابــودی   روز 
ــور و  ــر رئیس جمه و اگ
دولتــی کاخ نشــین پیدا 
کوخ نشــینان  کنیــم، 
خواهنــد  فرامــوش 
شــد؛ در حالــی کــه 
نجات مســتضعفان از 

اهــداف امــام بــود. میردامــادی تاکیــد کــرد: آن روزی 
ــور از خــوی کوخ نشــینی خــارج شــود  ــه رئیس جمه ک
انحطــاط خــود و جامعــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
باشــید  مواظــب  انتخابــات  در  تصریــح کــرد:   وی 
و کســانی را انتخــاب کنیــد کــه درد جامعــه را احســاس 
ــه  ــازی و سیاســی کاری ب ــه جــای حزب ب ــد و ب می کنن

درد مــردم برســند. 
ــری  ــاد از پیگی ــا انتق ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
ــم  ــام معظ ــزود: مق ــی اف ــای نجوم ــردن حقوق ه نک
رهبــری چنــد بــار فرمودنــد حقوق هــای نجومــی 
ایــن  در  تاکنــون گزارشــی  چــرا  شــود؛  پیگیــری 
خصــوص داده نشــده اســت؟ در مملکتــی کــه عــده ای 
ــور  ــد، چط ــود را ندارن ــان خ ــه و درم ــای اجاره خان به
میلیونــی  حقــوق  عــده ای  می شــویم کــه  راضــی 
ــان  ــد.وی در پای ــی بدانن ــد و آن را قانون ــت کنن دریاف
اذعــان کــرد: در انتخابــات پیــش رو افــرادی را انتخــاب 
 کنیــم کــه تدبیــر واقعــی بــرای نجــات جامعــه دارنــد 
ــر  ــه اگ ــد ک ــر نمی کنن ــه خداســت و فک و امیدشــان ب
ــکا رفیــق شــویم، همــه چیــز داریــم. فــارس ــا آمری ب

آیــت هللا مــکارم شــیرازی 
بیانیــه ای  صــدور  بــا 
نابســـامان  وضـــع  از 
انتخــــاب  ثبـت نـــام 
ریاســــت جمهــــوری 
انتقــاد کــرد و گفــت: 
زودتــر  هرچــه  بایــد 
فکــری بــرای حــل ایــن 
مشــکل شــود تــا افــرادی نام نویســی کننــد کــه 
دســت کم کمتریــن صاحیــت الزم را بــرای ایــن کار 

باشــند. داشــته 
ــن مرجــع  ــه ای ــای وطــن، در بیانی ــه گــزارش کیمی ب
تقلیــد آمــده اســت: شــکایات زیــادی از افــراد 
متعــدد از نقــاط مختلــف بــه مــا رســیده کــه از وضــع 
نابســامان ثبت نــام انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــاآگاه  ــده ای ن ــد ع ــتند و معتقدن ــران هس ــیار نگ بس
بــه ُســخره کشــیدن  بــرای  و گروهــی آگاهانــه 

انتخابــات ریاســت جمهــوری و ضربــه زدن بــه نظــام 
بــا نداشــتن هیچ گونــه صاحیتــی، بــرای نام نویســی 
شــرکت کــرده و حتــی صــف تشــکیل می دهنــد و از 
آنجــا کــه ادامــه ایــن وضــع بــه ضــرر نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی اســت و مخالــف شــئون کشــور 
ــر  ــه زودت ــد هرچ ــت، بای ــور ماس ــد کش ــی مانن بزرگ
ــرادی  ــا اف ــن مشــکل شــود ت ــرای حــل ای فکــری ب
نام نویســی کننــد کــه دســت کم کمتریــن صاحیــت 
ــند و ای کاش از  ــته باش ــن کار داش ــرای ای الزم را ب
 ســالیان قبــل اقــدام بــه حــل ایــن مشــکل می شــد.

تعجــب می کنیــم چگونــه بــزرگان کشــور بــرای حــل 
ایــن مشــکل تدبیــری نفرموده انــد.

ــر  ــت: اگ ــده اس ــح ش ــه تصری ــن بیانی ــه ای در ادام
تصــور شــود قانــون اساســی اجــازه اضافــه شــرطی 
ــه  ــودی ک ــرا قی نمی دهــد، ظاهــرا اشــتباه اســت؛ زی
ــار خــود  ــون اساســی آمــده شــرایطی را در کن در قان
ــه می شــود یکــی  ــد؛ مثــا هنگامــی کــه گفت می طلب

از شــرایط »مدیــر و مدبــر بــودن« اســت، مفهومــش 
ــوابق  ــد س ــده بای ــخص تقاضاکنن ــه ش ــت ک آن اس
اجرایــی کان خــود را ارائــه دهــد. یــا اینکــه هنگامــی 
کــه گفتــه می شــود از »رجــال سیاســی باشــد« 
باشــد  داشــته  ســالی  و  ســن  بایــد   دســت کم 
ــود دیگــری  ــر. همچنیــن قی ــی معتب ــه تحصیل و پای
کــه در دل ایــن تعبیــرات نهفتــه اســت و اهــل ُعــرف 
کامــا آن را اســتفاده و قانون دانــان آن را تأییــد 
می کننــد. در ایــن بیانیــه تصریــح شــده اســت: 
 بنابرایــن بایــد دســت کم شــرایطی بــرای ســن 
و مــدرک تحصیلــی و ســابقه مدیریتــی کــه موافــق 
ــن  ــا ای ــود ت ــته ش ــد، گذاش ــی باش ــن کار مهم چنی
ــرای ایــن  ــد. اگرچــه ب وضــع نابســامان، ســامان یاب
ــد  ــی بای ــت، ول ــی گرف ــوان تصمیم ــا نمی ت دوره فع
ــه  ــم گرفت ــاءهللا تصمی ــده ان ش ــای آین ــرای دوره ه ب
شــود. توفیقــات همگــی را در حــل مشــکات کشــور 

ــألت دارم. ــال مس ــد متع از خداون

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: الزم 
اســت مــردم بــا بصیــرت و آگاهــی، ترفندهــای دشــمنان را 
در امــر انتخابــات شــناخته و همــواره از فتنه هــای دشــمنان 
آگاهــی داشــته باشــند تــا بتواننــد فتنــه را در جامعــه خنثــی 

. کنند
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت الســام محمدعلــی 
نکونــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد بــا 
اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه انتخابــات گفــت: متاســفانه در 
ایــن روزهــا افــرادی قصــد دوقطبــی کــردن کشــور و بــه راه 
ــد میــان جریان هــای  ــد و می خواهن ــه را دارن انداختــن فتن
مختلــف تفرقــه ایجــاد کننــد کــه مــردم موظفنــد مراقبــت 

الزم را انجــام دهنــد.
بــا  مــردم  اســت  الزم  نکونــام گفــت:  حجت االســام 
امــر  در  را  دشــمنان  ترفندهــای  آگاهــی،  و   بصیــرت 
دشــمنان  فتنه هــای  از  همــواره  و  شــناخته  انتخابــات 
آگاهــی داشــته باشــند تــا بتواننــد فتنــه را در جامعــه خنثــی 

ــد. کنن
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی قصــد 
متزلــزل کــردن کشــور را دارنــد، تصریــح کــرد: مــردم اهــل 
ــی  ــا توجه ــن کاره ــه ای ــند و ب ــدار باش ــد بی ــرت بای بصی
ــه نقشــه  ــد ک ــادآوری کنن ــر ی ــه یکدیگ نداشــته باشــند و ب

ــال شــده اســت. دشــمن فع
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روزهــا چهــره خبیــث منافقــان 
در کشــور دیــده می شــود، گفــت: در گذشــته منافقــان 
و  شــدند  مرتکــب  کشــور  در  را  بســیاری  جنایت هــای 
ــی از  ــه یک ــد ک ــی می کردن ــمن زندگ ــاه دش ــال ها در پن س
زیباتریــن کارهــا و خدمــات بــه نظــام، اعــدام چهــار منافــق 
 در کشــور بــود کــه در پــی آن تــا حــدودی جلوی فتنــه گرفته 

شد. ایسنا

امــام جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه دشــمنان دیــن و نظــام اســامی 
از مدت هــا پیــش توطئه هــای خــود را علیــه انتخابــات ایــران 
ــارزه  ــد، گفــت: فضــای مجــازی، مهم تریــن جبهــه مب شــروع کردن
بــا توطئه هــای شــوم دشــمنان نظــام اســامی ایــران اســت.آیت هللا 
محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد بــا 
بیــان اینکــه نظــام حاکــم بــر ایــران، انقــاب اســامی اســت، اظهــار 
ــد،  ــئول باش ــور مس ــن کش ــد در ای ــه می خواه ــس ک ــر ک ــرد: ه ک
بایــد انقابــی و متعهــد بــه اجــرای تمــام قوانیــن اســامی باشــد. 
وی تحقــق ارزش هــای انقــاب اســامی را مهم تریــن رســالت 
دانســت  مختلــف  حوزه هــای  در  دســت اندرکاران  و  مســئوالن 
و بیــان کــرد: قــدرت، ایمــان بــه خــدا، صداقــت و احســاس 
مســئولیت در قبــال مــردم، از جملــه مهم تریــن ویژگی هــای 

ــت. ــامی اس ــام اس ــئوالن در نظ مس
ــئوالن  ــالت مس ــر رس ــی را از دیگ ــتورات اله ــرای دس ــری اج ناص
ــت  ــدای ریاس ــه داد: کاندی ــرد و ادام ــوان ک ــامی عن ــام اس در نظ
جمهــوری و عضــو شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بایــد بدانــد 
کــه ایــران کشــوری اســامی بــا قانــون اســامی اســت و اداره کننده 

ــال اســت. ــد متع آن خداون
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اهمیــت دو 
انتخابــات پیشــرو تأکیــد کــرد: مــردم و مســئوالن بایــد در جریــان 
ــا  ــران از مدت ه ــامی ای ــام اس ــن و نظ ــمنان دی ــه دش ــند ک باش
قبــل توطئه هــای خــود را در راســتای ایجــاد دودســتگی و فتنــه در 

انتخابــات ایــران آغــاز کردنــد.
 امــام جمعــه یــزد فضــای مجــازی را مهم تریــن جبهــه مبــارزه بــا 
توطئه هــای شــوم دشــمنان دیــن و نظــام اســامی عنــوان کــرد و 
گفــت: جوانــان نظــام اســامی بایــد بداننــد کــه آمریــکا، اســرائیل 
و دیگــر مســتکبران هیــچ گاه بــه فکــر پیشــرفت و توســعه ایــران 

اســامی نبــوده و نیســتند. ایســنا

امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: اخبــاری کــه از ثبت نــام 
نگران کننــده  می شــنویم،  جمهــوری  ریاســت  کاندیداهــای 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــرای نام نویســی می آین ــادی ب ــراد زی اســت و اف

می کنــد. تحمیــل  بیت المــال  بــه  را  هزینه هایــی 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام مهــدی عرب پــور 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــه کرم ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
ــمن و  ــه های دش ــی نقش ــدن و بررس ــداری، خوان ــیاری، بی هوش
ایســتادگی در برابــر آن هــا، نخســتین وظیفــه ماســت و انتخابــات، 
ــه و  ــه آن چشــم دوخت ــه دشــمن ب ــی اســت ک ــی از زمینه های یک
ــاد  ــه 88 ایج ــد فتن ــی مانن ــد، فتنه های ــردم نباش ــرت م ــر بصی اگ

ــد.  ــر می دهن ــام را س ــدازی نظ ــعار بران ــود و ش می ش
ــاری  ــال ج ــت س ــات 29 اردیبهش ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــور ب عرب پ
ــا  ــات دارد ت ــرای انتخاب ــی را ب ــن طراح ــمن ای ــرد: دش ــح ک تصری
جامعــه را در طرفــداری افــراد از کاندیداهــا بــه دو قطــب تبدیــل کند 
و هوشــیاری ملــت می توانــد ایــن فتنــه را ماننــد فتنــه 88 خنثــی 
کنــد؛ امــا برخــی در فتنه هــا خــام می شــوند و بــه  جــای اینکــه در 

ــد. ــه آســیاب دشــمن می ریزن ــر دشــمن بایســتند، آب ب براب
ــاالری  ــادی از مردم س ــات، نم ــت: انتخاب ــراز داش ــه اب وی در ادام
دینــی در نظــام جمهــوری اســامی اســت؛ هــر چند دشــمن ســعی 
می کنــد تــا خــاف ایــن مســئله را القــا کنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
مقــام معظــم رهبــری سیاســت های انتخابــات را اعــام فرمودنــد 
و شــاخص ها و ماک هــا دســت ماســت، گفــت: ضعف هایــی 
در قوانیــن انتخابــات داریــم و دولــت و مجلــس بایــد ایــن 
ــح  ــان تصری ــام جمعــه موقــت کرم ــد. ام ضعف هــا را برطــرف کنن
ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــام کاندیداه ــه از ثبت ن ــاری ک ــرد: اخب ک
ــرای نام نویســی  می شــنویم، نگران کننــده اســت و افــراد زیــادی ب
ــل  ــال تحمی ــه بیت الم ــی را ب ــر هزینه های ــن ام ــه ای ــد ک  می آین

می کند.

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور 
اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در 
رجــل  تشــخیص  داشــت: 
ــورای  ــا ش ــی ب ــی، مذهب سیاس
محتــرم نگهبــان اســت و مــا 
ــات،  ــه عنــوان مجریــان انتخاب ب
را  ثبت نام هــا  فرآینــد  صرفــا 

می دهیــم. انجــام 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، 

علی اصغــر احمــدی افــزود: ویژگی هــای قانــون انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، عــام اســت؛ گرچــه حتمــا بایــد در آینــده اصاحاتــی در 
ــوری اعمــال شــود؛ مثــل ســن و  ــات ریاســت جمه ــون انتخاب قان

ــی. ــدرک تحصیل م
معــاون سیاســی وزیــر کشــور تصریــح کــرد: فضــای باز دموکراســی 
وجــود دارد. هــر کــس پــا در ایــن عرصــه می گــذارد، بدانــد بــرای 

اداره کشــور وارد صحنــه می شــود. مهــر

امام جمعه موقت اصفهان:

کسانیراانتخابکنیدکهدردجامعهرااحساسمیکنند

انتقادآیتهللامکارمشیرازیازوضعنابسامانثبتنامانتخاباتریاستجمهوری

امام جمعه شهرکرد:

شیطنتدشمنانآغازشدهاست

امام جمعه یزد تأکید کرد:

ارتقایآگاهیمردم

ازتوطئههایدشمناندرانتخابات

امام جمعه موقت کرمان تاکید کرد: 

خنثیکردنفتنههایانتخاباتی

باهوشیاریملت

رئیس ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران:

تشخیصرجلسیاسی

باشوراینگهباناست

حتما بخوانید!
آمریکا نمی تواند درباره وضعیت... شنبه  26  فروردین ماه 21396
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حضورحداکثری

ادامه از صفحه یک: 
از اراده مســئوالن نظــام بــرای احتــرام بــه قصــد و اراده 
ــزاری  ــرای برگ ــب ب ــای مناس ــاد زمینه ه ــردم و ایج م

انتخاباتــی ســالم و ســازنده متصــور نیســت.
 مــردم بــرای حضــور در پــای صندوق هــای رأی، بایــد 
انگیــزه داشــته باشــند و وظیفــه مســئوالن نظــام 
ــن  ــام ای ــرای انج ــردم ب ــب م ــزه و ترغی ــت انگی تقوی

ــت.  ــی اس ــرعی و مل ــه ش وظیف
ــه  ــدون برنام ــب، ب ــزه و ترغی ــت انگی ــد تقوی بی تردی
مشــخص و راهکارهــای منطقــی امکان پذیــر نخواهــد 
 بــود. بنابرایــن بــرای افزایــش میــزان  آرای مــردم 
ــات  ــری در انتخاب ــارکت حداکث ــه مش ــتیابی ب و دس
ریاســت جمهــوری، بایــد راهکارهایــی را مــد نظــر 
قــرار داد کــه یکــی از آن هــا برگــزاری ســالم و قانونــی 
و  ســالم  انتخابــات  از  منظــور  اســت.   انتخابــات 
قانونــی آن اســت کــه همــه احــزاب و گروه هــای 
ــزد  ــد نام ــند و بتوانن ــته باش ــارکت داش ــی مش قانون
خــود را معرفــی کننــد و مــردم نیــز بــر مبنــای 
شــناخت خــود از بیــن افــراد و بــا گرایش هــای 
ــد  ــر رأی دهن ــدای مدنظ ــه کاندی ــد ب ــف بتوانن مختل
کــه البتــه بایــد گروه هــا، افــراد بی مســئله و ســالم را 
معرفــی و از حضــور افــراد مســئله دار جلوگیــری کننــد.

متولــی  ســازمان های  و  نهادهــا  همــه  طرفــی  از 
ــفاف  ــورت ش ــه ص ــد ب ــز بای ــات نی ــزاری انتخاب برگ
ایفــای وظایــف  بــه  باشــند و  پاســخگوی مــردم 
قانونــی خــود بــدون توجــه بــه گرایش هــای سیاســی 
ــد  ــز بای ــان نی ــورای نگهب ــور و ش ــد. وزارت کش بپردازن
ــه صاحیــت کاندیداهــا را  ــا دقــت تمــام رســیدگی ب ب
بــه انجــام رســانند و بــرای مــردم بــه جــّد امانتــداری 
کننــد. همچنیــن همــه بایــد بــه قانــون احتــرام 
بگذارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه قانــون وظیفــه نظــارت 
را بــر عهــده شــورای نگهبــان و اجــرا را بــر عهــده وزارت 
کشــور گذاشــته، بیــن ناظــران و مجریــان هماهنگــی و 
همدلــی کامــل برقــرار شــود و همــه احــزاب و گروه هــا 
ــه  ــود ب ــرات خ ــا و نظ ــه دیدگاه ه ــن ارائ ــراد ضم و اف
موازیــن اخاقــی پایبنــد باشــند و از تخریــب یکدیگــر 
ــا  ــغ برنامه ه ــر تبلی ــل را ب ــد و اص ــام بپرهیزن ــا نظ ی
و اثبــات خــود قــرار دهنــد، نــه تضعیــف جریــان 

ــف.  مخال
ــذاری در  ــه تاثیرگ ــردم ب ــد م ــواره امی ــن هم همچنی
رونــد اداره جامعــه از عوامــل افزایــش مشــارکت 
بــه  مــردم  اگــر  می شــود.  محســوب  عمومــی 
شــعارهای تبلیغاتــی کاندیداهــا اعتمــاد پیــدا کننــد بــا 
امیــد و رغبــت بیشــتری در انتخابــات شــرکت خواهنــد 
ــری  ــه و حداکث ــور آگاهان ــن، حض ــر ای ــاوه ب ــرد؛ ع ک
دلیــل بــر رضایتمنــدی مــردم از نظــام سیاســی 
بالعکــس کاهــش  و عملکــرد مســئوالن اســت و 
چشــمگیر آرا می توانــد نشــان دهنده نارضایتی هــای 

ــود. ــرد ش ــردم از عملک م
حداکثــری  در حضــور  تاثیرگــذار  عوامــل  دیگــر  از 
ــر  ــر اســت کــه ب اطاع رســانی شــفاف، به موقــع و براب
ــر  ــوع دیگ ــت و موض ــی اس ــانه های عموم ــده رس عه
پرهیــز از زیــاده روی، انحصارطلبــی، ایجــاد فضــای 
ــه  ــت ک ــات اس ــد انتخاب ــازی در رون ــی و باندب دوقطب
ــود.  ــی ش ــش آرای عموم ــه کاه ــر ب ــد منج می توان

ــاب  ــه انق ــر فرزان ــل)ره( و رهب ــام راح ــدگاه ام از دی
در  شــرکت  خامنــه ای،  امــام  حضــرت  اســامی، 
ــف  ــه تکلی ــی، بلک ــه مل ــک وظیف ــا ی ــات، نه تنه انتخاب

می شــود. دینــی محســوب 
همچنیــن نامزدهــا بایــد از ریخت وپــاش و صــرف 
بــا  و  بپرهیزنــد  تبلیغاتــی  گــزاف  هزینه هــای 
شــیوه های ســاده و کم هزینــه برنامه هــای خــود را 

ــد. ــریح کنن ــردم تش ــرای م ب
از  آگاهــی  بــا  اســت مــردم می خواهنــد  بدیهــی 
برنامه هــا و تصمیمــات نامزدهــا و مقایســه آن بــا 
عملکــرد گذشــته افــراد بــه میــزان صداقــت آن هــا پــی 
ــام  ــه انج ــود را ب ــاب خ ــیت انتخ ــا حساس ــد و ب ببرن

ــانند. رس
اما رئیس جمهور باید:

1- کارآمد و قادر به حل مشکات مردم باشد.

2- با کفایت، مؤمن، دلسوز و خدمتگزار باشد.
ــخص  ــتم مش ــده و سیس ــه تدوین ش ۳- دارای برنام

باشــد.
4- جوانگــرا بــوده و دارای کابینــه انقابــی و متخصص 

شد. با
۵- تحقــق مطالبــات حقیقــی مــردم را وجهــه همــت 

خویــش قــرار دهــد.
۶- بــه مصلحت اندیشــی های بی جــا نیندیشــیده و 

ــد. ــرا باش واقع گ
۷- در صحنه هــای پــس از انقــاب، به ویــژه بــرای 

ــرده باشــد. ــاب ســینه  چــاک ک نظــام و انق
9- برنامه محور باشد، نه شخص محور.

10- بدهکار احزاب و جریان های سیاسی نباشد.
ــه آقــا  ــد، ن 11- خــود را خدمتگــزار و نوکــر مــردم بدان

و ســرور.
12- دارای مقبولیــت مردمــی باشــد و بتوانــد رأی 

ــت آورد. ــه دس ــردم را ب ــع م قاط
ــات  ــه تبلیغ ــاز ب ــوده و نی ــش ب ــرد او مبّلغ 1۳- عملک

ــد. ــته باش ــدن نداش ــرای معرفی ش ب
بــه مــردم  بــرای خدمــت  را  14- تمــام وقتــش 

دهــد. اختصــاص 
1۵- ساده زیســت بــوده و از تجمل گرایــی و اشــرافی گرایی 

رویگردان باشــد.
1۶- ایــل و تبــار و فامیلــش را بــر گــرده مــردم ســوار 

نکنــد.
ــه و  ــوی در جامع ــای معن ــترش فض ــرای گس 1۷- ب

ــد. ــش کن ــام کوش ــای اس ــول و ارزش ه ــر اص نش
18- مقتــدر و توانمنــد باشــد و بتوانــد در مقابــل فشــار 

بیگانــگان اســتقامت کنــد.
ــوا و نهادهــا داشــته  ــا ســایر ق 19- تعامــل ســازنده ب

باشــد.
20- »اشــداء علــی الکفــار و رحمــاء علــی المؤمنیــن« 

. شد با

خوشخلقی
از امــام صــادق)ع( نقــل اســت کــه فرمودنــد: »اّن لِهــل الجنــة 
ــم  ــب رحی ــف، قل ــان لطی ــط، لس ــه منبس ــات: وج ــع عام  ارب
ــه 4 نشــانه  ــه«؛ کســانی وارد بهشــت می شــوند ک ــد معطی و ی
دارنــد: 1 – گشــاده رویی، رکــن اول جاذبــه کــه زمینــه ارتبــاط بــا 
دیگــران را فراهــم می کنــد. 2 – زبــان پــاک یعنــی بــا لطافــت 
و بی آالیــش ســخن گفتــن و صــادق و راســتگو بــودن. 3 – بــا 
ــتن؛  ــده داش ــِت دهن ــره دس ــودن و 4- باالخ ــان ب ــه مهرب هم
یعنــی اهــل عفــو و گذشــت باشــند. ایــن مــوارد، ارکان اصلــی 
ارتبــاط هســتند کــه گشــاده رویی و خوش خلقــی در رأس 

همــه قــرار دارد. 
ــا،  ــم احســنکم اخاق ــد: »خیاُرکُ ــر)ص( فرمودن چنانچــه پیامب
ــن  ــول، ص4۵( بهتری ــون«؛ )تحف العق ــون و ُیولف ــن َیالف الذی
ــد  ــه دل می بندن ــانی ک ــت؛ کس ــن شماس ــما خوش خوتری ش
هســتند  کســانی  شــما،  بهتریــن  می گیرنــد.  الفــت  و 
ــره ای  ــت. چه ــر اس ــه بهت ــردم از هم ــا م ــان ب ــه برخوردش ک
ــس  ــان ان ــا آن ــد ب ــت می کنن ــردم رغب ــه م ــد ک ــاده دارن  گش

و الفت بگیرند. 
ــل  ــد عم ــی پایبن ــر کس ــه اگ ــت ک ــن نیس ــت ای ــای روای معن
ــر  ــت، ب ــورد اس ــی خوش برخ ــت، ول ــرعی نیس ــف ش ــه تکلی ب
کســی کــه وظایــف دینــی خــود را انجــام می دهــد ولــی 
ــه  ــن اســت ک ــراد ای ــه م ــح دارد؛ بلک گشــاده رو نیســت، ترجی
ــن  ــد و حس ــام می ده ــود را انج ــف خ ــه وظای ــی ک ــرد مؤمن ف
خلــق هــم دارد، بــر مؤمنــی کــه خوش اخــاق نیســت، برتــری 
ــریف  ــث ش ــن حدی ــیر ای ــری در تفس ــم رهب ــام معظ دارد. مق
ــه چنیــن  ــا اســتناد ب ــد: گاهــی اوقــات بعضــی از مــا ب فرمودن
ــا فــرار از برخــی واجباتمــان یــا حتــی  احادیثــی، اشــتباهات ی
انجــام گناهانمــان را توجیــه می کنیــم؛ مثــا بعضــی از خانم هــا 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا حجابتــان را آن طــور کــه بایــد 
ــند  ــادر می پوش ــه چ ــی ک ــد: زنان ــد، می گوین ــت نمی کنی  رعای
ــا  ــا مــا؟ م ــر هســتند ی ــد، بهت ــت و ســخن چینی می کنن و غیب
ــروی  ــاه می کنیــم، بهتــر از ایــن اســت کــه آب حداقــل یــک گن
ــَن  ــدُّ ِم ــه َاش ــه »الغیب ــد ک ــر نگفته ان ــم. مگ ــران را ببری دیگ
ــن  ــم. ای ــی نمی کنی ــن بزرگ ــه ای ــاه ب ــل گن ــا حداق ــا«؟ م ن الزِّ
طــرز تفکــر ناشــی از ســطحی نگری و کوته فکــری ماســت. 
ــد؛  ــت کن ــام شــئونات اســامی را  رعای ــد تم ــن بای ــه موم البت
امــا این گونــه نیســت کــه چــون برخــی از افــراد دینــدار بعضــی 
از گناهــان را انجــام می دهنــد، لــذا دیــن خــوب نیســت؛ بلکــه 

عیــب اگــر هســت، از مســلمانی ماســت. 
احادیــث زیــادی داریــم کــه تاکیــد دارنــد کــه مؤمــن گناهــکار 
ــن  ــان، مهم تری ــرط ایم ــذا ش ــت. ل ــوکار اس ــر نیک ــر از کاف بهت
عامــل در تاییــد یــا عــدم تاییــد اعمــال اســت. خداونــد در ســوره 
ــرٍ َأْو  ــْن َذَك ــَل صالِحــًا ِم ــْن َعِم ــد: »َم ــه 97 می فرماین نحــل آی
ُهــْم َأْجَرُهــْم  َبــًة َو َلَنْجِزَينَّ ــُه َحيــاًة َطيِّ ُأْنثــى َو ُهــَو ُمْؤِمــٌن َفَلُنْحِيَينَّ
ِبأَْحَســِن مــا كاُنــوا َيْعَمُلــوَن«؛ هــر كــس از مــرد و زن كار نيكــى 
بــه شــرط ايمــان بــه خــدا بــه جــاى آرد، مــا او را در زندگانــى 
ــم و اجــرى بســيار  ــد می گرداني ــده اب خــوش و باســعادت، زن

ــه او عطــا می كنيــم. ــر از عمــل نيكــى كــه كــرده ب بهت
 توجــه کنیــد کــه خداونــد شــرط اجــر کار نیــک را عمــل 
صالحــی می دانــد کــه همــراه ایمــان باشــد. در انتهــا یــک بــار 
دیگــر تاکیــد می کنیــم کــه اگــر پیامبــر فرمــود بهتریــن شــما 
خوش اخــاق تریــن شماســت، یعنــی از بیــن مؤمنــان کســانی 
کــه خوش اخاق تــر هســتند، برترنــد. لــذا تمــام بهانه هــا 
ــد مــا فــان کار خــوب را می کنیــم  ــرای کســانی کــه می گوین ب
و ثــواب بــه دســت می آوریــم، امــا مثــا نمــاز نمی خوانیــم یــا 
ــد تاکیــد  روزه نمی گیریــم و ... ، از بیــن مــی رود؛ چــون خداون
ــه  ــت، ن ــه اس ــان پذیرفت ــوب مؤمن ــال خ ــه اعم ــد ک فرمودن

ــان.  غیرمؤمن
)برگرفته از کتاب حدیث نور، انتشارات امام عصر)عج((

اخبار سیاسی 

تخلیهفوریپایتختکرهشمالی!
کیــم جونــگ اون دســتور داده کــه پایتخــت کــره شــمالی فــورا 
تخلیــه شــود. روزنامــه لبنانــی »الدیــار« بــه نقــل از روزنامــه 
انگلیســی »دیلــی اکســپرس« گــزارش داد، کیــم جونــگ اون 
ایــن دســتور را در ســایه اختافــات رو بــه افزایــش کشــورش 
ــه نقــل از  ــا آمریــکا صــادر کــرده اســت. الدیــار همچنیــن ب ب
رســانه های روســی گــزارش داد حــدود ۶00 هــزار نفــر از اهالــی 
ــانه های  ــده اند. رس ــل ش ــورا منتق ــمالی ف ــره ش ــت ک پایتخ
ــر  ــه رهب ــدام ماجراجویان ــه اق ــاره هرگون ــز درب ــی نی کــره جنوب
ــار  ــر، اظه ــی اخی ــش اتم ــد آزمای ــس از چن ــمالی، پ ــره ش ک

ــم ــد. العال ــی کرده ان نگران

بزرگترینبمبغیرهستهایآمریکا۳۶

کشتهبرجایگذاشت
ــه  ــود علی ــا می ش ــه ادع ــه ای ک ــی در حمل ــای آمریکای نیروه
ــن بمــب  ــار از قوی تری ــن ب ــرای اولی ــوده، ب مواضــع داعــش ب
غیرهســته ای خــود در افغانســتان اســتفاده کردنــد. بــه گزارش 
ــار  ــه انفج ــد ک ــام کردن ــان اع ــات افغ ــن، مقام ــای وط کیمی
افغانســتان  در  آمریــکا  غیرهســته ای  بمــب  بزرگ تریــن 
ــت. ــده اس ــن ش ــت کم ۳۶ ت ــدن دس ــته ش ــه کش ــر ب منج

آن طــور کــه »ســی ان ان« گــزارش داده ایــن بمــب کــه »مــادر 
ــه  ــه ای علی ــام دارد، در حمل ــواب« ن ــا »م ــا« ی ــه بمب ه هم
تونل هــا و نیروهــای پیــاده داعــش در شــهر »آچیــن« اســتان 
»ننگرهــار« افغانســتان اســتفاده شــده اســت.مواب در خــال 
ــیع از  ــق وس ــل مناط ــازی کام ــرای پاک س ــراق و ب ــگ ع جن
نیروهــای متخاصــم طراحــی و تولیــد شــد؛ امــا در آن جنــگ 
ــرار نگرفــت. مــواب 9 هــزار و ۷00  ــورد اســتفاده ق ــچ گاه م هی
کیلوگــرم وزن دارد و قوی تریــن بمــب غیرهســته ای موجــود در 
زرادخانــه ارتــش آمریکاســت. در ســال 200۳ کــه کار طراحــی 
مــواب بــه پایــان رســید، بــر اســاس طــرح عملیاتــی آن زمــان، 
ــا اســتفاده از هواپیماهــای ترابــری ســنگین  ــود بمــب ب ــا ب بن
ــه  ــر انداخت ــداف مدنظ ــر روی اه ــی-1۳0( ب ــس )س هرکول
شود.روســیه امــا چهــار ســال بعــد در ادامــه رقابــت تســلیحاتی 
نــام »پــدر همــه  بــه  بــا آمریکایی هــا، بمبــی ســاخت 
ــه  ــر از نمون ــه می شــود 4 براب ــه گفت ــواب« ک ــا »ف بمب هــا« ی
ــر اســاس  ــر دو ب ــواب ه ــر اســت.مواب و ف ــی قوی ت آمریکای
ــاح های  ــل، س ــه بین المل ــود در عرص ــرف موج ــن و ع قوانی
ــن  ــدون درنظــر گرفت متعــارف هســتند و اســتفاده از آن هــا ب
قــدرت تخریــب زیــاد، دردســرهای حقوقــی و تبلیغاتــی 
اســتفاده از تســلیحات غیرمتعــارف هســته ای را نــدارد. فــارس

گروه سیاسی - کیمیای وطن

روز جمعــه فــارغ از تعــداد زیــاد داوطلبــان و شکســتن 
ــوری، روز  ــت جمه ــات ریاس ــام در انتخاب ــورد ثبت ن رک

ــود. ــات 9۶ ب ــدی انتخاب ــای ج ــی چهره ه نام نویس
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، دیــروز هــم ســتاد انتخابات 
کشــور مثــل روزهــای گذشــته بــا تعــداد زیــادی داوطلب 
نامــزدی انتخابــات ریاســت جمهــوری مواجــه بــود. ایــن 
ــن  ــت ای ــه اهمی ــده ای ب ــی ع ــاد و بی توجه ــداد زی تع
رویــداد سرنوشت ســاز، باعــث واکنــش شــدید بعضــی 
ــور  ــخصیت های کش ــایر ش ــه و س ــه جمع ــا، ائم از علم

شــد.
    روز رئیسی و روحانی

ــید  ــام س ــات 9۶، حجت االس ــدی انتخاب ــره ج دو چه
ابراهیــم رئیســی تولیــت آســتان قــدس رضــوی و 
حجت االســام حســن روحانــی رئیــس دولــت یازدهــم 
دیــروز بــا حضــور در ســتاد انتخابــات کشــور بــرای 
ثبت نــام  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  شــرکت 

ــد. کردن
رئیســی پــس از ثبت نــام در انتخابــات گفــت: علی رغــم 
در  کشــور  شــرایط  انجام شــده،  تاش هــای  همــه 
وضعیتــی اســت کــه مــردم ســؤال می کننــد چــرا 
ــق کســب و  ــران کســب و کار و رون ــردم نگ ــکاری؟ م بی

ــتند. کار هس
وی اظهــار داشــت: آیــا امــکان برون رفــت از ایــن 
وضعیــت وجــود نــدارد؟ پاســخ آن اســت کــه بــا 
 مدیریتــی کــه فــرای دســته های سیاســی و بــه کشــور

ــکات  ــن مش ــوان ای ــد، می ت ــر کن ــور فک ــای کش و اعت
را حــل کــرد.

ــگاران  ــع خبرن ــام در جم ــس از ثبت ن ــز پ ــی نی روحان
ــه کشــتن ایــن  گفــت: هووهــای برجــام کــه تصمیــم ب
ــی  ــوزاد داشــتند، نمی تواننــد سرپرســت خوب ــد و ن فرزن

ــرای آن باشــند. ب
    ثبت نام مجلسی ها

علیرضــا زاکانــی، یکــی از کاندیداهــای پنــج نفــره جمنــا 
نیــز بعدازظهــر دیــروز بــرای نام نویســی انتخابــات 
ریاســت جمهــوری دوازدهــم وارد ســتاد انتخابات کشــور 

شــد.
ــع  ــس شــورای اســامی در جم ــده پیشــین مجل نماین
ــروز از نظــر اقتصــادی در  ــت: کشــور، ام ــگاران گف خبرن

ــرار دارد. ــرز بحــران ق م
زاکانــی ضمــن تأکیــد بــر حضــور خــود تــا پایــان 
ــدی  ــر جمع بن ــه ه ــا ب ــت: جمن ــار داش ــات اظه انتخاب
ــر آن را  ــدت نظ ــا وح ــد ب ــه بای ــاءهللا هم ــد، ان ش برس

ــم. ــال کنی ــد و دنب تأیی
ــران  ــردم ته ــده م ــان، نماین ــی کواکبی ــن مصطف همچنی
حــزب  کل  دبیــر  و  اســامی  شــورای  مجلــس  در 
مردم ســاالری، روز جمعــه بــا حضــور در ســتاد انتخابــات 
کشــور بــرای شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــرد. ــی ک ــام آمادگ ــش رو اع پی
می دانــم  بعیــد  گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  وی 
ــا  ــا ب ــت شــوند؛ ام ــد صاحی ــی تأیی ــژاد و بقای احمدی ن
ــم. ــژاد، انگیــزه ام تقویــت شــد کــه بیای آمــدن احمدی ن

کواکبیــان دربــاره اینکــه آیــا بــه نفــع روحانــی یــا فــردی 
ــا  ــرار شــده ت ــرد: فعــا ق ــار ک ــار مــی رود، اظه دیگــر کن

آخــر بایســتیم.
ــی  ــدای پوشش ــا کاندی ــه آی ــاره اینک ــن درب وی همچنی

کســی هســتید، اظهــار کــرد: بــه قیافــه مــن نمی خــورد 
کــه کاندیــدای پوششــی باشــم.

حســن نــوروزی، ســخنگوی کمیســیون قضایــی مجلس 
ــود.  ــدگان روز گذشــته ب ــر ثبت نام کنن ــز از دیگ دهــم، نی
ایــن نماینــده ربــاط کریــم و بهارســتان در مجلــس 
شــورای اســامی، مبــارزه بــا فســاد را اصلی تریــن دلیــل 

ــرد. ــوان ک ــود عن ــام خ ثبت ن
    چهره های دیگر

از دیگــر چهره هــای داوطلــب دیــروز حجت االســام 
ــود.  ــم، ب ــه ق ــوزه علمی ــدرس ح ــان، م ــن غروی محس

وی پــس از ثبت نــام در انتخابــات اعــام کــرد کــه 
حاضــرم بــه نفــع روحانــی از کاندیداتــوری کنــار بــروم.

ــعید  ــم، س ــت ده ــانه ای دول ــاور رس ــر مش ــدی کله مه
ــران و  ــی ای ــع مل ــاع مناف ــازمان دف ــر کل س ــاری دبی ی
 اعظــم طالقانــی فرزنــد مرحــوم آیــت هللا طالقانــی

چهره هــای دیگــری بودنــد کــه دیــروز بــرای نام نویســی 
در انتخابــات 9۶ حضــور داشــتند.

    شنیده ها
ــنیده ها  ــد: »ش ــی ش ــروز مدع ــنیم دی ــزاری تس خبرگ
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــعید جلیل ــه س ــت ک ــی اس حاک
ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  انقــاب  نیروهــای 
ــورت  ــه ص ــوز ب ــر هن ــن خب ــرد. ای ــد ک ــام نخواه ثبت ن
رســمی از ســوی جلیلــی اعــام نشــده اســت، امــا برخی 
ــد.« ــد کرده ان ــر را تأیی ــن خب ــه او ای ــک ب ــع نزدی مناب

   رکوردشکنی
نامــزدی  داوطلبــان  نام نویســی  از  روز  چهارمیــن  در 
ــبت  ــان نس ــام داوطلب ــورد ثبت ن ــوری رک ــت جمه ریاس

ــد. ــته ش ــین شکس ــای پیش ــه دوره ه ب

ــای  ــور خارجــه کشــورمان ادعاه ســخنگوی وزارت ام
آمریــکا را دربــاره وضعیــت حقــوق بشــر در کشــورهای 

دیگــر غیرمشــروع خوانــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطن، بهرام قاســمی، ســخنگوی 
بــه  واکنــش  در  خارجــه کشــورمان،  امــور  وزارت 
افــزودن یــک ســازمان و یــک مقــام رســمی قضایــی 

کشــورمان بــه فهرســت بی پایــه تحریم هــا بــه  بهانــه 
واهــی نقــض حقــوق بشــر گفــت: این گونــه اقدامــات 
تکــراری و در جهــت اهــداف سیاســی خــاص دولــت 
ــا ادعــای  ــه ب ــکا در اعــام تحریم هــای یک جانب آمری
بی اســاس نقــض حقــوق بشــر علیــه افــراد حقوقــی 
و حقیقــی کشــورهای مســتقل، ناقــض اصــول مســّلم 
حقــوق بین الملــل و حقــوق بشــر بین المللــی و امــری 

نامشــروع و غیرقانونــی اســت.
وی افــزود: دولــت آمریــکا بــه  دلیــل کارنامــه مــردود 
داخلــی و بین المللــی خــود در جایگاهــی نیســت 
ــر  ــوق بشــر در دیگ ــت حق ــاره وضعی ــد درب ــه بتوان ک

ــد.  ــا اقدامــی کن کشــورها اظهــار نظــر ی

ــاد  ــچ نه ــه هی ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش  وی ب
ــه ای  ــن وظیف ــز چنی ــز هرگ ــی نی ــع بین الملل و مرج
ــوق  ــی حق ــا چگونگ ــداده ت ــکا ن ــت آمری ــه دول را ب
ــی  ــود بررس ــدگاه خ ــورها را از دی ــر کش ــر در دیگ بش
و ارزیابــی و بــرای آن هــا تعییــن تکلیــف کنــد، 
گفــت: ایــن اقدامــات و تحریم هــای یک جانبــه و 
زورمدارانــه بــر اســاس قطعنامه هــای مکــرر ســازمان 
ــر  ــی ب ــار منف ــروع و دارای آث ــی نامش ــل، اقدام مل

ــت.  ــراد اس ــر اف ــوق بش ــدی حق بهره من
قاســمی در پایــان تصریــح کــرد: اقــدام دولــت آمریکا 
ــه، بیــش  ــه اقدامــات مداخله جویان در اتخــاذ این گون
ــر  ــادن ب ــرپوش نه ــرای س ــی ب ــز، محمل ــر چی از ه

معضــات حقــوق بشــری آن کشــور و در نهایــت 
ســعی در بــه انحــراف کشــاندن افــکار جهانیــان 
از جنایــات و حمایت هــای ایــن کشــور از نقــض 
توســط  بشــر  حقــوق  فاحــش  و  سیســتماتیک 
برخــی متحــدان خــود در منطقــه، به ویــژه رژیــم 
ــوق  ــه کارنامه هــای ســیاه حق صهیونیســتی اســت ک
ــنبه  ــکا روز پنجش ــه داری آمری ــد. خزان ــری دارن بش
 بــا صــدور بیانیــه ای ســازمان زندان هــای تهــران 
ــی  ــت امنیت ــت معاون ــلیمانی سرپرس ــهراب س و س
و انتظامــی ســازمان زندان هــا و مدیــر کل ســابق 

ــرد. ــم ک ــران را تحری ــتان ته ــای اس زندان ه
آمریــکا دلیــل ایــن اقــدام را »نقــض جــدی حقــوق 
ــازه  ــرده و تحریم هــای ت ــف ک ــران توصی بشــر« در ای
را نشــانگر »حمایــت مــداوم ایــاالت متحــده از مــردم 

ایــران« خوانــده اســت. تســنیم

سخنگوی وزارت خارجه:
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 کارشناســان علــوم اجتماعــی بــر ایــن مســئله تاکیــد دارنــد 
ــه  ــده ای اســت کــه ســوق یافتــن نامتعــارف ب ــد، پدی کــه ُم
ســوی آن باعــث می شــود بزهکاری هــای مختلــف از جملــه 
قتــل و دزدی در جامعــه رواج یابــد و بــه جــای آنکــه افــراد 
جامعــه ســعی در رســیدن بــه اهــداف متعالــی و واال داشــته 
ــدا  ــای ناســالم ســوق پی ــه ســمت اشــاعه رفتاره باشــند، ب
کننــد؛ بــه گونــه ای کــه بــا رواج تجمل گرایــی، فقــر فرهنگــی 
ــر  ــمی، فق ــم و هم چش ــد و چش ــی می یاب ــدت فزون ــه ش ب
 فرهنگــی و تجمل گرایــی، آفــت اقتصــاد ســالم اســت 
و اگــر نتوانیــم کار فرهنگــی مناســبی در ایــن حوزه هــا 
ــددی در  ــکالت متع ــا مش ــم ب ــور حت ــه ط ــم، ب ــام دهی انج
ــن  ــان دهنده ای ــا نش ــد. آماره ــم ش ــه خواهی ــده مواج آین
ــراد  ــخصیتی اف ــای ش ــل، کمبوده ــی از عوام ــه یک ــت ک اس
اســت کــه آن هــا را بــه ســمت متفــاوت بــودن بــا اســتفاده از 
امــوال مــادی ســوق می دهــد و همیــن عامــل ســبب شــده 
ــن  ــات گرفته از همی ــه نش ــیاری ک ــی بس ــای قضای پرونده ه
ــود. ــکیل ش ــی تش ــتگاه های قضای ــت در دس ــکالت اس مش

    ارتقای جامعه با ارائه الگوهای ُمد سالم
ــه وجــود نداشــته  ــر مــد ســالم در جامع ــوان گفــت اگ می ت
باشــد، جامعــه محکــوم بــه در جــا زدن اســت و بــرای اینکــه 

ــای  ــوی الگوه ــمت و س ــه س ــن ب ــه را از رفت ــوان جامع بت
ــردی و  ــی، ف ــد فرهنگ ــای رش ــت، ارتق ــی بازداش تجمل گرای
اجتماعــی، الگوســازی، جداســازی نیــاز از خواســته، ارتقــای 
باورهــای دینــی، اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای و فضــای 
مجــازی، طــرح موضــوع در کتــب درســی، الــزام ســازمان ها 
و ادارات بــه پرهیــز از تجمل گرایــی و مدگرایــی می توانــد 

تأثیــر خوبــی در ایــن موضــوع داشــته باشــد. 
بــه بــاور بیشــتر روان شناســان هــر مــدی بــد نیســت؛ چــرا 
ــد  ــا مــدی می توان ــه انســان زیبایی هــا را دوســت دارد؛ ام ک

ــی دور  باعــث ایجــاد مشــکالت شــود کــه انســان را از زیبای
ــنده ای  ــاری کش ــه، بیم ــک جامع ــی در ی ــد. رواج مدگرای کن
ــارز انســانیت  ــوه  ب ــوآوری و جل اســت کــه روح خالقیــت و ن
را در مبتالیــان خــود از بیــن می بــرد و مبتالیــان بــه شــهوت 
ــردن از  ــذت ب ــدن و ل ــه آفری ــتیاق ب ــای اش ــه ج ــد ب خری
آفریده هــای  خریــِد  از  خــود،  آفریده هــای  و  آفرینــش 
دیگــران سرمســت می شــوند و بــرای رســیدن بــه خواســته 

ــی فروگــذار نیســتند. ــد و حرکت ــه ترفن خــود از هــر گون
     مدگرایی و تجمل گرایی، آفت جامعه اسالمی

ــده  ــهروندان آفرینن ــه ش ــوری ک ــان، کش ــاور اقتصاددان ــه ب ب
ــراد  ــه اف ــرا ک دارد، کشــوری ســالم تر و انســانی تر اســت؛ چ
احســاس خشــنودی درونــی دارنــد و بــه آفرینندگــی دیگــر 
ــه  ــوری ب ــن کش ــد. چنی ــرام می گذارن ــز احت ــان نی هموطن
پشــتوانه تــوان آفرینندگــی، در حوزه هــای فرهنگــی، هنــری 
سیاســی و حتــی نظامــی هــم متمایــز و برتــر خواهــد بــود.

ــه  ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــی نش ــت جهان ــای بهداش آماره
ــد  ــدا می کنن ــی ســوق پی ــی و تجمل گرای ــه ســمت مدگرای ب
بــه جــای ورود بــه چرخــه توانمندشــدن و خشــنودی پایــدار 
همــواره مبتــال بــه »انــدوه نداشــتن« هســتند و بــرای 
ارضــاِی شــهوِت خریــد، بــه رقابتــی بی انتهــا وارد می شــوند. 
ــوط  ــتر، خط ــتر و بیش ــِد بیش ــرای خری ــا ب ــیاری از آن ه بس
قرمــز اخالقــی را هــم زیــر پــا می گذارنــد و بــه ایــن کار خــو 
می گیرنــد؛ چــون ایــن افــراد ارزش را در داشــته های مــادی 

ــتند. ــل نیس ــا قائ ــرای نداره ــی ب ــد، احترام می دانن
دانه درشــت های اقتصــادی، بهره بــرداران اصلــی      

ــد رواج م
در یــک کالم تاکیــد می شــود بــا رواج تفکــر مــد و تجمل گرایــی 
ــود  ــا می ش ــده از بداخالقی ه ــه آکن ــوری، آن جامع ــر کش  در ه
و متاســفانه اقتصــاد چنیــن کشــوری نیــز در چرخــه سســتی 

و نابــودی قــرار می گیــرد و عــالوه بــر اینکــه هیــچ محصــول 
ــه  ــوان ب ــه بت ــود ک ــده نمی ش ــور آفری ــن کش ــدی در ای جدی
دیگــر کشــورها عرضــه کــرد، بلکــه بــه مصرف کننــده ای صرف 
ــورهای  ــروری از کش ــروری و غیرض ــای ض ــرای ورود کااله ب
دیگــر بــدل می شــود و وقتــی کشــوری تحفــه ای بــرای 
عرضــه نداشــته باشــد و در بــازار جهانــی فقــط خریــدار باشــد، 
ــد؛  ــن می ده ــر ت ــتگی و فق ــه وابس ــه ب ــد ک ــری نمی پای دی
ــد وابســتگِی عمیــق اقتصــادی فرهنگــی  در ادامــه ایــن رون
و نظامــی بــه محصــوالت ســبب می شــود کــه عــده ای 
ــد  دانه درشــت اقتصــادی آفریده هــای خارجــی را ارزان بخرن
ــه هموطنــان  ــر از دیگــران ب ــه ترفندهــای مختلــف گران ت و ب

خــود بفروشــند.
 اینجاســت کــه واقعــه تلــخ اختالس هــای چنــد صــد 
می نمایــد  رخ  اســالمی  جامعــه  یــک  در   میلیــاردی 
و هــر روز بــر فســاد مالــی و رفتارهــای غیراخالقــی در جامعــه 
افــزوده می شــود. بایــد بــر ایــن مســئله تاکیــد داشــت کــه 
ــف  ــال های مختل ــول س ــری در ط ــم رهب ــام معظ ــر مق  اگ
و در چنــد ســال اخیــر بــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی تاکیــد 
ــرای ورود  ــه راه ب ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــد، ب ــژه دارن  وی
ــی  ــروت و نقدینگ ــود و ث ــاز ش ــی ب ــدات مل ــه تولی و چرخ
ــد  ــت درآی ــه حرک ــه ب ــراد جامع ــه اف ــرای هم ــور ب  در کش
ــدان  ــه ثروتمن ــد ک ــه نباش ــن گون ــه بدی ــال و روز جامع و ح
ــه روز  ــا روزب ــران و ضعف ــد و فقی ــروت بیندوزن ــه روز ث روزب
محروم تــر شــوند. اگــر جامعــه ایرانــی از تجمــل و مدگرایــی 
بــه ســمت اهــداف متعالــی تولیــد و اشــتغال در کلیــه 
زمینه هــا ســوق پیــدا کنــد، می توانــد در جهــت تحقــق 
ــر معظــم انقــالب در نظــر  ــن شــعارها و اهدافــی کــه رهب ای
گرفته انــد، بیشترســوق پیــدا کنــد و جامعــه از رکــود و مــردم 

ــوند. ــارج ش ــی خ ــارهای مال از فش

قالده هایی به نام برند

 عمل به اقتصاد مقاومتی 
با پرهیز از تجمل گرایی دست یافتنی است

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی اعــالم کــرد 
ــد  ــی تولی ــه روغن ــد دان ــرای خری کــه آمادگــی کامــل ب
ــد  ــا مســئوالن نبای داخــل از کشــاورزان وجــود دارد؛ ام
ــوان  ــا بت ــع بتراشــند ت ــرای صنای هزینه هــای اضافــی ب
در مســیری حرکــت کــرد کــه کشــاورزان و صنعتگــران 

بــه صــورت توأمــان رشــد کننــد. 
هــر  در  افــزود:  محمــودی  داریــوش 
صنعتــی هزینــه، درآمــد و ســود بــه 
عنــوان یــک مســئله مهــم در نظــر گرفتــه 
ــز  ــی نی ــن نبات ــع روغ ــود و صنای می ش
بایــد بــرای خریــد دانــه داخلــی بــه ایــن 
مســئله توجــه کننــد کــه بــا قیمتــی ایــن 

محصــول اســتراتژیک را از کشــاورزان خریــداری کننــد 
کــه تفاوتــی بــا دانــه روغنــی یــا روغــن خــام وارداتــی 
نداشــته باشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه صنایــع 
روغــن نباتــی آمادگــی کامــل بــرای خریــد دانــه روغنــی 
ــه  ــی ک ــد در صورت ــا می خواهن ــد، ام ــد داخــل دارن تولی

هزینه هــای کامــل خریــد ایــن محصــول را تقبــل 
ــه  ــد و هزین ــت کن ــا حمای ــز از آن ه ــت نی ــد، دول کردن

ــذارد.  ــا نگ ــی روی دوش آن ه اضاف
محمــودی ادامــه داد: چگونــه اســت کــه بــرای خریــد 
ــاالنه  ــت، س ــدم، دول ــد گن ــتراتژیک مانن ــول اس محص
۱۴ تــا ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان یارانــه 
پرداخــت می کنــد و بــا وجــود اینکــه 
قیمــت گنــدم بیشــتر از نــرخ جهانــی 
اســت، آن را خریــداری می کنــد و بــا 
زیــان بــه نانوایــان، صنایــع داخلــی و 
امــا  می فروشــد،  خارجــی  مشــتریان 
ــه روغنــی تولیــد  ــد دان هنگامــی کــه خری
ــه  ــرم هزین ــو گ ــر کیل ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ــل ه داخ
اضافــی بــرای دولــت دارد، آن را بــه دوش صنایــع 
می انــدازد و از ســوی دیگــر هزینــه حــدود ۳۰۰ میلیــارد 
تومانــی اضافــی ایــن خریــد را بــرای صنعتگــران جبران 

نمی کنــد. مهــر

ــن  ــنت چندی ــه ۱۳۹۶، س ــون بودج ــدن قان ــی ش ــا اجرای ب
ــت  ــی شکس ــزار و ۵۰۰ تومان ــه ۴۵ ه ــت یاران ــاله پرداخ  س
و برخــی از گروه هــای هــدف، اولیــن یارانــه امســال را همــراه 
بــا رقمــی بیشــتر دریافــت خواهنــد کــرد. از ســال ۱۳۸۹ کــه 
قانــون هدفمنــدی یارانه هــا بــه اجــرا در آمــده تاکنــون و طــی 

پرداخــت ۷۳ مرحلــه یارانــه نقــدی رقــم قابــل 
پرداخــت بــرای هــر نفــر، ۴۵ هــزار و ۵۰۰ بوده 
ــال ها  ــن س ــری در ای ــچ تغیی ــدون هی ــه ب ک
پرداخــت شــده اســت. ســتاد هدفمنــدی 
خــود  اطالع رســانی  تازه تریــن  در  یارانه هــا 
از اجرایــی شــدن ایــن بخــش از تبصــره 
ــوری  ــه  ط ــر داده؛ ب ــا خب ــدی یارانه ه هدفمن

کــه قــرار اســت از روز ۲۶ فروردین مــاه یعنــی همزمــان 
ــدی  ــای نق ــه از یارانه ه ــن مرحل ــت هفتادوچهارمی ــا پرداخ  ب
ــت  ــان تح ــی مددجوی ــدف، یعن ــورد ه ــای م ــهم خانواره س
ــتی  ــازمان بهزیس ــی)ره( و س ــام خمین ــه ام ــت کمیت حمای
ــه  ــی ب ــه ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان ــار یاران ــد و در کن افزایــش یاب

حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز شــود. بنابراین همــراه رقم 
مرســوم یارانــه کــه بــه ازای هــر نفــر از افــراد ایــن خانــوار واریز 
ــه  طــور  ــز ب ــداد آن هــا، مبلغــی نی ــا تع می شــود متناســب ب
مــازاد پرداخــت می شــود. بــر ایــن اســاس خانوارهــای یــک 
ــان  ــزار و ۹۰۰ توم ــره ۱۸ ه ــان، دو نف ــزار و ۵۰۰ توم ــره ۹ ه نف
خانــوار ســه نفــره ۲۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان 
خانوارهــای چهارنفــره ۳۳ هــزار و ۷۰۰ تومــان 
ــزار و ۵۰۰  ــتر ۳۶ ه ــره و بیش ــوار پنج نف و خان
ــن  ــا ای ــت. ب ــد داش ــی خواهن ــان دریافت توم
ــا  ــدی یارانه ه ــتاد هدفمن ــت و س ــود دول وج
جزئیاتــی از تعــداد کســانی کــه قــرار اســت بــر 
ــتری  ــغ بیش ــی مبل ــاده قانون ــن م ــاس ای اس
ــه  ــا چ ــه مجموع ــد؛ اینک ــر نکرده ان ــد، منتش ــت کنن را دریاف
ــزوده  ــا اف ــدی یارانه ه ــه هدفمن ــر هزین ــی ب ــداد و مبلغ تع
خواهــد شــد؛ چــرا کــه ایــن پرداختــی بایــد بــا کاهــش هزینه 
ــران  ــداد یارانه بگی ــذف تع ــژه ح ــر، به وی ــای دیگ در بخش ه

پردرآمــد همــراه باشــد. ایســنا

یکــی از مشــکالت فصــل تابســتان در ســال های 
ــوده کــه همیــن مســئله  ــر دغدغــه خاموشــی ب اخی
نیــز وزارت نیــرو را وادار بــه برنامه ریــزی و اقدامــات 

ــد. ــن بحــران می کن ــذر از ای ــرای گ ــدد ب متع
 بــر اســاس آخریــن گفته هــای هوشــنگ فالحتیــان 
ــن  ــرژی، ای ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
اســت  تــالش  در  قبــل  ماه هــای  از  وزارتخانــه 
ــتان  ــران، خوزس ــژه در ته ــور، به وی ــرق کش ــبکه ب  ش
و مازنــدران را آمــاده کنــد تــا بــرق مــورد نیــاز مــردم 
ــه خاموشــی در مقطــع اوج مصــرف  ــدون هیچ گون ب

ســال جــاری تأمیــن شــود. 
به گفتــه وی یکــی از پســت های مهمــی کــه در ایــن 
راســتا مــورد توجــه قــرار گرفــت، پســت ۴۰۰ کیلوولت 
امین االشــرافی بــود کــه مســائل و پیشــنهادهای 
مختلفــی بــرای بهبــود عملکــرد آن از ســوی همکاران 
ــش رو  ــا در تابســتان پی ــا مطــرح شــده اســت ت م
ــد.  ــدا کن ــش پی ــت کاه ــن پس ــای ای ــار ترانس ه ب

فالحتیــان بــا بیــان اینکــه امیدواریــم طبــق برنامــه 
ــا اول  ــر ت زمانبنــدی، همــه اقدامــات مدنظــر حداکث
خردادمــاه انجــام شــود تــا بــرق مطمئــن مــردم در 
اســتان و کالن شــهر تهــران بــه خوبــی تأمیــن شــود 
اظهــار کــرد: بایــد بــه مســئله فرهنگ ســازی و 

ــژه ای شــود.  مدیریــت مصــرف توجــه وی
ــر  ــب، مدی ــن طرزطل ــز محس ــار نی ــن اخب در آخری
نیروگاه هــای  تخصصــی  مــادر  شــرکت  عامــل 
حرارتــی، از وارد مــدار شــدن بیــش از ۳۵۰۰ مــگاوات 
 نیــروگاه جدیــد حرارتــی در ســال جــاری خبــر 
داد. گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه پیــک بــار 
مصــرف بــرق در تابســتان ســال ۱۳۹۶ بــه بیــش از 
ــر  ــزان براب ــن می ۵۵ هــزار مــگاوات می رســد کــه ای
ــال ۱۳۹۵  ــه س ــبت ب ــدی نس ــش ۵ درص ــا افزای ب
ــرای  ــا اج ــه ب ــی رود ک ــد م ــا امی ــود؛ ام ــد ب خواه
ــرو شــاهد خاموشــی در کشــور  ــدات وزارت نی تمهی

نباشــیم. ایســنا

عضــو شــورای مرکــز حــزب اســالمی کار از دولــت 
ــر واردات  ــران دارای تفک ــای تاج ــه ج ــت ب خواس
از تجربیــات کارآفرینــان شــاخص و مطــرح در 
ــد و  ــرای تحقــق شــعار »تولی بخــش خصوصــی ب

ــد. ــتفاده کن ــتغال« اس اش
ــال های  ــول س ــرد: در ط ــار ک ــف اظه ــد نج حمی
گذشــته خــود را بــه بحــث تجــارت و واردات 
متکــی و از تریبون هــای مختلــف از تولیــد بــه 
صــورت شــعاری حمایــت کردیــم؛ در حالــی کــه در 
عمــل کارگزارانــی را انتخــاب کردیــم کــه همگــی بــه 
شــکلی عقبــه تجــاری داشــته و دارنــد و تفکرشــان 

ــوده اســت.  ــر واردات ب تفک
ــتغال  ــع اش ــی از موان ــدم بخش ــزود: معتق  وی اف
و تولیــد، افــرادی هســتند کــه بــا تولیــد بیگانه انــد 
ــد  ــت بای ــذا دول ــد؛ ل ــرار دارن ــت ق ــه دول و در بدن
ــژه در بخــش خصوصــی  ــن، به وی ــراد کارآفری از اف
اســتفاده کنــد و تولیدکننــدگان موفــق را مــورد 

توجــه قــرار دهــد. 
ــد  ــرح بای ــان مط ــه کارآفرین ــان اینک ــا بی ــف ب نج
دور دولــت را بگیرنــد، گفــت: افــرادی کــه بــه اســم 
دولــت  نمی تواننــد  تاجــر شــناخته می شــوند، 
ــی  ــتغال همراه ــد و اش ــداف تولی ــق اه را در تحق
ــال الزم  ــعار امس ــق ش ــرای تحق ــت ب ــد و دول کنن
اســت تولیدگرانــی را کــه حرفــی بــرای گفتــن 
ــتند  ــاخص  هس ــی ش ــش خصوص ــد و در بخ  دارن
ــی آن هــا را  ــا هــم حــوزه کارآفرین ــرد ت ــه کار بگی ب
ــات و  ــدی، تجربی گســترش دهــد و هــم از توانمن

ــد. تفکراتشــان اســتفاده کن
ــرو  ــد را در گ ــت از تولی ــال حمای ــن ح  وی در عی
ــد  ــت و تاکی ــد دانس ــر راه تولی ــع از س ــع موان رف
ــالم  ــوع اق ــورمان تن ــل کش ــی در داخ ــرد: وقت ک
خوراکــی بــا بهتریــن کیفیــت را داریــم، چــرا بایــد 
مربــا وارد کنیــم و چنــد میلیــون دالر بابــت آن 

بپردازیــم؟ اقتصادآنالیــن

فرنگی های گران قیمت مشتری دارند
مهاجــران، رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی، از اســتقبال مــردم از خریــد میوه هــای ممنوعــه خارجــی انتقــاد کــرد و گفــت: یکــی از 

دالیــل تــدوام عرضــه ایــن محصــوالت در بــازار، وجــود مشــتری اســت.

در قاب تصویر

کارآفرینان مطرح دور دولت را بگیرند راهی برای فرار از خاموشی

حتما بخوانید!
3راهی برای فرار از خاموشی شنبه   26  فروردین ماه  1396

ـــمـــاره 404 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع دوچرخه در بازار )تومان(

دوچرخه جی تی بایک 
زاسکار

6.600.000دوچرخه ویوا ویکتور

دوچرخه کورسی سایز 
27

3.850.000

3.316.000دوچرخه ویوا پورشه

953.000دوچرخه ویوا بتمن

876.000دوچرخه فلش

700.000دوچرخه رامبو

10.600.000

راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی
وزیــر راه و شهرســازی، ارزش 
خانه هــای خالــی را ۲۵۰ میلیــارد 
دالر عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن 
بــا  هماهنگــی  طــی  راســتا 
ســازمان امــور مالیاتــی، ســامانه 
خالــی  خانه هــای  شناســایی 

راه اندازی خواهد شد. 
آخونــدی گفــت:  اگــر هــر کــدام از ایــن خانه هــای خالــی را 
بــه ارزش ۱۰۰ هــزار دالر در نظــر بگیریــم، در واقــع ۲۵۰ میلیــارد 
ــده اســت  ــدون اســتفاده در کشــور مان  دالر ســرمایه گذاری ب
و حــال در ایــن شــرایط بایــد ســرعت بیشــتری بــه ایــن رونــد 
بدهیــم؟ کل ارزش ســهام بــازار بــورس کشــور ۱۱۰ میلیــارد دالر 
ــارد  ــی ۲۵۰ میلی ــای خال ــه ارزش خانه ه ــی ک اســت، در حال

دالر اســت. 
ــران  ــر اینکــه حمــل و نقــل ای ــد ب ــا تأکی ــدی ب ــاس آخون عب
ــگاره اســت، گفــت:  اساســا ســاختار  ــر ان ــد یــک تغیی نیازمن
حمــل و نقــل در ایــران، نیازمنــد یــک مــدل جدیــد اســت؛ بــه 
ــا نظــام حمــل  ــاط ســکونتگاه ها ب ــا کــه نحــوه ارتب ــن معن  ای
و نقــل، مبتنــی بــر جــاده بــوده و ریــل مــورد بی توجهــی قــرار 

ــت.  گرفته اس
ــری  ــه، ام ــزود: شهرســازی ریل پای ــر راه و شهرســازی اف وزی
ضــروری اســت و در ایــن راســتا بایــد سیســتم جــاده و ریــل 
کارا داشــته باشــیم؛ همچنیــن در توســعه شــبکه ریلــی کشــور 
نیازمنــد میلیاردهــا دالر ســرمایه گذاری بــوده و اراده ملــی الزم 
ــل  ــمت ری ــه س ــاده ب ــمت ج ــل از س ــل و نق ــا حم ــت ت اس

ســوق یابــد.
ــاده ای در  ــیر ج ــر مس ــزار کیلومت ــرد: ۲۱۷ ه ــح ک  وی تصری
کشــور داریــم کــه بــا احتســاب ارزش آن فقــط ۲۰۰ میلیــون 
ــی  ــن در حال ــود دارد؛ ای ــا وج ــرمایه گذاری در جاده ه دالر س
اســت کــه ســال گذشــته ۱.۳ میلیــون ســواری وارد سیســتم 
ــام  ــا ارق ــم ب ــن رق ــد و ای ــور ش ــاده ای کش ــل ج ــل و نق حم
ــادی  ــه زی ــت و فاصل ــاوت اس ــی متف ــاوگان ریل ــعه ن  توس

دارد. 
آخونــدی بیــان کــرد:  رقابــت ریــل و جــاده اتفاقــات زیــادی 
ــاوگان  ــاخت ها ن ــت زیرس ــد از جه ــه بای ــد ک ــاد می کن  ایج
ــته  ــخص داش ــای مش ــذاری، برنامه ریزی ه ــام قیمت گ و نظ
باشــیم. در نوســازی نــاوگان و شــبکه ریلــی اتفاقات مناســبی 
امــروز  ریل پایــه،  شهرســازی  مفهــوم  و  اســت  داده  رخ 
ــی وارد شــده  ــات دانشــگاهی و رشــته های حمــل و نقل  ادبی

است. مهر

صادرات ۳۵۰ میلیون دالری فرش ایرانی
ــه  ــی ب ــر صنعــت گفــت: صــادرات فــرش دســتباف ایران وزی
ــه  ــوده ک ــون دالر ب ــش از ۸۴ میلی ــال ۹۵ بی ــکا در س آمری
ــوده  ــون دالر ب ــا ۲.۷ میلی ــه تنه ــال ۹۴ ک ــا س ــه ب در مقایس
 افزایــش چشــمگیری از نظــر وزنــی و ارزشــی داشــته 

است. 
محمدرضــا نعمــت زاده در بازدیــد از مرکــز ملــی فــرش ایــران 
ــاره افزایــش تولیــد  ــه ابالغیــه رئیس جمهــور درب ــا اشــاره ب ب
و اشــتغال گفــت: در یــک ســال گذشــته تالش هــای خوبــی 
بــرای اتصــال صنعــت ایــران بــه صنعــت جهانــی در صنایــع 
مختلــف انجــام شــده کــه از جملــه مهم تریــن آن قراردادهــای 
بین المللــی در صنعــت خــودرو اســت کــه حاصــل قراردادهای 
جهانــی در صنعــت خــودرو، اســتفاده تولیدکننــدگان خارجــی 
از قطعــات تولیــد ایــران در خودروهایشــان بــوده و ایــن قبیــل 
ــرش  ــت ف ــه صنع ــع از جمل ــام صنای ــد در تم ــا بای قرارداده

منعقــد شــود.
 همچنیــن حمیــد کارگــر، رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران 
ــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن مرکــز  نیــز در ایــن دیــدار ب
ــرش  ــون دالر ف ــدود ۳۵۰ میلی ــته ح ــال گذش ــت: در س گف
دســتباف ایرانــی بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده کــه از 
نظــر ارزشــی، ۲۷ درصــد و از نظــر وزنــی، ۱۶.۵ درصــد رشــد 

داشــته اســت. 
وی افــزود: آمریــکا، آلمــان، لبنــان، امــارات، پاکســتان، ژاپــن، 
ــی و اســترالیا، ده مشــتری  انگلیــس، قطــر، آفریقــای جنوب
ــد و  ــته بوده ان ــال گذش ــران در س ــتباف ای ــرش دس ــر ف برت

ــران را دارد.  ــرش از ای ــام اول واردات ف ــکا مق آمری
ــیار  ــم بس ــت یازده ــرش را در دول ــت ف ــعه صنع ــر توس کارگ
افزایــش  هــدف  بــا  و گفــت:  توصیــف کــرد  پرشــتاب 
کیفیــت فــرش ایرانــی، برنامه هــای آموزشــی زیــادی بــرای 
قالی بافــان برگــزار شــده کــه اهدافــی چــون اســتفاده از مــواد 
اولیــه خــوب، بافــت فــرش مطلــوب، اســتفاده از نقشــه های 
جــذاب، بهداشــت محیــط کار و افزایــش منزلــت قالی بافــان 

ــا ــرده اســت. ایرن ــال ک را دنب

 وضعیت قیمت گوشت، اورژانسی است
ــی  ــه گران ــان اینک ــا بی ــس شــورای اســالمی ب ــده مجل نماین
گوشــت تناســبی بــا وضعیــت اقتصــادی مــردم نــدارد، گفــت: 
ســازمان تعزیــرات بایــد بــا ابزارهــای قانونــی از جملــه پلمــب 
و جریمه هــای ســنگین بــا گرانفروشــان گوشــت مقابلــه کنــد. 
ــور  ــت در کش ــرخ گوش ــت ن ــاره وضعی ــور درب ــد کیان پ مجی
ــرا  ــت؛ زی ــی اس ــت، اورژانس ــی گوش ــت گران ــت: وضعی گف
ــردم  ــتی م ــد معیش ــادی و درآم ــورم اقتص ــان ت ــی می تعادل

ــدارد.  ــود ن وج
وی بــا بیــان اینکــه تعییــن نــرخ گوشــت بــه طریق سراســری 
نیازمنــد آمایــش تولیــد در راســتای عرضــه و تقاضــای بــازار 
گوشــت اســت، تصریــح کــرد: نرخ هــای متفــاوت گوشــت در 
فروشــگاه های کشــور بســتر را بــرای گرانفروشــی گوشــت بــاز 

می کنــد. 
وی ادامــه داد: ســازمان تعزیــرات بــا گرانــی گوشــت بایــد بــا 
ــنگین  ــای س ــب و جریمه ه ــه پلم ــی از جمل ــای قانون ابزاره

برخــورد کنــد.
تمــام  در  گوشــت  فــروش  نــرخ  افــزود:  کیان پــور   
فروشــگاه های کشــور بایــد شناســنامه دار شــود تــا مشــتری 
ــر ایجــاد  ــالوه ب ــه ع ــد ک ــداری کن ــا نرخــی خری گوشــت را ب
ــت  ــز تح ــده را نی ــدار، مصرف کنن ــرای دام ــی ب ــود منطق س

ــد. ــرار نده ــادی ق ــار اقتص فش
ــذف  ــه ح ــان اینک ــا بی ــس ب ــران مجل ــیون عم ــو کمیس  عض
واردات نهاده هــای دامــی بــا تقویــت شــرکت های دانش بنیــان 
امکان پذیــر اســت، یــادآور شــد: ایجــاد بازارچه هــای تولیــد بــه 
مصــرف و تولیــد گســترده نهاده هــای دامــی، راهــکاری بــرای 

تــوازن نــرخ گوشــت در بــازار تلقــی می شــود. خانــه ملــت

آمادگی اصفهان برای بازسازی 

زیرساخت های اقتصادی سوریه

کیمیای وطن

ــی اصفهــان  ــاق بازرگان رئیــس ات
شــرکت های  آمادگــی  از 
اصفهــان  اســتان  پیمانــکاری 
زیرســـاخت های  بازســازی  در 
ــر داد و  ــوریه خب ــادی س اقتصــ
ــران  ــور ای ــتان کش ــن اس ــان، صنعتی تری ــتان اصفه ــت: اس گف
اســت کــه می توانــد در بازســازی ســوریه پــس از جنــگ نقــش 
ــا  مهمــی ایفــا کنــد. ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در دیــدار ب
ــران  ــار داشــت: ای ــل شــرکت نحاســی ســوریه اظه ــر عام  مدی
فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی،  روابــط  دارای  ســوریه  و 
بســیار نزدیــک هســتند و ایــن روابــط می توانــد در دوران 
ــا اشــاره  ــدی شــود. وی ب ــه جدی بازســازی ســوریه وارد مرحل
بــه گردشــگرپذیر بــودن اســتان اصفهــان بیــان داشــت: 
اصفهــان آمادگــی دارد در زمینــه گردشــگری ســالمتی، میزبــان 
ــز  ــتا مراک ــن راس ــد و در ای ــی باش ــوری و لبنان ــگران س گردش
درمانــی بــا تجهیــزات فــوق تخصصــی آمــاده پذیرایــی از 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــتند. مدی ــوریه هس ــالمت س ــگران س گردش
بین المللــی نحاســی در ایــن دیــدار از آمادگــی همــکاری 
اصفهــان  اســتان  شــرکت های  بــا  ســوری  شــرکت هایی 
ــه  ــواره ب ــان هم ــت: اصفه ــر داد و گف ــگر خب ــادل گردش در تب
عنــوان یکــی از مقصدهــای مهــم گردشــگران ســوری بــه 
ــاهد  ــگ ش ــس از جن ــم در دوران پ ــد و امیدواری ــمار می آی ش
تبــادل گردشــگر بیــن ایــران و ســوریه باشــیم. صائــب نحــاس 
ــان  ــاورزی اصفه ــوالت کش ــی محص ــتار معرف ــن خواس همچنی
ــدات  ــان در تولی ــتان اصفه ــزود: اس ــد و اف ــوریه ش ــازار س در ب
محصــوالت متنــوع کشــاورزی می توانــد نقــش مهمــی در 

ــد. ــته باش ــوریه داش ــازار س ــن ب تأمی

افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو
ایران خــودرو، قیمــت محصــوالت خــود را تــا ۲ میلیــون 
ــر اســاس اعــالم ایــن شــرکت، ایــن  تومــان افزایــش داد. ب
ــخص  ــه ش ــرخ بیم ــش ن ــل افزای ــه دلی ــت ب ــش قیم افزای
هزینه هــای  افزایــش  و   ۱۳۹۶ ســال  در  خــودرو  ثالــث 
تخفیف هــای  همچنیــن  گرفتــه؛  صــورت  شــماره گذاری 
ــن  ــت! ای ــده اس ــذف ش ــز ح ــته نی ــال گذش ــی در س اعالم
در حالــی اســت کــه در تمــام دنیــا افزایــش قیمــت خــودرو 
بــر اســاس طراحــی جدیــدی در خــودرو یــا ارتقــای کیفیــت 
ــا در  ــرد؛ ام ــورت می گی ــد ص ــن های جدی ــا آپش ــودرو ی خ
ــا  ــد ب ــدون اینکــه هیــچ تغییــری کن کشــور مــا، خودروهــا ب

افزایــش قیمــت روبــه رو می شــود. عصرخــودرو

برخورداری ۲ میلیون روستایی از آب سالم
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب کشــور گفــت: امســال دو 
میلیــون نفــر از روســتاهای دارای بیــش از ۲۰ خانــوار، از خدمات 
ســامانه مــدرن آبرســانی بهره منــد می شــود. حمیدرضــا جانبــاز 
گفــت: ســال گذشــته دو میلیــون نفــر از روســتائیان از نعمــت 
ــزان  ــن می ــه همی ــم ب ــد شــدند و امســال ه آب ســالم بهره من

ــرد. ــدرن صــورت می گی آبرســانی م
وی افــزود: در بودجــه امســال بــا تاکیــد رئیس جمهــور بیــش از 
هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومــان در ردیف هــای بودجــه و حــدود ۳۰۰ 
ــه طرح هــای آبرســانی  میلیــون دالر از صنــدوق توســعه ملــی ب
ــرد: از  ــح ک ــاز تصری ــت. جانب ــه اس ــص یافت ــتایی تخصی روس
بانــک توســعه زیرســاخت آســیایی در ســال گذشــته اعتبــارات 
ــدران  ــای مازن ــز در طرح ه ــال نی ــه امس ــد ک ــه ش ــی گرفت خوب
)پنــج شــهر( و تعــداد زیــادی از شــهرهای خوزســتان، کرمانشــاه 
و ســایر اســتان ها از منابــع بانــک توســعه زیرســاخت آســیایی 
ــه نظــر می رســد حرکــت منســجم  ــرد و ب ــم ک اســتفاده خواهی
ــات  ــت تحــت پوشــش خدم ــای جمعی ــرای ارتق ــو ب ــه جل رو ب
ــتفاده از  ــا اس ــتاها ب ــانی در روس ــهرها و آبرس ــالب در ش فاض

منابــع ایــن اعتبــارات خواهیــم داشــت. 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب کشــور بــا اشــاره بــه 
ــه  ــالب ب ــه فاض ــود ۲۵ تصفیه خان ــرار ب ــال ۹۵ ق ــه در س اینک
ــرداری  ــه بهره ب ــه ب ــزود: ۲۳ تصفیه خان ــد، اف ــرداری برس بهره ب
رســید و ســه تصفیه خانــه دیگــر نیــز در ســه ماهــه اول امســال 

ــیما ــد. صداوس ــد ش ــرداری خواه بهره ب

 آخرین وضعیت صادرات دارو 

و تجهیزات پزشکی
ــه  ــازده ماه ــی ی ــانی ط ــای انس ــواع داروه ــادرات ان ــزان ص می
ــون دالر و از  ــادل ۱۰۴.۵ میلی ــی مع ــر ارزش ــال ۱۳۹۵ از نظ س
نظــر وزنــی ۴.۷ هــزار تــن اســت کــه نســبت به مــدت مشــابه در 
ســال ۱۳۹۴، ۳۵.۸ درصــد رشــد ارزشــی داشــته و از نظــر وزنــی 
تغییــری نداشــته اســت. صــادرات تجهیــزات پزشــکی نیــز طــی 
ــون دالر و وزن  ــا ارزش ۱۱.۴ میلی ــال ۱۳۹۵ ب ــه س ــازده ماه ی
۰.۳۵ هــزار تــن از رشــد ارزشــی ۸.۵ درصــدی و کاهــش وزنــی 
ــوده اســت. جمــع کل صــادرات اقــالم  ۴۱ درصــدی برخــوردار ب
ــی  ــه داروی ــواد اولی ــر داروهــای انســانی، م ــی مشــتمل ب داروی
داروهــای دامپزشــکی، مــواد اولیــه دارویــی و تجهیزات پزشــکی 
و آزمایشــگاهی، طــی یــازده ماهــه ســال ۱۳۹۵ بــا ارزش ۱۷۵.۲ 
میلیــون دالر و وزن ۳۵ هــزار تــن نســبت بــه مــدت مشــابه در 
ســال قبــل از رشــد ارزشــی ۳۴.۴ درصــدی و رشــد وزنــی ۳۱.۳ 
ــد و  ــوط تولی ــودگی خط ــت. فرس ــوده اس ــوردار ب ــدی برخ درص
پاییــن بــودن ظرفیت هــای فعــال تولیــدی نســبت بــه ظرفیــت 
ــا مشــکالتی مواجــه  ــا را ب ــن کااله ــد ای ــت تولی اســمی، وضعی
کــرده کــه منجــر بــه بهــره نبــردن از حداکثــر تــوان ظرفیــت تولید 
شــرکت ها شــده اســت. همچنیــن مشــکالت مربــوط بــه تأمیــن 
ــودن هزینه هــای ثبــت در بازارهــای هــدف،  ــاال ب مــواد اولیــه، ب
ممکــن نبــودن جــذب تکنولوژی هــای روز دنیــا بــه دلیــل کمبــود 
نقدینگــی، اســتمرار نداشــتن حضــور در بازارهــای هدف بــه دلیل 
ــب  ــرکت های رقی ــده ش ــته و کارشناسی ش ــای پیوس فعالیت ه
نظیــر ترکیــه و اردن در بازارهــای همســایه، صــادرات ایــن گروه را 

بــا مشــکالتی مواجــه کــرده اســت.
 گفتنــی اســت آخریــن خالصــه تحلیــل آمــاری وضعیــت 
 صــادرات شــاخص اقــالم عمــده دارو، تجهیــزات پزشــکی 
و آزمایشــگاهی طــی ۱۱ ماهــه ســال ۱۳۹۵ بــوده و هنــوز تحلیــل 
آمــاری وضعیــت صادراتــی در ایــن بخــش طــی ۱۲ ماهــه ســال 

گذشــته منتشــر نشــده اســت. ایســنا

یارانه مددجویان تحت حمایت افزایش یافتآمادگی کارخانه ها برای خرید دانه های روغنی ایرانی
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حتما بخوانید!
فعالیت شرکت های تاکسی آنالین...

مدیــر کل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان 
ــزار  ــود ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی  چهارمح
ــت:  ــتان گف ــطح اس ــی در س ــاختمان آموزش و 950 س
ــن تعــداد، 40 درصــد فضاهــای آموزشــی اســتان  از ای

غیرایمــن هســتند. 
بیــژن حیــدری در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
و مطبوعــات اســتان، آمــوزش را محــور توســعه پایــدار 
ــزود:  ــت و اف ــانی دانس ــع انس ــعه را مناب ــزار توس و اب

اینکــه بتواننــد در راســتای  منابــع انســانی بــرای 
ــاز  ــوزش نی ــه آم ــد، ب ــدم بردارن ــکوفایی ق ــد و ش  رش

است.
    سرمایه گذاری پایدار

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام آموزشــی کشــور از خلــل 
ــرد:  ــح ک ــرد، تصری ــج می ب ــدار رن ــرمایه گذاری پای س
ــی  ــوزش کوتاه ــرمایه گذاری در آم ــوری از س ــر کش اگ
کنــد، قطعــا زیــر بــار انبوهــی از مشــکالت قــرار خواهــد 

گرفــت.
    برگزاری جشنواره های خیران مدرسه ساز

جشــنواره های  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  حیــدری 
ــون  ــال 77 تاکن ــتان از س ــاز در اس ــران مدرسه س خی
ــروژه  ــداد 295 پ ــال 94 تع ــان س ــا پای ــرد: ت ــار ک اظه
شــده  ســاخته  اســتان  در  خیــران  مشــارکت   بــا 

است. 
وی اعتبــار ســال 94 را 20 میلیــارد تومــان عنــوان 
کــرد و گفــت: بــدون مشــارکت خیــران امــکان تأمیــن 

ــود. ــر نب ــی میس ــای آموزش فضاه
    مدارس غیرایمن

ــه وجــود هــزار و 950 ســاختمان  ــا اشــاره ب حیــدری ب
ــداد 40  ــن تع ــت: از ای ــتان گف ــطح اس ــی در س آموزش

ــن هســتند. ــای آموزشــی، غیرایم درصــد فضاه
 وی اضافــه کــرد: ایــن مــدارس غیرایمــن شــامل 
ــن  ــی خطرآفری ــدارس تخریب ــاوم، م ــدارس غیرمق م
ــه نوســازی  و مدارســی اســت کــه ســاختمان آن هــا ب

ــاز دارد. نی

ــد  ــه جدی ــه 100 مدرس ــاری ب ــال و بختی     چهارمح
ــاز دارد نی

مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  مدیــر 
اســتان بــا بیــان اینکــه چهارمحــال و بختیــاری بــه 100 
مدرســه جدیــد نیــاز دارد، گفــت: 100 مدرســه تخریبــی 
ــت از  ــه الزم اس ــود دارد ک ــتان وج ــن در اس خطرآفری
بــه منظــور  و  وجــود دانش آمــوزان تخلیــه شــود 
نوســازی آن هــا، 500 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت. 
وی گفــت: در ســال گذشــته 36 میلیــارد تومــان جــذب 
ــران حقیقــی و حقوقــی در اســتان وجــود داشــت  خی
کــه در ایــن حــوزه بیشــترین جــذب خیــران در کشــور 

نســبت بــه جمعیــت را بــه خــود اختصــاص داد. 
ــروژه  ــته، 13 پ ــال گذش ــرد: در س ــه ک ــدری اضاف حی
مشــارکتی در قالــب 70 کالس درس و زیربنــای 12 
هــزار متــر مربــع و اعتبــار 14 میلیــارد تومــان بــه فضای 

ــه شــد. آموزشــی اســتان اضاف
    سیستم گرمایشی

سیســتم  ســال گذشــته  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گرمایشــی بیــش از 110 مدرســه نوســازی شــد، تصریح 
استانداردســازی سیســتم گرمایشــی  بــرای  کــرد: 
ــه  ــاز اســت ک ــان نی ــارد توم ــدارس اســتان، 100 میلی م

ــد.  ــه ش ــان هزین ــارد توم ــته 6 میلی ــال گذش س
حیــدری از برگــزاری نوزدهمیــن جشــنواره خیــران 
مدرسه ســاز در اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن جشــنواره 
29 فروردین مــاه بــا حضــور مســئوالن اســتانی و ملــی 

ــنا ــود. ایس ــزار می ش برگ

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان چهارمحال و بختیاری:

 40 درصد فضاهای آموزشی 
چهارمحال و بختیاری، غیرایمن هستند

 فعالیت شرکت های تاکسی آنالین 

در اصفهان، غیرقانونی است
ســازمان  برنامه ریــزی  مدیــر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: فعالیــت شــرکت های 
تاکســی آنالین در اصفهــان فاقــد 
مجــوز قانونــی اســت و مدیریت 
ــن  ــهری در ای ــل ش ــل و نق حم
زمینه هیچ تعهــدی به شــهروندان 
نــدارد. ســعید جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه مدتــی اســت کــه 
شــرکت های نرم افــزاری تاکســی آنالین در ســطح شــهر 
ــک از  ــچ ی ــت: هی ــار داش ــد، اظه ــت می کنن ــان فعالی اصفه
ایــن شــرکت ها بــه صــورت رســمی بــه مراجــع ذی صــالح کــه 
طبــق قانــون متولــی صــدور مجــوز هســتند، مراجعــه 
ــه  ــی ک ــدگان و خودروهای ــه رانن ــان اینک ــا بی ــد. وی ب نکرده ان
تحــت پوشــش ایــن شــرکت ها فعالیــت دارنــد، فاقــد مجــوز 
قانونــی هســتند، اضافــه کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــد.  ــالم کرده ان ــز اع ــده را نی ــتخدام رانن ــی اس ــرکت ها آگه ش
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
ــع  ــه مراج ــی آنالین را ب ــرکت های تاکس ــت ش ــب فعالی مرات
ذی صــالح اعــالم کــرده، تصریــح کــرد: ایــن شــرکت ها 
فعالیت هــای نرم افــزاری را انجــام داده و از ایــن رو از برخــی 
ــد  ــذ کرده ان ــوز اخ ــه مج ــن زمین ــالح در ای ــع ذی ص  از مراج
و ایــن در حالــی اســت کــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
بــرای هــر گونــه فعالیــت در حــوزه حمــل و نقــل درون شــهری 

باید از ســـازمان تاکسـیرانی مجـوز دریـافت کنند. ایمنا

ناوگان حمل و نقل یزد فرسوده است
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــزد از 
ــزد  ــتان ی ــاده ای در اس ــل ج ــل و نق ــاوگان حم ــودگی ن فرس
خبــر داد و گفــت: ایــن فرســودگی، مشــکالت بســیاری 
ــن  ــت. محس ــرده اس ــاد ک ــل ایج ــل و نق ــتم حم در سیس
ــل  ــل و نق ــای حم ــن چالش ه ــی از اصلی تری ــان یک صادقی
ــت  ــل آن دانس ــل و نق ــاوگان حم ــودگی ن ــاده ای را فرس  ج
ــن فرســودگی مشــکالتی را در سیســتم  ــار داشــت: ای و اظه

حمــل و نقــل ایجــاد کــرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از خودروهــای حمــل و نقــل 
اســتان بیــش از 13 ســال عمــر دارد، افــزود: ایــن در حالــی 
ــر  ــن عم ــا، میانگی ــورهای دنی ــیاری از کش ــه در بس ــت ک اس
مفیــد نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بســیار پایین تــر از ایــن 

میــزان اســت. 
ــزد  ــتان ی ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
یــادآور شــد: در مجمــوع در اســتان یــزد ۸ هــزار و 470 
دســتگاه در زمینــه حمــل و نقــل بــار و 730 دســتگاه در زمینــه 

ــی ــر فارس ــد. خب ــت می کنن ــافر فعالی ــل مس ــل و نق حم

اخبار کوتاه

 حجم آب زاینده رود 

به ۶۶ متر مکعب رسید
ــرداری  معــاون حفاظــت و بهره ب
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
گفــت: حجــم آب زاینــده رود 
ــرب  ــای غ ــاری باغ ه ــرای آبی ب
ــش  ــب افزای ــر مکع ــه 66 مت ب
ــار  ــور اظه ــی بصیرپ ــت. عل یاف
آبیــاری  منظــور  بــه  داشــت: 
ــم آب  ــر حج ــب ب ــر مکع ــان، 20 مت ــرب اصفه ــای غ باغ ه
ــزان  ــن می ــت: ای ــان داش ــد. وی بی ــزوده ش ــده رود اف زاین
حجــم آب تــا 10 روز دیگــر بــه منظــور آبیــاری باغ هــای غــرب 
بــاز اســت. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
ــه  ــاه آب ب ــرد: ۸ فروردین م ــح ک ــان تصری ــه ای اصفه منطق
ــای  ــاری باغ ه ــرای آبی ــه ب ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــم 46 مت حج
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــالم ک ــد. وی اع ــاز ش ــان ب ــرق اصفه ش
بادهــای ایــن مــدت و گرمــی هــوا و بــه منظــور حفــظ 
باغ هــای غــرب و شــمال اصفهــان، خروجــی ســد زاینــده رود 
از 23 فروردین مــاه افزایــش می یابــد. بصیرپــور بیــان داشــت: 
ــرارت  ــه ح ــه درج ــده رود ب ــد زاین ــی آب از س ــزان خروج  می
ــده بســتگی دارد  ــده رود در روزهــای آین  و وضعیــت ســد زاین
و بــا توجــه بــه بارش هــا، درجــه حــرارت و ورودی هــای ســد 
زاینــده رود بــه صــورت مقطعــی و در بازه هــای زمانــی معیــن 
ایــن مقــدار تعییــن می شــود. وی دربــاره جــاری بــودن 
ــه  ــا توجــه ب ــی می شــود ب ــرد: پیش بین ــح ک ــه تصری رودخان
ــا  ــده رود، آب ت ــد زاین ــه س ــا ب ــا و ورودی ه ــزان بارش ه می

اواسط خردادمـــاه جـاری باشـد. مهر

 برخورداری 2 هزار و 190 روستای کرمان 

از اینترنت پرسرعت
ــان  ــتان کرم ــات اس ــاوری اطالع ــات و فن ــر کل اطالع مدی
گفــت: تعــداد روســتاهای دارای اینترنــت پرســرعت از صفــر 
بــه 2 هــزار و 190 روســتا افزایــش پیــدا کــرده و همــه ایــن 
ــوده اســت. مســعود  ــا ب ــالش همــکاران م ــوارد حاصــل ت م
الهامــی افــزود: کرمــان در حــوزه آی ســی تی، یکــی از 
و  الکترونیکــی  آمادگــی  بــا  و  پیشروســت  اســتان های 
ــداد روســتاهای  ــت، تع ــن دول زیرســاختی ایجادشــده در ای
دارای ارتبــاط مــا از 3 هــزار و 4۸7 بــه 4 هــزار و 955 روســتا 

ــت.  ــیده اس رس
الهامــی تصریــح کــرد: فعالیت هــای صورت گرفتــه در حــوزه 
ــه  ــر ب ــان، منج ــتان کرم ــات اس ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــده  ــاخص آی دی آی ش ــه ای در ش ــت پل ــد هش ــا و رش ارتق
اســت. وی بیــان کــرد: در ســال گذشــته برای ســومین ســال 
ــر ادارات  ــه برت ــان، رتب ــتان کرم ــت اس ــی اداره کل پس متوال

پســت کشــور را بــه دســت آورده اســت. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

مســئول امــور پایگاه هــای فوریت هــای پزشــکی شهرســتان 
در شهرســتان  مــورد غرق شــدگی  وقــوع 14  از  لنجــان 
لنجــان در ســال 95 و اعــزام واحدهــای امــدادی اورژانــس 

پیش بیمارســتانی بــه ایــن مأموریت هــا خبــر داد. 
دکتــر اســکندر امیــری اظهــار کــرد: در ســال گذشــته 

اورژانـــس  مأمـوریـــت  و 940  ۸ هـــزار 
پیش بیمارســتانی در شهرســتان لنجــان 
ــزار  ــداد، 7 ه ــن تع ــه از ای ــد ک ــام ش  انج
و 1۸3 مأموریــت، درون شــهری و یک هــزار 
بــوده  برون شــهری  مأموریــت،   757 و 

اســت. 
ماموریت هــای  مجمــوع  از  افــزود:  وی 

انجام شــده در ایــن مــدت، 5 هــزار و 510 مــورد غیرتصادفــی 
و 3 هــزار و 430 مــورد تصادفــی بــود. 14 مــورد غرق شــدگی 

در شهرســتان لنجــان در ســال 95 رخ داد. 
مســئول امــور پایگاه هــای فوریت هــای پزشــکی شهرســتان 
لنجــان تصریــح کــرد: شهرســتان لنجــان در ســال 95 تعــداد 

ــود کــه 40 مــورد از  ــژه اورژانســی را شــاهد ب ــه وی 96 حادث
آن هــا مربــوط بــه تصادفــات اســت. امیــری بــا اشــاره بــه 
ــین های  ــط تکنس ــق توس ــای موف ــت احی ــام 9 مأموری انج
اورژانــس پیش بیمارســتانی لنجــان خاطرنشــان کــرد: 
در ســال گذشــته، دوره هــای رایــگان آمــوزش احیــای 
ــر از  ــرای ۸42 نف ــا( ب ــرح به ــوی )ط قلبی ری
ــت:  ــد. وی گف ــزار ش ــی برگ ــهروندان لنجان ش
پرســنل اورژانــس 115 ایــن شهرســتان در ســال 
ــد. مســئول امــور  ــور شــرکت کردن 95 در 2 مان
ــتان  ــکی شهرس ــای پزش ــای فوریت ه پایگاه ه
ــر  لنجــان، جمعیــت ایــن شهرســتان را بالــغ ب
250 هــزار نفــر عنــوان کــرد و افــزود: اورژانــس 
پیش بیمارســتانی شهرســتان لنجــان بــا برخــورداری از 
ــاده ای  ــگاه ج ــهری و 2 پای ــگاه ش ــامل 3 پای ــگاه ش 5 پای
ــه صــورت  ــروی موظــف ب ــر نی ــان و 31 نف ــاق فرم ــک ات ی
شــبانه روزی در حــال ارائــه خدمــات بــه مصدومــان حــوادث 

ــاران اورژانســی اســت. ایســنا و بیم

وقوع 14 مورد غرق شدگی در شهرستان لنجان در سال 95
ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان  ســاماندهی  مشــاور 
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان از ســاماندهی کارگــران 
 جویــای کار شــهر اصفهــان در ســال جــاری خبــر داد 
ــم  ــری ه ــتگاه های دیگ ــه دس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
ــن  ــال ای ــم امس ــتند، امیدواری ــل هس ــتا دخی ــن راس در ای

ــای کار  ــراد جوی ــی شــده و اف طــرح عملیات
ــوند.  ــاماندهی ش س

حمیدرضــا شــهیدی اظهــار کــرد: در راســتای 
ــون  ــاده 55 قان ــد 20 م ــدن بن ــی ش اجرای
شــهرداری ها، ســال 65 در دفتــر طــرح و 
ــازمان  ــان، س ــهرداری اصفه ــزی ش برنامه ری
ــهری در  ــاغل ش ــع و مش ــاماندهی صنای س

ــه کار کــرد.  ــان آغــاز ب اصفه
رفــع  ســازمان  ایــن  وظایــف  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
نابســامانی های مشــاغل در شــهر و رســیدگی بــه وضعیــت 
بــرای  مزاحمــت  ایجــاد  باعــث  اســت کــه  مشــاغلی 
شــهروندان می شــود. مشــاور ســاماندهی ســازمان میادیــن 

و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره 
ــای  ــاغل فعالیت ه ــاماندهی مش ــش س ــه در بخ ــه اینک ب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــدام اس ــت اق ــادی در دس زی
محوطه هــای کارگاهــی شــهرک موتورســیکلت، شــهرک 
مبــل، شــهرک خشــکبار و بــازار گل و گیــاه در دســت 

اجراســت. 
وی اضافــه کــرد: بخش ســورتینگ و بســته بندی 
نیــز در حاشــیه میــدان مرکــزی میــدان میــوه 
و تره بــار در حــال احــداث اســت و بــه زودی از 

آن بهره بــرداری می شــود. 
ــادآور شــد: آیین نامه هایــی تنظیــم  شــهیدی ی
شــده کــه بعضــی از آن هــا بــه تصویــب شــورای 
ــا  ــن آیین نامه ه ــت؛ ای ــیده اس ــان رس ــهر اصفه ــالمی ش اس
ــات  ــرار اســت از امکان ــی اســت کــه ق راهگشــای بهره برداران
ــق  ــای مناط ــن راهگش ــد. همچنی ــتفاده کنن ــهرداری اس ش
شــهرداری بــرای پیشــگیری از شــکل گیری مشــاغل مزاحــم 

ــا ــود. ایمن در بافت هــای مســکونی خواهــد ب

در شهر

آگهی احضار متهم
در خصوص پرونده  به شماره 96099۸3752400053 این شعبه آقای محمد فتاح )تبعه افغان( در 

این شعبه به ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد لذا نامبرده پس از مشاهدهاین برگ 

به مدت سی روز بایستی خود را به این شعبه معرفی نماید . در غیر این صورت اقدامات الزم وفق 

مقررات انجام می گردد. دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/33/م الف به تاریخ 96/01/23

آگهی حصر وراثت
 1 به کالسه 40/96 ش ح  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 5  آقای حسن معتمدی   

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه 

رنجکش آدرمنابادی  بشناسنامه 6 در تاریخ 1395/11/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن ش.ش 5 )2( عباس ش.ش 2234  )3( 

فاطمه  ش.ش 7 )4( عصمت ش.ش 15 )5( صدیقه ش.ش 2235  همگی معتمدی آدرمنابادی 

فرزند قربانعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 

نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/46/م الف به تاریخ  1396/01/24

آگهی حصر وراثت
آقای محمد قربانی دولت آبادی   دارای شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 39/96 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زینب قربانی  بشناسنامه 4۸41 در تاریخ 1393/06/2۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد قربانی دولت آبادی  ش.ش 44 )2( غالمحسین 

قربانی دولت آبادی ش.ش 6503  )3( فاطمه قربانی دولت آبادی  ش.ش 6502  همگی فرزند 

قربانعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا 

هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/44/م الف به تاریخ  1396/01/23

آگهی حصر وراثت
 1 به کالسه 46/96 ش ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 166  آقای مهران طالبی   

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 1396/01/23   طالبی  بشناسنامه 2۸ در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عذرا زارچون فرزند محمد  ش.ش 76 )همسر متوفی( )2( 

مهران ش.ش 166  )3( مهرداد  ش.ش 559 )4( بهمن ش.ش 2۸0 )5( فرحناز ش.ش 523  

را  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  همگی طالبی فرزند علی )فرزندان متوفی( 

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/49/م الف به تاریخ  1396/01/24

آگهی حصر وراثت
خانم مریم مهدیان   دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 42/96 ش ح 1 )وراثت( 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتحعلی اله یاری  

بشناسنامه 5352 در تاریخ 1395/04/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- مریم مهدیان فرزند کاظم ش.ش  1 )همسر متوفی()2( قدمعلی اله 

یاری فرزند رحمن ش.ش 136 )برادر متوفی( )3( غالمعلی اله یاری فرزند رحمن  ش.ش 5353 

)برادر متوفی( )4( زهرا اله یاری فرزند رحمن ش.ش 5972 ) خواهر متوفی( )5( کبری اله یاری 

فرزند رحمن ش.ش 263  )خواهر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/45/م الف به تاریخ  1396/01/24

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ناهید و نفیسه و علی همگی زاغیان فرزندان حسین و عفت صنعتی گر فرزند حسن با تسلیم 

۸ برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن چهار جلد سند مالکیت به شماره چاپی های 7۸0950 و 

7۸0949 و 7۸094۸ و 7۸0951 بمیزان هر کدام به ترتیب نیم دانگ و نیم دانگ و یک دانگ ویک 

دانگ مشاع  از ششدانگ پالک 313/52 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحات 435 و 

432 و 429 و 43۸ دفتر 15 ذیل ثبت شمارهای  2۸95 و 2۸94 و 2۸93 و 2۸96 به نامشان ثبت 

و صادر گردیده و اظهار داشته اند که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون 

درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده اند 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 : 1395/01/26    حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:32 /37/05/الف/م به تاریخ 96/01/23

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  باب خانه پالک شماره 45/200  اصلی واقع در بخش 16  چون تحدید حدود ششدانگ یک 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای احمد رضا هاشمی فرزند رحمان   در جریان ثبت است و 

به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/02/1۸ ساعت 9 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 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 

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 ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1396/01/26  حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/24/الف/م به تاریخ 96/01/21

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

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

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

فاقد سند رسمی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آبادی  دولت  محمدی  اکبر  آقای   139511440201۸000137 پرونده  13956030201۸00401۸ کالسه 

فرزند حسین  بشماره شناسنامه 173 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 

کارگاهی تجاری به مساحت  244.۸۸ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 105  اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/26

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/10

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:22 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/20

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان
 اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 

در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  

به  نوبت  به منظور اطالع عموم در دو  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر 

فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت 

اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139560302013001140 مورخ 95/11/2۸   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خلیل جعفری فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 110 

صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت ۸5.۸0 مترمربع پالک 516 

فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از231 اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت 

آباد،خیابان معلم ،نبش کوچه خوشه  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای درویش علی رضائی 

فرزند سیف اله  محرز گردیده است.

2- برابر رای شماره 139560302013001144 مورخ 95/12/1  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  شرکت آب معدنی کوهیار به شناسه ملی 10260002376  در یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 106۸7.70 مترمربع پالک 45فرعی از 240 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 1 فرعی از 240 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چقیورت  خریداری از مالک رسمی 

آقای  محسن زاد افشار محرز گردیده است.

3- برابر رای شماره 139560302013001146 مورخ 95/12/2  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود شاه کرمی فرزند محمد صادق بشماره 

شناسنامه 1۸ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 1۸4 مترمربع پالک 517 فرعی از 

231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک2فرعی از 231 اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت آباد، خیابان 

معلم  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای سیف اله رضائی محرز گردیده است.

4- برابر رای شماره 139560302013001194 مورخ 95/12/22 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رضا اصالنی فرزند رضا بشماره شناسنامه 10۸ 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 154.30 مترمربع پالک 2515 فرعی از 237 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک35۸فرعی از 237اصلی  واقع درفریدونشهر،خیابان پروین اعتصامی 

، کوچه شهید بهرام اصالنی ، بن بست پاداش خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای اسداله 

اصالنی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/12/22-139560302013001195 رای شماره  برابر   -5

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز اصالنی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 44 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 29.50 مترمربع پالک 2۸33 فرعی از 23۸ اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 23۸ اصلی واقع در فریدونشهر،خیابان 7 تیر،کوچه پردیس خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضاقلی مقدسی آخوره علیائی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/12/22-139560302013001196 شماره  رای  برابر   -6

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

اله بشماره شناسنامه  ید  اله رشیدی فرزند  آقای حفیظ  بالمعارض متقاضی  شهر تصرفات مالکانه 

357 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 760.05 مترمربع پالک 62فرعی از 270 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 270 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای میدانک دوم  خریداری مع 

الواسطه  از مالک رسمی آقای شنبه هارون الرشیدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/12/22-139560302013001197 شماره  رای  برابر   -7

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

بشماره  قلی  رضا  فرزند  موگوئی  مومنی  حمید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

شناسنامه 3۸9 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 532.90 مترمربع پالک12 فرعی 

از 11 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک11 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای وهرگان خریداری از 

مالک رسمی آقای رضاقلی مومنی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/12/23-13956030201300119۸   رای  برابر   -۸

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شناسنامه  بشماره  علی  امید  فرزند  جعفری  تقی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

1704 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 360.10 مترمربع پالک 51۸ فرعی از 231 

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 231 اصلی  واقع در فریدونشهر، وحدت آباد، خیابان 

امیر کبیر،کوچه تربیت  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای براتعلی جعفری آخوره سفالئی 

محرز گردیده است.

9- برابر رای شماره 139660302013000003-96/1/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل یبلوئی فرزند قهرمان بشماره شناسنامه 1297 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 156.10 مترمربع پالک 136 فرعی از 21 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک 46 فرعی از 231 اصلی واقع در فریدونشهر، شهر برف ا انبار ، محله خمسلو  

خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای علیداد فرزند خداداد محرز گردیده است.

10-برابر رای شماره139660302013000004-96/1/6  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل یبلوئی فرزند قهرمان بشماره شناسنامه 1297 صادره 

از فریدونشهر در یک باب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 106.30 مترمربع پالک 135 فرعی از 

21 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 106فرعی از 21 اصلی  واقع در فریدونشهر، شهر برف انبار، محله 

خمسلو  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای خان بیک فرزند حاجی امان محرز گردیده است.

11-برابر رای شماره 139660302013000015 مورخ 96/1/14   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا الچینانی فرزند رضا قلی بشماره شناسنامه 

از 237  فرعی   2519 پالک  مترمربع  به مساحت 137  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  57 صادره 

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 14 فرعی از 237اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان شهید رفیعی 

خریداری مع الواسطه  از مالکین رسمی آقایان رضاقلی رستمی فریدنی و محمد حسین  و سیف اله 

هر دو لچینانی آخوره علیائی  محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 96/1/26      تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه  96/2/9

محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

آگهی احضار متهم
) مربوط به دادگاه بافرض  وجود کیفرخواست ( شماره ابالغنامه :9510100370302554 شماره پرونده 

:1395/12/19 محاکم کیفری  تنظیم  تاریخ  بایگانی شعبه :950264  :94099۸3651۸00431 شماره 

یک دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 1 1۸0043 94099۸365 

برای محمود شفیعی به اتهام ادم ربایی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که 

رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/02/16ساعت 9 صبح تعیین 

به متهمین و در اجرای مقررات  بودن وعدم دسترسی  المکان  به مجهول  با عنایت   . گردیده است 

ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر تا 

متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم 

حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد. 

شماره :4041۸/ م الف  منشی دادگاه کیفری شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( 

شهر اصفهان – محمد رضا احمدی فشارکی 

دادنامه
کالسه پرونده :950774 مورخ  95/11/9 شماره دادنامه : 9501967  مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان : حسام عظیمی نشانی اص : خ شیخ صدوق شمالی  خ کاخ سعادت آباد 

شرقی پالک 259  وکیل : علیرضا شعر بافیون  اص خ چهارباغ خواجو مقابل خ عافیت مجتمع صدر 

خواجوطبقه دوم واحد 21و نبی اله سلیمانی خوانده :زهرا دورانی زاده نشانی : مجهول المکان  شورا  

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

مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی حسام عظیمی با وکالت علیرضا 

شعر بافیون و نبی اله سلیمانی فر به طرفیت زهرا دورانی زاده  به خواسته مطالبه مبلغ 170500000ریال  

وجه چک به شماره ۸42966 مورخ 95/4/1۸ عهده بانک رفاه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 

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

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 

خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

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

خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 19۸و515و522 ،522قانون 

آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون و پانصد هزار ریال بابت 

اصل خواسته و 4497500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه 

نشر آگهی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/4/1۸ تا تاریخ اجرای حکم 

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

 در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد .

 م الف 6۸4  قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

ساماندهی کارگران جویای کار شهر اصفهان
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حتما بخوانید!
بلیت نیم بهای سینما، دو روز در هفته

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

اصفهــان، مهــد هنــر تئاتــر اســت و از دیربــاز مبــدع 
ــر در  ــت هن ــت پایتخ ــوان گف ــوده و می ت ــر ب ــب هن مکت
ایــران محســوب می شــود. از همیــن رو تصمیــم 
 گرفتیــم بــا یکــی از هنرمنــدان قدیمــی، معــروف 
 و زنــده دل و شــیرین زبان اصفهانــی بــه گفت وگــو 

بنشینیم. 
ــینما  ــر س ــد 1311، بازیگ ــان متول ــنگ حریرچی هوش
اســت  اصفهــان  رادیــو  بنیانگــذاران  از  و  تئاتــر  و 
تقلیــد  هیچ کــس  از  تــاش کــرده  همــواره   کــه 

نکند و خود واقعی اش باشد. 
بــه  تلویزیونــی  برنامــه ای  در   13۴۸ ســال  در  او 
ــت  ــش پرداخ ــای نق ــه ایف ــی« ب ــام »عکاس باش ن
و فعالیــت ســینمایی خــود را بــا بــازی در فیلــم 
ــاد علــی حاتمــی  ــه کارگردانــی زنده ی »جعفرخــان« ب

ــرد.  ــاز ک آغ
ــت  ــه فعالی ــان ب ــروز همچن ــه ام ــا ب ــان ت حریرچی

ادامــه می دهــد. تلویزیونــی خــود  و  ســینمایی 
    کار هنری خود را از چه زمانی آغاز کردید؟

از ســال 1326 و از تئاتــر اصفهــان شــروع کــردم. 

13۴2 بــه گــروه آقــای ارحــام صــدر پیوســتم و چــون 
عاشــق کارم بــودم، بــا نقش هایــم زندگــی می کــردم 
و از هیچ کــس تقلیــد نکــردم؛ همیشــه ســعی کــردم 
خــودم باشــم و همیــن اتفــاق هم افتــاد و همیــن کار 

باعــث پیشــرفت مــن شــد.
    اولیــن کاری کــه باعــث پیشــرفت شــما شــد 

چــه بــود؟
ــان  ــر اصفه ــود در تئات ــد« ب ــتاره هن ــن کارم »س اولی
ــن  ــدن م ــده ش ــرفت و دی ــث پیش ــن کار باع  و همی

شد.
    از مسئوالن چه انتظاری دارید؟

انتظــار دارم بیشــتر بــه هنــر تئاتــر و هنرمنــدان توجــه 
ــوی  ــر معن ــه از نظ ــادی و چ ــر م ــه از نظ ــد؛ چ  کنن
ــور  ــی کش ــدان قدیم ــادی از هنرمن ــی ی ــر از گاه  و ه

بکنند.
ــه  ــی ک ــه جوانان ــد ب ــک هنرمن ــوان ی ــه عن     ب
توصیــه ای  چــه  شــوند،  هنــر  وارد  می خواهنــد 

؟ می کنیــد
ــد  ــد. افکارشــان بای ــه هنربن ــد باشــند، ن ــد هنرمن بای
جــوری باشــد کــه از کســی توقــع نداشــته باشــند و 
صبــر و حوصلــه بیشــتری داشــته باشــند و از روز اول 

ــد. ــد نقــش اول را بگیرن نخواهن
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــی بکنن ــش زندگ ــا نق ــت ب در حقیق
موفــق شــوندو توصیــه نمی کنــم کــه کســی وارد هنــر 
شــود؛ چــون بایــد خیلــی وقــت صــرف کنــد تــا دیــده 

شــود و جایگاهــی پیــدا کنــد.
    اگــر بــه ســال های گذشــته بازمی گشــتید 

دوبــاره هنــر را انتخــاب می کردیــد؟
ــتم  ــی بازمی گش ــه دوران جوان ــر ب ــم اگ ــاز ه ــه، ب بل
ــه و  ــق حرف ــون عاش ــردم؛ چ ــاب می ک ــر را انتخ هن
دوبــاره همیــن  کارم هســتم و ســعی می کــردم 

ــتم. ــه االن هس ــم ک ــی باش کس
    در حــال حاضــر در حــال انجــام پــروژه ای 

هســتید؟
 ایــن روزهــا خیلــی کار قبــول نمی کنــم و از هــر 
ــورد  ــا دو م ــک ی ــود ی ــنهاد می ش ــه پیش ــدادی ک تع
مطالعــه  از  پــس  هــم  آن  و  می کنــم  قبــول   را 

فیلمنامه. 
کار جدیــد، یــک فیلــم ســینمایی بــه نــام »یــه قــدم 
ــز  ــد عزی ــر عبــدی، هنرمن ــا آقــای اکب ــا« را ب ــو بی جل
انجــام دادم و بعــد »عزیــز میلیــون دالری« بــه 
نویســندگی و کارگردانــی امیــد نیــاز کــه به تازگــی بــه 
ــنهاد  ــز پیش ــد نی ــت و دو کار جدی ــیده اس ــام رس اتم
شــده کــه یکــی از آن مربــوط بــه مــاه مبــارک رمضــان 

اســت.
    بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟

سامتی همه مردم جامعه، به ویژه هنرمندان.

- محمدعلــی ســجادی کــه قصــد دارد نمایــش »بازخوانــی 
بــوف کــور در روشــنا« را بــه صحنــه ببــرد، اعــام کــرد کــه 
میکائیــل شهرســتانی و ســام قریبیــان در ایــن نمایــش بــه 

ــد. ــای نقــش می پردازن ایف
ــن  ــاره جدیدتری ــی، کارگــردان ســینما، درب - احســان همت
فعالیت هــای خــود گفــت: در حــال حاضــر مشــغول 
بازنویســی نهایــی فیلمنامــه اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی 
خــود، کارهــای مقدماتــی آن و کســب مجوزهــای الزم بــرای 
ــد  ــه را هــم بای ــن نکت ــه ای ــر هســتم. البت ــن اث ســاخت ای
عنــوان کنــم کــه فعــا اســم قطعــی ایــن فیلــم مشــخص 

نشــده اســت.
ــود  ــید محم ــاد س ــکاس، زنده ی ــد ع ــت هنرمن - بزرگداش
موســوی، بــه همــراه مراســم امضــای کتــاب اســتاد رضانــور 
بختیــار جمعــه 25 فروردین مــاه در ســالن اصلــی مجتمــع 

فرشــچیان برگــزار شــد.
- فیلم ســینمایی »دربســت« بــه کارگردانی علی خامه پرســت فرد 
و تهیه کنندگــی حســن علیمردانــی و حســن مصطفــوی بــه 

جشــنواره فیلــم »ســینه پوبــره« مکزیــک راه یافــت.
ــرار  ــد کارت ق ــی محم ــه کارگردان ــاژ« ب ــتند »آوانت - مس
اســت بــه صــورت سینماســیار در پاتوق هــای کارتن خوابــی 
ــش گذاشــته شــود. ــه نمای ــا ب ــرای کارتن خواب ه ــران ب ته

- ســیامک احمــدی از ســاخت انیمیشــن کوتــاه بــا عنــوان 
»گمشــده در جنــگ« بــا محوریــت پیامدهــای جنــگ خبــر 

داد.
- ســیدرضا میرکریمــی، دبیــر ســی وپنجمین جشــنواره 
ــا حضــور در برنامــه »چشــم شــب  ــم فجــر، ب ــی فیل جهان
روشــن« بیــان کــرد کــه همــه جشــنواره ها سیاســی 

ــتند. هس
- خیــرهللا تقیانی پــور، کارگــردان و نویســنده مجموعــه 
تلویزیونــی »کمــدی خنــده«، بــا تاکیــد بــر ضــرروت ورود 
کمدین هــای جدیــد و جــوان بــه تلویزیــون، از تــدارک 
ــه  ــا خان ــوان »اینج ــا عن ــینمایی ب ــم س ــک فیل ــاخت ی س

ــر داد. ــت« خب ــن اس م
- روح هللا مهدی پــور عمرانــی کــه ایــن روزهــا مشــغول 
نــگارش بخش هــای پایانــی کار پژوهشــی اش بــر روی 
اثــر فولکلوریــک »خالــه سوســکه« اســت، از ترجمــه کتــاب 

ــر داد. ــدر« موتســارت خب ــن پ »عزیزتری
ــای  ــد از »قصه ه ــن جل ــرو« دوازدهمی ــاب »کیخس - کت
شــاهنامه« و آخریــن جلــد از ســری چهــارم ایــن مجموعــه 
اســت کــه بــا روایــت آتوســا صالحــی و تصویرگــری نیلوفــر 

میرمحمــدی از ســوی نشــر افــق منتشــر شــده اســت.
- اعضــای هیئــت داوران بخــش فیلــم »کوتــاه داســتانی« 
ــاه »ســما« معرفــی شــدند.  ــم کوت ســومین جشــنواره فیل
رامبــد جــوان، پــوران درخشــنده، محمدرضــا شــفیعی 
ایــن  داوران  قطبــی زاده،  و ســعید  اســفندیار شــهیدی 

ــتند. ــنواره هس جش

»خروس زری، پیرهن پری« در فرشچیان

کیمیای وطن

ــش »خــروس زری، پیرهــن  نمای
احمــد  نویســندگی  بــه  پــری« 
امیـــد  و کارگــردانـــی  شـــاملو 
اردیبهشــت   10 تــا   1 از  اجاقــی 
مــاه در مجتمــع فرهنگی هنــری 
دربــاره  اجاقــی  امیــد  مــی رود.  صحنــه  بــه  فرشــچیان 
 نمایــش گفــت: نمایــش »خــروس زری، پیرهــن پــری« 
داســتان ســاده لوحی خروســی اســت کــه در جنــگل بــا 
ــیار  ــه بس ــد. طرق ــی می کن ــه زندگ ــه و گرب ــتانش، طرق دوس
بــر عهــده دارد و در  را  باهــوش اســت و مدیریــت کلبــه 
مواقــع خطــر از گربــه و خــروس حمایــت می کنــد. گربــه 
 نیــز اگرچــه تنبــل اســت، امــا دوســت مهربانــی اســت 
و هنــگام بــروز مشــکات، دوســتانش را یــاری می کنــد. روزی 
ــاب  ــد و در غی ــا می یاب ــه تنه ــروس زری را در کلب ــی خ روباه
طرقــه و گربــه بــا حقــه و کلــک خــروس را بــه چنــگ مــی آورد؛ 
ــد  ــع می رســند و او را نجــات می دهن ــه موق ــا دوســتانش ب ام
ــومین  ــه س ــا اینک ــود ت ــرار می ش ــم تک ــاز ه ــاق ب ــن اتف و ای
بــار... . امیــد اجاقــی تصریــح کــرد: در ایــن نمایــش بازیگرانــی 
چــون داوود امینی نــژاد، علیرضــا اکبــری فرتخونــی، زهــرا 
نیلــی خواجــو، پریچهــره صدیقیــان، افــروز بهــزادی و مرضیــه 
مختاریــان ایفــای نقــش می کننــد و آرمــان یحیایــی و مجیــد 

بیژنــی، دســتیار کارگردانــی نمایــش را بــر عهــده دارنــد.

 عمل جراحی گوهر خیراندیش 

موفقیت آمیز بود
گوهـــر خیراندیـــش ســر صحنــه تصویربــرداری ســریال 
»دیواربه دیــوار«، از ناحیــه پــا دچــار شکســتگی شــد. وی پــس 
ــن  ــت. در همی ــرار گرف ــل جراحــی ق ــاق تحــت عم ــن اتف از ای
ارتبــاط آزاده اســماعیل خانی، دختــر گوهــر خیراندیــش گفــت: 
پــس از عمــل جراحــی، مــادرم اکنــون در حــال ریــکاوری اســت 
و خــدا را شــکر عمــل موفقیت آمیــزی داشــتند. گفتنــی اســت 
ســریال »دیواربه دیــوار« بــه کارگردانــی ســامان مقــدم از شــبکه 

ــگاران ســه ســیما پخــش می شــود. باشــگاه خبرن

 آغاز فیلمبرداری 

»مغزهای کوچک زنگ زده«
مرحلــه انتخــاب بازیگران جدیدترین ســاخته هومن ســیدی به پایان 
رســید و فیلمبــرداری »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« چنــد روز پیــش 
در تهــران آغــاز شــد. نویــد محمــدزاده، فریــد سجادی حســینی 
علــی اعایــی و فرهــاد اصانــی بــا معرفــی مرجــان اتفاقیــان و 

نویــد پورفــرج بازیگــران ایــن فیلــم هســتند. مهــر

اخبار کوتاه

ــت  ــردم حرم ــوش م ــه گ ــان اینک ــا بی ــی ب ــد اصفهان محم
دارد و خواننــدگان بایــد ایــن حرمــت را رعایــت شــود، از 
ــده گفــت: موســیقی  ــن خوانن ــل کــم کاری اش گفــت. ای دلی
ــن  ــت. م ــوده اس ــغولی ب ــک دلمش ــه ی ــن همیش ــرای م ب

ــا  ــت ی ــک صنع ــوان ی ــه عن ــیقی ب ــه موس ب
ــگاه  ــی آورم، ن ــول درم ــه در آن پ ــدی ک فرآین
از  نمی گویــم  مــن  نمی کنــم.  و  نکــرده 
ــدارم،  ــتم و ن ــادی نداش ــد م ــیقی درآم موس
امــا هیــچ گاه بــه آن مثــل حرفــه ای کــه از آن 
ــیقی را  ــردم. موس ــگاه نک ــی آورم، ن ــول درم پ
بــه عنــوان چیــزی دیــدم کــه از نظــر روحــی 

ــز درآورده ام؛ هــر  ــول نی ــه از آن پ ــد؛ البت مــن را ارضــا می کن
ــرده  ــراق ک ــود، اغ ــزی ش ــن چی ــر چنی ــد منک ــس بخواه ک
ــی  ــواالت خوب ــی، اح ــر روح ــال ها از نظ ــن س ــت. در ای اس
ــرای کار  ــز ب ــرژی الزم را نی ــل ان ــن دلی ــه همی ــتم و ب نداش
موســیقی نداشــتم. در حــال حاضــر حــال و روزم بهتــر شــده 

و دارم کار می کنــم. او دربــاره خواننــدگان نســل جدیــد گفــت: 
بــه نظــرم بیشــتر افــرادی کــه جدیــدا بــه ســمت موســیقی 
پــاپ آمده انــد، افــراد زحمت کشــیده ای هســتند کــه بیهــوده 
ــه  ــانی ک ــان کس ــا از می ــیده اند. ام ــکان نرس ــا و م ــه اینج ب
توانســتند همــراه بــا جلــب توجــه دیگــران کار 
ــرم. او  ــام می ب بکننــد، محســن چاووشــی را ن
اتفاقــی را در میــان جامعــه موســیقی پــاپ بــه 
ــی  ــوان یک ــه عن ــم ب ــن می توان ــود آورد. م وج
از نقــاط برجســته کار او بــه آلبــوم »مــن خــود 
آن ســیزدهم« اشــاره بکنــم. آقــای چاووشــی 
از صــدای  تلفیــق جالبــی  آلبــوم  ایــن  در 
خــودش بــا ویژگی هــا و موســیقی خــودش انجــام داد. مــن 
جــای پــای دخالــت محســن چاووشــی را حتــی در تنظیــم 
ــا  ــش او در کاره ــوع گوی ــم. ن ــم ببین ــز می توان ــش نی  قطعات
ــدی در  ــدم جدی ــرده، کار و ق ــاب ک ــه انتخ ــی ک و ملودی های

ــود. ایســنا موســیقی پــاپ ب

محمد اصفهانی:

گوش مردم حرمت دارد
ــه  ــرح اضاف ــی ط ــش از بررس ــی نمای ــورای صنف ــس ش رئی
شــدن یــک روز بــه روزهــای فــروش نیم بهــای بلیــت 
ســینماها خبــر داد. همایــون اســعدیان رئیــس شــورای 
ــه  ــه ب ــت ک ــت بلی ــش قیم ــاره افزای ــش درب ــی نمای صنف

مناقشــه ای جــدی بــرای شــورای صنفــی 
نمایــش تبدیــل شــده بــود، از جوســازی های 
فضــای مجــازی گایــه کــرد و گفــت: قــرار بــود 
ــینما  ــان س ــده و صاحب ــت تهیه کنن ــا رضای ب
قیمــت شــناور بــرای بعضــی فیلم هــا مصــوب 
شــود کــه در نهایــت بــا ایــن مســئله موافقــت 
نشــد. اســعدیان در توضیحــی بیشــتر افــزود: 

قیمــت پلکانــی در ســانس های مختلــف نمایــش فیلــم کــه 
در بســیاری از نقــاط دنیــا بــاب اســت نیــز، بــا توجــه بــه نبــود 
یــک سیســتم مکانیــزه در ایــران امــکان عملــی شــدن نــدارد 
بنابرایــن بــا منتفــی شــدن اجــرای طــرح شناورســازی قیمت 
ــن بلیــت ســینما  بلیــت ســینماها، در حــال حاضــر گران تری

ــای 10  ــا قیمت ه ــوان ب ــوز می ت ــت و هن ــان اس ــزار توم 12 ه
ــردان  ــرد. کارگ ــه ک ــت تهی ــم بلی ــان ه ــزار توم ۸، ۷، 6 و 5 ه
ــن  ــن کمتری ــرم ای ــه نظ ــت: ب ــان داش ــس« بی ــا و م »ط
ــه  ــم و ب ــرگرمی می پردازی ــک س ــرای ی ــه ب ــت ک ــی اس بهای
هیــچ عنــوان هزینه هــای زیــاد تولیــد فیلــم در 
ــق ســینما  ــد. رون ــران نمی کن ــز جب ــران را نی ای
در ســال گذشــته امتیــازات بســیاری بــرای 
ــال  ــن ح ــا در عی ــت، ام ــران داش ــینمای ای س
ــد هــم شــد؛  باعــث افزایــش هزینه هــای تولی
ــرارداد  ــی ق ــای قبل ــا قیمت ه ــل ب ــون عوام چ
ــت  ــروش بلی ــاره ف ــعدیان درب ــد. اس نمی بندن
ســینماها همچنیــن اظهــار کــرد: در شــورای صنفــی بــه ایــن 
فکــر می کنیــم تــا در صــورت امــکان پــس از خردادمــاه یــک 
ــه  ــا دو روز در هفت ــم ت ــه کنی ــا اضاف ــای نیم به ــه روزه روز را ب
قیمــت بلیت هــا نیم بهــا شــوند. در حــال حاضــر سه شــنبه ها 
ــر ــود. مه ــبه می ش ــا محاس ــینماها، نیم به ــت س ــت بلی قیم

هوشنگ حریرچیان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

مسئوالن  به هنر تئاتر بیشتر توجه کنند

همایون اسعدیان خبر داد:

بلیت نیم بهای سینما، دو روز در هفته
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کاسه پرونده :9510۷6 ش 5  مورخ  95/12/22 شماره دادنامه : 95099۷6۷93502252  مرجع رسیدگی 

: شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : فرامرز مرادی – اصفهان خ جی مهدیه کوچه محمدی 

پ 1۸3 بن بست الله خوانده :محمود نصیری ده سرخی  نشانی : مجهول المکان  شورا  با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید .رای قاضی شورا : در خصوص دعوی فرامرز مرادی به طرفیت محمود نصیری ده سرخی   

به خواسته مطالبه مبلغ 136000000 ریال وجه چک به شماره های 1۴۷۸/65۷3۸5/۴۷  مورخ 9۴/6/25 

انضمام مطلق  به  بانک ملت   9۴/۸/10  عهده  و 65۷3۸۷/19 مورخ 9۴/9/25 و 65۷3۸6/23 مورخ 

خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  دارد و این که خوانده علی رغم 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 19۸و515و522 

و  خواسته  اصل  بابت  ریال   136000000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  م حکم  د.  آ.  ،522قانون 

36۸5000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۴/6/25 

و 9۴/9/25و 9۴/۸/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و 

ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 6۸0  قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده :950651  مورخ  95/12/1۸ شماره دادنامه : 95099۷6۷963026۴0  مرجع رسیدگی : شعبه 

33 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : علی توصیفیان بنشانی : اص خ شیخ بهایی ک شهید ارفعی 

پیتزا رنگی  خوانده :مرم ترک زاده  نشانی : مجهول المکان  شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

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

در خصوص دعوی علی توصیفیان  به طرفیت مریم ترک زاده   به خواسته مطالبه مبلغ 15000000 ریال وجه 

چک به شماره های 9۴۷2۷5مورخ 9۴/11/25  عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه 

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

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 

اباغ قانونی نشر در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابزار و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 

رسد که مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 19۸و515و522 ،522قانون آ. د. م حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 15000000 ریال بابت اصل خواسته و 13۴0000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۴/11/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 

روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف ۷35  قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان – حجت اله طاهری

دادنامه
کاسه پرونده :95-105۸ مورخ  95/12/25 شماره دادنامه : 12۸2  مرجع رسیدگی : شعبه 15 شورای 

حل اختاف اصفهان خواهان : علیرضا فراز بخت به نشانی : اصفهان خ نشاط کوی شهید محمودیان  پ 

12خوانده :حسن بهار زاده  نشانی : مجهول المکان  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

بکاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص دعوی علیرضا فراز بخت  به طرفیت حسن 

بهارزاده   به خواسته مطالبه مبلغ 30000000 ریال موضوع 1  چک به شماره ۷9166۷ مورخ ۸۷/12/2۸ عهده 

بانک سپه22 بهمن با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر 

استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در 

جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه  هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه 

و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به  مواد 310و313 قانون تجارت 

وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد  19۸و515و522و 519 ،قانون آ. د. م حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و 1۷10000 ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین 

خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک 

مرکزی جمهوری اسامی در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد .

م الف ۷۴3  قاضی شورای حل اختاف شعبه 15 حوزه قضایی اصفهان – هادی وطن خواه 

دادنامه
: 12۸1  مرجع رسیدگی : شعبه 15 شورای  کاسه پرونده :95-105۷ مورخ  95/12/25 شماره دادنامه 

حل اختاف اصفهان خواهان : علیرضا فراز بخت به نشانی : اصفهان خ نشاط کوی شهید محمودیان  پ 

این شعبه و  به  ارجاع پرونده  از  : پس  المکان  گردشکار  : مجهول  آمیز  نشانی  :فاطمه رنگ  12خوانده 

را  اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  آن بکاسه فوق و طی تشریفات  ثبت 

فراز  علیرضا  دعوی  در خصوص   : شورا  قاضی  رای   . نماید  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعام 

به شماره  1  چک  ریال موضوع   10000000 مبلغ  به خواسته مطالبه  آمیز    رنگ  فاطمه  به طرفیت  بخت  

اصول  بقاء  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شعبه کلیشاد  ملت  بانک  عهده   ۸۷/۸/19 مورخ   05۸۴25

خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  خواهان که  ید  در  مدارک  و  اسناد 

دلیل  اینکه مشارالیه  هیچگونه  و  رسیدگی  در جلسه  عدم حضور خوانده  نیز  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 

را  مطروحه  دعوی  شورا  است  نکرده  ارائه  و  اقامه  خویش  ذمه  برائت  بر  مبنی  قانونی  موثر  مدرک  یا  و 

الحاقی به ماده 2 قانون صدور  وارد و ثابت دانسته و مستندا به  مواد 310و313 قانون تجارت وتبصره 

چک و مواد  19۸و515و522و 519 ،قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000 

ریال بابت اصل خواسته و ۴۴0000 ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

بانک مرکزی جمهوری اسامی در  به طبق آخرین شاخص  لغایت زمان وصول محکوم  سر رسید چک 

واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای   . نماید  می  اعام  و  صادر  خواهان  حق 

اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان  اباغ قابل  از   در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 

می باشد . 

م الف ۷۴2  قاضی شورای حل اختاف شعبه 15 حوزه قضایی اصفهان – هادی وطن خواه 

دادنامه 
پرونده کاسه : 110۷/95 شماره دادنامه:11۷3 مورخ 95/12/19 مرجع رسیدگی : شعبه 52 شورای حل 

اختاف اصفهان   خواهان : محترم حدادی زفره ئی  نشانی  : اصفهان خ پروین خ معراج پل سرهنگ 

: 1- مطالبه وجه  المکان  خواسته  : علیرضا رجبی  مجهول  خ شهید اول بن پیچک پ ۴05   خوانده 

طبق رسید عادی به مبلغ 100000000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی گردشکار : با  عنایت به محتویات 

پرونده و اخذنظریه  مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختاف  در خصوص دعوی محترم 

عادی  ریال طبق رسید   100000000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  رجبی    علیرضا  به طرفیت  ئی   زفره  حدادی 

با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات  بانضمام مطلق خسارات قانونی  مورخ 95/9/25 

در ید خواهان و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه یا 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و باستناد مواد 19۸ ،519و522 از قانون آئین دادرسی 

ریال   3350000 بابت اصل خواسته و  ریال   100000000 به پرداخت مبلغ  به محکومیت خوانده  مدنی حکم 

دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  وهمچنین   آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت 

)95/9/30( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن  بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 

رای  نماید  می  اعام  و  صادر  خواهان  حق  در  باشد  می  احکام  محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسامی  

صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای 

 مهلت مذکورظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می باشد 

م الف  6۷۸ قاضی شعبه 52 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده :951335 شماره دادنامه : 95099۷6۷96302۷00  مرجع رسیدگی : شعبه 33 شورای حل 

اتوبان چمران خ آل محمد کوچه بهشت  : اصفهان  بنشانی  اله صادقی   : روح  اختاف اصفهان خواهان 

مجتمع پردیسان واحد ۸01 خوانده :معصومه گلزار رضایی  نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ 

30000000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  گردشکار : پس 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص 

دعوی آقای روح اله صادقی   به طرفیت خانم معصومه گلزار ر ضایی    به خواسته مطالبه مبلغ 30000000 

ریال سپه  به انضمام مطلق خسارت قانونی، و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات 

پرونده وتصویر رسید مورخ 95/11/3و اظهارات  خواهان در جلسه رسیدگی و این که خوانده علی رغم اباغ 

قانونی در جلسه حضور نیافته داشته و هیچگونه الیحه ارایه ننموده و پاسخ استعام انجام شده از بانک 

ملت اصفهان به شماره 103۷066/95 مورخ 95/12/1۷ لذا شورا با استناد به مواد 19۸و519 ،522قانون آ. 

د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و 1۷00000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  95/11/۴ لغایت زمان اجرای حکم 

طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 6۸3  قاضی شورای حل اختاف شعبه 33 حوزه قضایی اصفهان – حجت اله طاهری 

دادنامه
کاسه پرونده :950959  مورخ  96/1/1۴ شماره دادنامه : 00021-960  مرجع رسیدگی : شعبه 9 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : ابراهیم  قرهی قهی اصفهان بازار باغ قلندرها – جنب سرای ستوده پخش آسیا  

خوانده :پروانه شجاعی فعامجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون و چهار صد هزار ریال 

بابت وجه سه فقره چک بانضمام مطلق خسارات قانونی  گردشکار :   شورا  با عنایت به محتویات پرونده 

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

قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب  به طرفیت خانم پروانه شجاعی 

فرزند رمضانعلی    به خواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیو ن و چهار صد هزار ریال بابت وجه سه فقره 

چک به شما ره های ۴31۷21 به سر رسید 93/12/20 به مبلغ پنج میلیون و چهار صد هزار یال به عهده 

بانک سپه شعبه مبارکه اصفهان و 00۴30۴ به سر رسید 9۴/9/5 و 00۴305 به سر رسید 95/1/5 هر یک به 

مبلغ بیست میلیون ریال هر دو بعهده بانک ملی شعبه سلمان فارسی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 

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

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 

خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر در جلسه دادرسی حضور نداشته و هیچگونه اعتراضی هم نسبت به دعوی 

خواهان به عمل نیاورده  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310و313 

قانون تجارت و 19۸و515و522 ،522قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج 

میلیون چهار صد هزار ریال بعنوان اصل خواسته و یک میلیون و پانصد و ده هزار  ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف ۴500000 ریال مورخ  93/12/20 و30000000 

ریال مورخ  9۴/9/5و 20000000 ریال مورخ 9۴/1/5 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 

از اباغ قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 

م الف 66۸  قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه :« 9510100351109903شماره پرونده » ۸۸099۸0351100932 شماره بایگانی : ۸۸093۸ 

تاریخ تنظیم : 95/۸/20 مشخصات اباغ شونده : مصطفی عادل پور فرزند حسن نشانی : خ امام خمینی 

روبه روی بیمارستان امام حسین ک ش یوسفی پ 3 در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سنگریز 

بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 1109/95 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود مقتضی است حسب ماده3۴6 قانون آئین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه 

اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 

م الف ۷91منشی شعبه 115 دادگاه عمومی حقوفی اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه :« 9610100351200159 شماره پرونده » 9۴099۸03505013۴0 شماره بایگانی : 9503۷0 

تاریخ تنظیم : 96/1/15 اباغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظر خواهی به آقای امیر کیانپور فرز 

ند حسین علی ، آقای محمود یوسفی  قلعه سلیمی دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی  ازرای 

شماره 95099۷03512020۷۸ در پرونده 930556ح12تقدیم این شعبه نموده که به شماره 1۴5-95 ثبت 

شده در راستای ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به شما اخطار میگردد ظرف مهلت دو روز جهت اخذ 

نسخه ثانی و ضمایم و پاسخ تجدید نظر خواهی اقدام نمایید تا چنانچه پاسخی دارید ارائه نمایید واال 

پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهدشد م الف ۷5۸

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان سید مجتبی طباطبایی

تبادل لوایح 
در خصوص پرونده تجدید نظر خواهی بانک تجارت به مدیریت محمد ابراهیم مقدم و تفویض اختیار آقای 

احمد رضا تبرائی به طرفیت تجدید نظر خوانده  1- غامرضا رفیعی 2- میاد رفیعی 3- فرزاد مختاری 

به د ادنامه شماره 95099۷6۷9620165۴مورخه 95/10/5 مطروحه در پرونده 95-615 شعبه 32 شورای 

حل اختاف اصفهان واقع در خ محتشم کاشانی خطاب به تجدید نظر خوانده 1- غامرضا رفیعی 2- میاد 

رفیعی 3- فرزاد مختاری  جهت تبادل لوایح و ارایه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی 

اقدام فرمایید عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد . 

م الف 69۷مسئول دفتر شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان 

تبادل لوایح 
در خصوص پرونده تجدید نظر خواهی بانک تجارت به مدیریت محمد ابراهیم مقدم و تفویض اختیار آقای 

احمد رضا تبرائی به طرفیت تجدید نظر خوانده  1- مریم موسوی الغروی 2- میاد رفیعی 3- داریوش 

همتی به د ادنامه شماره 95099۷6۷96201655مورخه 95/10/5 مطروحه در پرونده 95-61۷ شعبه 32 

شورای حل اختاف اصفهان واقع در خ محتشم کاشانی خطاب به تجدید نظر خوانده 11- مریم موسوی 

الغروی 2- میاد رفیعی 3- داریوش همتی جهت تبادل لوایح و ارایه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از 

تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد  

م الف 69۸ مسئول دفتر شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان 

ابالغ 
به طرفیت مدیریت  ایرج آذری بختیاری  آقای  به درخواست  بنا  اینکه در پرونده کاسه 950152  به  نظر 

کنکاش صنعت سپاهان و اکبر حیدری دارانی با موضوع مطالبه وجه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و 

وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد 

ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعام نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید . اصفهان خ ارباب 

مجتمع شماره 1 شوراهای حل اختاف اصفهان 

م الف 69۴ مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 

های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13966030200۷000135 هیات دوم موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت فاورجان تصرفات مالکانه 

بامعارض متقاضی آقای قاسمعلی طاهری باغ ابریشمی فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 صادره از در 

یک باب خانه به مساحت 526.۴5 متر مربع پاک 2۴ اصلی واقع در باغ ابریشم خریداری از مالک رسمی 

ابریشمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به  آقای عباس طاهری باغ 

فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشارنوبت اول :1396/1/26      

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/2/11

م/الف ۴۴ اکبر پور مقدم  رییس ثبت اسناد واماک

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   290 شماره  بشناسنامه  سودرجانی  پور  حسن  هاشم  آقای 

شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 96/59 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1395/10/1۴ تاریخ  در   ۸9 بشناسنامه  سودرجانی  پور  حسن  شعبانعلی 

با  نسبت   6553 شناسنامه  شماره  محمدقلی  فرزند  وارسته   فریده  درگذشت عبارتند از : 1- 

متوفی : زوجه  2- عزت حسن پور سودرجانی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 101 نسبت با متوفی : 

فرزند  3- عصمت حسن پور سودرجانی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 35 نسبت با متوفی : فرزند  

۴- احمدرضا حسن پور سودرجانی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1۸35 نسبت با متوفی : فرزند  

5- هاشم حسن پور سودرجانی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 290 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 اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
خانم فروزان ناصری کریموند بشناسنامه  شماره ۴۷601۷0۸1 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 

شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 96/6۴ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1395/12/0۷ تاریخ  در   23 بشناسنامه  ناصری کریموند  محمد 

 : متوفی  با  نسبت   555019۷۷۸2 شناسنامه  شماره  سبزوار  فرزند  ناصری کریموند  1-زال    : از  عبارتند 

ابوالفضل  مادر  3-   : با متوفی  نسبت   1 نظر شماره شناسنامه  فرزند  ناصری کریموند  فانوس  پدر  2- 

ناصری کریموند فرزند محمد شماره شناسنامه 1100۷۷596 نسبت با متوفی : فرزند  ۴- نازنین ناصری 

کریموند فرزند محمد شماره شناسنامه 113120۷۴0۸ نسبت با متوفی : فرزند  5- فاطمه ناصری کریموند 

فرزند محمد شماره شناسنامه 1100۸53۴13 نسبت با متوفی : فرزند  6- فرزوان ناصری کریموند فرزند 

درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس  همسر   : متوفی  با  نسبت   ۴6۷01۷0۸1 شناسنامه  شماره  نیازعلی 

از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  را  مزبور 

وراثت صادر خواهد اینصورت گواهی حصر  دارد در غیر  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک   تاریخ نشر 

 شد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

اعالم لیست جدید تیم ملی والیبال شنبه  26  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  404 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  روستوف با ستاره های ایرانی

 به فروش می رسد 
معــاون فرمانــدار ناحیه روســتوف 
از  رســمی  طــور  بــه  روســیه 
تیــم  فــروش  بــرای  آمادگــی 
فوتبــال باشــگاه روســتوف در پــی 

اعالم ورشکستگی خبر داد. 
ــت:  ــن رابطــه گف گوشــکوف در ای
بــه  روســتوف  محلــی  دولــت 
ــذاری  ــاده واگ ــتوف، آم ــگاه روس ــی باش ــهامدار اصل ــوان س عن
آن در صــورت تمایــل و وجــود خریــدار جــدی اســت. االن 
ــی  ــرایط باثبات ــتگی ش ــود ورشکس ــا وج ــتوف ب ــگاه روس باش
دارد و اگــر خریــدار جــدی باشــد، حاضــر هســتیم بــا دریافــت 
مبلــغ نمادیــن، ســهام خــود را بفروشــیم. بــرای مــا مهــم اســت 
کــه خریــدار جــدی بیایــد و بودجــه مشــخصی را بــرای باشــگاه 
روســتوف اختصــاص دهــد. البتــه بعضــی از شــرکت ها اطالعاتی 
از مــا دریافــت و تمایــل خــود را بــرای خریــد باشــگاه و ســهام 
آن ابــراز کردنــد. تیــم فوتبــال روســتوف ســردار آزمــون، ســعید 
عزت اللهــی )انتقــال قرضــی بــه تیــم آنــژی( و رضــا شــکاری را 
در اختیــار دارد و در صــورت فــروش بــه مالــکان جدیــد، وضعیت 
ــام  ــه ای از ابه ــان فصــل در هال ــا در پای ــی آن ه ــی احتمال جدای
ــود در  ــه می ش ــه گفت ــون ک ــژه آزم ــت؛ به وی ــد گرف ــرار خواه ق
ــل  ــاه ماهی های نق ــی از ش ــوان یک ــه عن ــش رو ب ــتان پی تابس
و انتقاالتــی در صــدر برنامه هــای باشــگاه بــرای تأمیــن بودجــه 

ــت. ورزش 3 ــی اس ــای مال ــویه بدهی ه ــرای تس الزم ب

 چه کسی مسئول ناکامی 

بانوان فوتبالیست است؟
ــه  ــروزی ب ــت و دو پی ــا دو شکس ــوان ب ــال بان ــی فوتب ــم مل تی
کار خــود در مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای فوتبــال زنــان آســیا 
پایــان داد و از صعــود بــه مرحلــه بعــدی رقابت هــا بازمانــد. تیــم 
ــداد  ــچ روی ــران حــدود دو ســال در هی ــوان ای ــال بان ــی فوتب مل
ــود  ــی وج ــم مل ــال تی ــود و اص ــرده ب ــرکت نک ــی ش بین الملل
ــث  ــوع باع ــن موض ــد. همی ــزار نمی ش ــی برگ ــت و اردوی نداش
شــد تــا تیــم ایــران ســقوط ۷3 پلــه ای در رنکینــگ فیفــا داشــته 
باشــد و نامــش از رنکینــگ فیفــا خــارج شــود. در اواخــر ســال 
ــوان  ــال بان ــی فوتب ــم مل ــانه ای، تی ــارهای رس ــس از فش ۹۵ پ
تشــکیل شــد و در مدت زمــان دو مــاه بــا هدایــت مریــم آزمــون 
ــرد!  ــاده ک ــی آســیا آم ــه مقدمات ــرای حضــور در مرحل خــود را ب
مدت زمــان دو مــاه، زمــاِن بســیار کمــی اســت بــرای تیمــی کــه 
ــن داشــته باشــد؛ آن  ــرای گفت ــن حــرف ب ــاره که ــد در ق بخواه
هــم رقابــت بــا تیم هایــی ماننــد ویتنــام و میانمــار کــه رده هــای 
33 و ۴۴ رنکینــگ فیفــا را در اختیــار دارنــد. حــاال ایــن ســؤال را 
بایــد پرســید کــه مســئول ناکامــی بانــوان فوتبالیســت ایــران در 

ــر ــی آســیا کیســت؟ مه رقابت هــای مقدمات

 برانکو:

 همه در قهرمانی سهیم هستیم
برانکــو ایوانکوویــچ دربــاره دیدار 
مقـــابــــل  پرســپولیــــس 
گفــت:  تبریــز  ماشین ســازی 
تاریخ ســـازی  مــن  بازیکنــان 
بــا  مــا  چـــون  می کننــد؛ 
ــل ماشین ســازی  ــروزی مقاب پی
ــم  ــگ خواهی ــان لی ــز قهرم تبری
ــن  ــه خاطــر کســب ای ــود و قطعــا می توانیــم پــس از آن ب ب
افتخــار خوشــحالی کنیــم. یــک فصــل تمــام بــرای رســیدن 
ــر  ــروزی ب ــس از پی ــم و پ ــالش کردی ــت ت ــن موفقی ــه ای ب
ماشین ســازی می توانیــم جشــن بگیریــم. وی افــزود: البتــه 
تیــم فوتبــال ماشین ســازی از تیم هــای خــوب لیــگ اســت؛ 
ــای جــدول  ــم در انته ــن تی ــه ای درســت متوجــه هســتیم ک
ــی را  ــای خوب ــش بازی ه ــالف جایگاه ــا برخ ــرار دارد؛ ام ق
انجــام می دهــد؛ بنابرایــن کار ســاده ای پیــش روی تیــم مــا 
ــه  ــرای کســب پیــروزی ب ــا ایــن حــال مــا ب ــود. ب نخواهــد ب
ــگ  ــان لی ــم قهرم ــرا می خواهی ــت؛ زی ــم رف ــدان خواهی می
شــویم. ســرمربی تیــم پرســپولیس در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه مهم تریــن عامــل قهرمانــی پرســپولیس را در چــه چیــزی 
ــی پرســپولیس ســهیم  ــد، ادامــه داد: همــه در قهرمان می دان
هســتند و هیــچ کــس نمی توانــد ســهم بیشــتری بــه خــود 
اختصــاص دهــد. از مدیریــت باشــگاه تــا همــه هــواداران در 
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــی ســهیم هســتند؛ ام ــن قهرمان کســب ای
کمــی بیشــتر بــه کســی ســهم بدهیــم، بایــد ایــن ســهم را بــه 
بازیکنــان بدهیــم کــه در طــول یــک فصــل بــا جــان و دل در 

تمرینات حاضر شدند و تالش کردند. ایسنا

یوسف شاطرزاده، پدیده جدید کاراته ایران
ــاهد  ــم ش ــور در ق ــان کش ــی نوجوان ــه قهرمان ــای کارات رقابت ه
درخشــش پدیــده ای نام آشــنا از اســتان اصفهــان بــود کــه 
نویــد ظهــور یــک شــاطرزاده دیگــر را در کاراتــه ایــران می دهــد. 
ــه  ــا آتی ــوان ب ــن نوج ــک ای ــرای تکنی ــوه اج ــارزه و نح ــوع مب ن
ــم  ــان ق ــالن حیدری ــر در س ــه حاض ــه کارات ــدان ب ــرای عالقمن ب
ــی  ــم مل ــد تی ــارزات ســرگروه فقی ــادآور خاطــرات مب آشــنا و ی
ــی شــاطرزاده«  ــود. »یوســف«، پســر ۱۴ ســاله مرحــوم »عل  ب
ــده اســتان  ــوان نماین ــه عن ــدر گذاشــته اســت. او ب ــای پ جــا پ
اصفهــان وارد مســابقات شــد و در حــال همــوار کــردن راه ورود 
بــه اردوی تیــم ملــی و تکــرار افتخــارات پــدر روی تاتامــی 
جهانــی و آســیایی اســت. مرحــوم شــاطرزاده ۲۲ تیرمــاه ۱3۸۹ 
 بــر اثــر ضایعــه مغــزی دارفانــی را وداع گفــت و اکنــون یوســف 
پســرش، یــاد و خاطــره پــدر پرافتخــار و بااخــالق را در ذهن هــا 
ــی در  ــم مل ــی تی ــه انتخاب ــای کارات ــد. رقابت ه ــی می کن تداع
ــان در قــم جریــان دارد. مهــر ــان و جوان رده هــای ســنی نوجوان
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ــاعت ۱۷ و   ــاس از س ــداری حس ــان در دی ــن اصفه ذوب آه
30 دقیقــه امــروز بــه مصــاف پیــکان خواهــد رفــت. دیــدار 
ــه هــر  ــت حســاس اســت ک ــکان و ذوب آهــن از آن جه پی
دو تیــم بــرای کســب جایــگاه چهــارم جــدول و راهیابــی بــه 
ــه  ــی ب ــاز مبرم ــده نی جــام باشــگاه های آســیا در ســال آین

ــا 36 امتیــاز در رده چهــارم  بــرد دارنــد. ذوب آهــن اکنــون ب
و پیــکان بــا 3۵ امتیــاز در رده ششــم جــدول جــای دارنــد.

    ذوب آهن
ــادکار را  ــه گذشــته موفــق شــد بنی ــم ذوب آهــن کــه هفت تی
ــش  ــا درخش ــر ب ــار دیگ ــت ب ــدوار اس ــد، امی ــت ده شکس
بازیکنــان جوانــش جایــگاه چهــارم خــود را در جــدول 
تثبیــت کنــد. ســبز پوشــان اصفهانــی در حالــی بــه مصــاف 

پیــکان می رونــد کــه از آخریــن شکستشــان ۹ ســال 
ــگ  ــار در لی ــون ۲3 ب ــکان تاکن ــن و پی ــذرد. ذوب آه می گ
ــد کــه در ایــن بیــن ســهم  ــه مصــاف یکدیگــر رفته ان ــر ب برت
ذوبی هــا ۱۲ پیــروزی بــوده، در حالــی کــه پیــکان پنــج بــار 
سبزپوشــان اصفهانــی را شکســت داده اســت. ۲ تیــم 6 بــار 

ــد.  ــت داده ان ــه تســاوی رضای ــر ب ــر یکدیگ ــم براب ه
ذوب آهــن مدت هاســت برابــر پیــکان بازنــده نبــوده اســت؛ 
آخریــن شکســت ذوب آهــن برابــر پیــکان بــه دیدار برگشــت 
ــر ۱  ــا نتیجــه ۲ ب ــران ب ــه در ته ــردد ک ــم بازمی گ ــگ هفت لی

شکســت خوردنــد. 
نکتــه جالــب اینکــه در ۲3 رویارویــی ۲ تیــم هیچ گاه بیشــتر 
از چهــار گل بــه ثمــر نرســیده اســت و ۵ بــازی ۲ تیــم چهــار 

گل بــه همــراه داشــته اســت. 
ــه  ــم ۵۲ گل ب ــدار ۲ تی ــوع ۲3 دی ــت در مجم ــی اس گفتن
ــتر  ــی بیش ــم اصفهان ــهم تی ــم س ــاز ه ــه ب ــیده ک ــر رس ثم
ــکان.  ــل ۲0 گل پی ــن در مقاب ــت؛ 3۲ گل ذوب آه ــوده اس ب
اگرچــه همــه آمــار و ارقــام بــه نفــع تیــم ذوب آهــن اســت 
امــا پیــکان نیــز تیــم دســت و پــا بســته اول فصــل نیســت 
و بــا وجــود بازیکنانــی ماننــد ِمنشــا، تیمــی زهــردار در خــط 

ــه اســت. حمل
    پیکان

ــرار  ــن ق ــی ذوب آه ــک قدم ــکان در ی ــش پی ــه پی دو هفت
ــا  ــد؛ ام ــاز ش ــی هم امتی ــم رده چهارم ــن تی ــا ای ــت و ب گرف
ــازان  ــگاه آزادی خودروس ــپولیس در ورزش ــه پرس ــت ب باخ
تهرانــی را کمــی از کــورس رقابــت آســیایی عقــب انداخــت. 
ــی  ــب اصل ــه ۲ رقی ــد ک ــانس بودن ــا خوش ش ــه آن ه البت

آن هــا در ایــن راه یعنــی تیم هــای اصفهانــی ذوب آهــن 
ــدند  ــده نش ــم برن ــه بیست وشش ــم در هفت ــپاهان ه و س
ــه  ــرود. ب ــاز ن ــک امتی ــر از ی ــا فرات ــی آن ه ــا عقب ماندگ ت
ــم همشــهری ســپاهان،  ــس از تی ــکان پ ــر، پی ــارت دیگ عب
ذوب آهــن  چهارمــی  جایــگاه  تهدیدکننــده  جدی تریــن 
ــا  ــا ب ــانس را دارد ت ــن ش ــه ای ــود و البت ــوب می ش محس
برتــری در تقابــل رودررو از ایــن حریــف اصفهانــی در جــدول 
ــه  ــادی ب ــد زی ــروز امی ــان ام ــکان، میزب ــرد. پی ــی بگی پیش
ــده تهرانی هــا  ــرگ برن ــن ب ــدون شــک مهم تری ــرد دارد و ب ب
گادویــن ِمنشاســت. مهاجــم ۱۲ گُلــه پیــکان امیــدوار اســت 
بــا گلزنــی مقابــل ذوب آهــن هــم جایــگاه تیــم خــود را بهبود 
ــی  ــای گل ــه آق ــان خــود را ب ببخشــد و هــم در جــدول گلزن
ــان  ــرای خودش ــا ب ــم نه تنه ــن دوتی ــدار ای ــد. دی ــک کن نزدی
بلکــه بــرای دیگــر تیــم اصفهانــی یعنــی ســپاهان و همچنین 
پدیــده و نفــت نیــز حائــز اهمیــت اســت. از ایــن رو بــازی 

ــاز اســت. ــر از 3 امتی ــی فرات ــم، رقابت ــن دو تی ــروز ای ام
    ترکیب احتمالی

پیــکان: رحمــان احمــدی، ســیاوش یزدانــی، ســید مهــران 
موســوی، علــی حمــودی، آرمــان قاســمی، ســیامک نعمتــی 
ــوری  ــجاد آش ــی، س ــل ابراهیم ــی، ابوالفض ــان رحمان ماه

ــن ِمنشــا. مهــدی شــیری و گادوی
نژادمهــدی   ذوب آهــن: محمدرشــید مظاهــری، محمــد 
حجــت حــق وردی، علــی حمــام، مهــران درخشــان مهر  
مهــدی مهدی پــور، دانیــال اســماعیلی فر، ســید محمدرضــا 
حســینی، احســان پهلــوان، مرتضــی تبریــزی و جــری 

ــون. بنس

نگاهی به دیدار پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان

رقابتی فراتر از 3 امتیاز

ــارات  ــه اظه ــش ب ــن در واکن ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
ســهراب مــرادی گفــت: او بایــد قدرشــناس باشــد؛ چــون در 
اصفهــان تنهــا ذوب آهــن بــه او بهــا داد و تاکنــون بیــش از ۲00 
میلیــون تومــان پــاداش گرفتــه اســت. ســعید آذری، مدیــر 
ــاره گالیــه ســهراب مــرادی از  عامــل باشــگاه ذوب آهــن، درب

ایــن باشــگاه کــه مبلــغ قــراردادش را در لیــگ 
ــت  ــل پرداخ ــور کام ــه ط ــرداری ب ــر وزنه ب برت
نکــرده و بــه فکــر ورزشــکاران نیســت، گفــت: 
ــه وارد  ــم ک ــه می کن ــرادی توصی ــه م ــن ب م
شــرایط خــاص نشــود. او تاکنــون 30 درصــد 
ــان  ــون توم ــه حــدود ۵0 میلی ــراردادش را ک ق
اســت، گرفتــه و ایــن بــه جــز دو مرحلــه 

پاداشــی اســت کــه از ســوی کارخانــه ذوب آهن بــه او پرداخت 
ــالی  ــرادی ط ــه م ــس از آنک ــه داد: پ ــت. او ادام ــده اس ش
ــن  ــه ذوب آه ــل کارخان ــر عام ــرد، مدی ــب ک ــک را کس المپی
ــاداش داد  ــوش رســتمی پ ــه او و کیان ــون تومــان ب ۱۵0 میلی
ــش  ــرای هزینه های ــرود ب ــک ب ــه المپی ــه او ب ــل از اینک و قب

ــن  ــرد. آذری همچنی ــت ک ــاداش دریاف ــان پ ــون توم ۲0 میلی
بودنــد کــه علی رغــم داشــتن طــالی  گفــت: بســیاری 
ــرادی  ــه م ــم ک ــه می کن ــدند. توصی ــوش ش ــک فرام المپی
ــی هیچ کــس  ــن بزرگ ــه ای ــان ب قدرشــناس باشــد. در اصفه
و کارخانــه  باشــگاه  تنهــا  و  نکــرد  او کار خاصــی  بــرای 
ذوب آهــن در ایــن زمینــه پیش قــراول بودنــد. 
مــرادی و مرادی هــا بداننــد کــه ذوب آهــن 
ســاختاری ۵0 ســاله اســت و نزدیــک بــه ۲۵ 
ــر  ــد. مدی ــتیبانی می کن ــی را پش ــته ورزش رش
ــارات  ــت: اظه ــن گف ــن همچنی ــل ذوب آه عام
مــرادی اصــال درســت نیســت و او اگــر از 
ــال  ــد س ــت، می توان ــی نیس ــرایطش راض ش
ــال  ــه پارس ــور ک ــرود؛ همان ط ــری ب ــگاه دیگ ــه باش ــد ب بع
ــا از آن باشــگاه ۵  ــم آی ــی زد و نمی دان ــه م در باشــگاهی وزن
میلیــون تومــان گرفتــه اســت یــا نــه؛ در حالــی کــه امســال در 
مجمــوع از باشــگاه و کارخانــه ذوب آهــن حــدود ۲00 میلیــون 

ــه اســت. ایســنا ــول گرفت ــان پ توم

واکنش شدید آذری به صحبت های سهراب مرادی
ــالم  ــال را اع ــی والیب ــم مل ــد تی ــت جدی ــچ لیس کوالکووی

کــرد. 
نخســتین مرحلــه اردوی آماده ســازی تیــم ملــی والیبــال 
ــا  ــد و ت ــاز ش ــن آغ ــن از ۱۹ فروردی ــور ۱۴ بازیک ــا حض ب
۲3  فروردیــن ادامــه داشــت. بــر اســاس تصمیــم ایگــور 

ــی  ــم مل ــچ 3 بازیکــن از اردوی تی کوالکووی
همــراه  نفــرات  باقــی  و  خوردنــد  خــط 
بــا دعوت شــدگان اصلــی بــه تمرینــات 
ادامــه می دهنــد. اردوی تیــم ملــی از ۲6 
ــم  ــا ۱0 روز ه ــود و ت ــاز می ش ــن آغ فروردی

ادامــه دارد. 
ــا  ــت ۱۷ ی ــن اردو، لیس ــان ای ــس از پای پ

ــرای حضــور در لیــگ جهانــی اعــالم  ۱۸ نفــر تیــم ملــی ب
ــال ۲0۱۷ در  ــران در س ــال ای ــی والیب ــم مل ــود. تی می ش
چهــار رویــداد لیــگ جهانــی، قهرمانــان قاره هــا، قهرمانــی 
آســیا و انتخابــی جهــان شــرکت می کنــد. مرحلــه اصلــی 
اردوی تیــم ملــی والیبــال ایــران از روز شــنبه ۲6 فروردیــن 

ــان  ــامی آن ــه اس ــود ک ــاز می ش ــن آغ ــور ۲0 بازیک ــا حض ب
بــه شــرح زیــر اســت: ســعید معــروف، محمدطاهــر 
وادی، فرهــاد ســال افزون، جــواد حســین آبادی، رضــا 
ــاد قائمــی ــاد نظــری افشــار، فره ــور، فره ــر غف ــرا، امی  ق

مجتبــی میرزاجان پــور، میــالد عبادی پــور، محمدجــواد 
معنوی نــژاد، محمــد موســوی، عــادل غالمــی 
ــدی  ــی، مه ــعود غالم ــزی، مس ــامان فائ س
مرنــدی، مصطفــی حیــدری، پوریــا فیاضــی 

ــالح.  ــد ف ــفیعی و محم ــی ش عل
امیــر خوش خبــر بــه عنــوان سرپرســت 
ایگــور کوالکوویــچ ســرمربی، پیمــان اکبــری 
مربــی، دراگان کوبیلســکی و ســعید رضایــی 
ــل  ــک، دانی ــروزی پزش ــیامک اف ــر س ــان، دکت کمک مربی
مدیــر  احمدی نیــا  حمیــد  بدنســاز،  مربــی  میســیچ 
ــیاره  ــا پیش ــزور و علیرض ــجری آنالی ــد مش ــانه ای، نوی رس
ماســاژور، کادر فنــی تیــم ملــی والیبــال در ایــن تمرینــات 

ــال ــیون والیب ــتند. فدراس هس

آگهی ابالغ دادخواست ضمائم ووقت رسیدگی
به آقای:صادق شمس  آقای:اکبر کریمی   فرزند:تقی  دادخواستی بطرفیت آقای صادق شمس فرزند: 

اله یاربخواسته مطالبه مبلغ۴/300/000/000ریال به این دادگاه ارجاع وبه کالسه ۹۵0۴۵6ح/۱ثبت وبرای 

مورخ ۹6/۲/۲۵ساعت ۹/30وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده 

.آ.د.م یک نوبت آگهی واز خوانده دعوت  به تقاضای خواهان ودستور دادگاه مستندا«به ماده ۷3ق 

میشود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم ونسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر 

وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود.این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب ودرصورت عدم حضور 

دادکاه غیابا«رسیدگی ورای قانونی صادر خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالور جان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهمین ۱-مجتبی صادقی فرزند احمد ۲-مرتضی صادقی فرزند احمد 3-محمود صادقی 

فرزند احمد به اتهام ایراد ضرب عمدی با چوب و ایراد ضرب و جرح با قداره موضوع شکایت یاسر 

کیانی اشترجانی فرزند غالمرضا و نیز به اتهام تخریب و توهین و تهدید به قتل ایراد ضرب و شتم 

عمدی موضوع شکایت ابراهیم کیانی فرزند حسن مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 3۴۴ 

قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نویت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی بدین 

وسیله به نامبردگان ابالغ مینماید ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در 

شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم 

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

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد 

محمد حسین حیدری  دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی انقالب فالورجان

دادنامه 
خواهان:صندوق مهر امام رضا ع به وکالت آقای رضا زبان دان فرزند محمد علی به نشانی اصفهان_

فالورجان_فالورجان خ طالقانی نیش خ شریعتی ط ۲پوشاک ولی عصر خواندگان: آقای علی اکبر 

آقای  هفتم۱0  همتی کوی  شهید  فالورجان_کرسکان_خ  نشانی  به  حیدرقلی  فرزند  بارده  زاده  کریم 

هفتم۲0  همتی_کوی  شهید  فالورجان_کرسکان_خ  نشلنی  به  حسین  فرزند  فر  جمشیدی  علیرضا 

دادگاه  دادرسی30  مطالبه خسارات  مطالبه وجه چک۲0   ۱0 تادیه  تاخیر  ها:مطالبه خسارت  خواسته 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای مینماید  رای دادگاه در 

وکالت  با  خلجی  مهدی  آقای  نمایندگی  به  اسالم  علیه  رضا  امام  مهر  صندوق  دادخواست  خصوص 

بارده  زاده  کریم  اکبر  علی  و  فرزند حسین  فر  علیرضا جمشیدی  آقایان  طرفیت  به  دان  زبان  آقای 

فرزند حیدرعلی به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و پانزده میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به 

شماره۸۹0۵۹-۱3۹3.3.۱۱عهده بانک ملی شعبه ذوب آهن از حساب جاری ۱0۲00۵۲۴۱00۱به انضمام 

خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و باعنایت به اینکه اصول 

مستندات در ید وکیل خواهان میباشد و بقاع اصول مستندات حکایت و موید مدیونیت خواندگان است 

و اینکه خواندگان با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع و ایرادی به خواسته خواهان 

ننموده است و با وصف تجریدی بودن چک حال با این توصیف و لحاظ تمامی قرائن و عمارات دعوی 

خواهان وارد میباشد و مستندا به و مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲قانون آییب دادرسی مدنی مصوب سال۷۹و 

به  الحاقی ماده ۲قانون چک خواندگان متضامنا محکوم  مواد30۴-3۱0و3۱3قانون تجارت و تبصره 

پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت زمان وصول 

محکوم به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان مینماید این رای غیابی بوده و 

ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد

رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان-احمد رضا قاضی

دادنامه 
شاکی:آقای کاظم بازدار فرزند جابر به نشانی جوزدان جنب تاکسی تلفنی سپاهان ک ش باهنر پ۱ 

متهم:آقای یعقوب اسکندری فرزند رضا مجهول المکان به نشانی اتهام:ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر 

اثر تصادف رانندگی  دادگاه با توجه به محتوبات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای 

مینماید رای دادگاه در خصوص اتهام یعقوب اسکندری فرزند رضا مجهول المکان دائر بر بی احتیاطی 

در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به شاکی کاظم بازدار فرزند جابر با توجه 

به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات و عدم حضور متهم با وصف 

احضار از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و امارات بزه منتسب به وی محرز است . دادگاه با استناد به 

مواد ۷۱۷ قانون تعزیرات و ۷0۹و۷۱0و۷۱۴و۴۴۹ قانون مجازات اسالمی متهم به پرداخت ۱-یک درصد 

دیه کامله بابت جراحت حادثه ساعد راست و بازوی راست ۲-یک و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی 

ساعد چپ 3-سه هزارم دیه کامله بابت سیاه شدگی خلف ساق پای چپ ۴-چهار پنجم از یک پنجم 

از یک دوم دیه کامله بابت شکستکی ثلث ابتدایی استخوان ران چپ ۵-سه درصد دیه کامله بابت 

ارش اسیب نسج نرم نسج نرم ران چپ 6-چهار درصد دیه کامله بابت ارش شکستکی اولین استخوان 

کف دستی دست راست در حق شاکی کاظم بازدار و از لحاظ جنبه عمومی جرم به تحمل چهار ماه 

حبس محکوم مینماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادکاه 

و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد . 

غالمحسین ابراهیمی – رئیس شعبه ۱0۲دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان

نشانی:فالورجان – خیابان مالصدرا-ساختمان دادگستری-طبقه اول –اطاق۲۱0

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۵0۲۷۴ح۲ 

تاریخ  در  باقر  فرزند  فالحی  مژگان  له  و  شیرعلی  فرزند  جلیلی  جواد  محمد  علیه  موضوع  اجرایی 

چهارشنبه ۹6/۲/۲0 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی دارای ۲00متر مربع عرصه و حدود ۲00 

مترمربع ساختمان  ملکی محکوم له و محکوم علیه واقع در فالورجان فلکه معلم –چهل دستگاه-

ثبتی  کوچه شهید شاپوری راد-کوچه هفتم-سومین منزل مسکونی سمت راست  که دارای سابقه 

نمیباشد و ملک مذکور مفروزمیباشد و متعلق حق غیر میباشد/نمیباشد از ساعت۱0الی۱۱صبح جلسه 

نماید ملک موضوع مزایده توسط  برگزار  اطاق ۲۲۸  احکام حقوقی فالورجان  اجرای  مزایده در دفتر 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۲۴00000000 ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید میتوانند پنج 

روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی 

شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 

عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 

ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹0۲۸۸00۵ ایداع و فیش آن را ارائه و در 

صورت انصراف برنده دهدرصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد 

بابایی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه پالک 3 فرعی از ۱0۲۱۲ اصلی  واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق رای شماره ۱3۹۵6030۲0۲۷00۹۸۲۷ مورخ ۱3۹۵/0۸/0۸  از طرف هیات حل 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای سعید سخنور فرزند محمد 

تقی  به شناسنامه ۷۱۷ صادره از شمیران و کد ملی شماره 0۴۵03۷030۵ صادر گردیده و با توجه به 

اینکه تحدید حدود  اولیه پالک 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 ۱3۹6/0۲/۱۷ 

یک شنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱3۹6/0۱/۲6 

شماره :۱6۹۲/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه سه طبقه پالک ۴ فرعی از ۱0۲۱۲ اصلی    واقع در بخش 

مورخ   ۱3۹۵6030۲0۲۷00۹۹6۷ و   ۱3۹۵6030۲0۲۷00۹۹6۸ شماره  رای  طبق  که  اصفهان  ثبت   ۵

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از    ۱3۹۵/0۸/0۹

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

مرقوم به نام خانم شیما سخنور فرزند محمد تقی به شناسنامه شماره ۲۴۴ صادره از شمیران کد ملی 

)تهران(  پاسداران  از  دینا سخنوربه شناسنامه شماره ۲0۱6 صادره  و خانم  به شماره 0۴۵۲۴۴63۴۱ 

فرزند محمد تقی و کدملی به شماره 0۴۵0۲۵33۵۱ صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود  

اولیه پالک 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 ۱3۹6/0۲/۱۷ یک شنبه ساعت 

۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 

۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱3۹6/0۱/۲6  

شماره :۱6۹0/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان مرتضی فاطمی خواه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت اعظم اهوز 

به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع 

به شعبه سوم به کالسه 3/۸۷۵/۹۵ ثبت و برای تاریخ پنج شنبه ۹6/3/۱۱ ساعت ۱0:30 صبح وقت 

رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که 

در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضنمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله 

ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

شماره : ۵/۲/۹6/3۵/م الف عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون حمید خسروی فرزند محمد باقر  با تسلیم۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

طی شماره ۵۱۱۹ مورخه ۱3۹۵/۱۱/0۴ گواهی شده و به تایید دفتر 30۲ اصفهان رسیده مدعی است 

که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه شماره ۱۵۱۹۱/۴۸۵۴  واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان در دفتر ۵۹6 صفحه 3۲۴ )دفاتر جنوب ( ذیل ثبت شماره ۱0۹۵۴۲ طی سند انتقال 

شماره ۴06۴0۸-6۱/06/3۱ دفتر خانه ۷۵ مقدار یکدانگ و نیم مشاع از پالک ۱۵۱۹۱/۴۸۵۴ بنام زهره 

همدانی سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره ۵۱3۲۴-63/۹/6 دفتر ۱۲ اصفهان تمامت مورد 

ثبت به حسین اله هالکوئی فیل آبادی انتقال که طی سند شماره ۹۵06۷-6۹/06/۱۹ دفتر ۴۴ تمامت 

مورد ثبت به سید علی پزشک زاده انتقال و طی سند شماره ۹۵۷۱۹-6۹/۱0/۱۱ دفتر خانه ۴۴ اصفهان 

تمامت مورد ثبت به محمد تقی عابدینی زاده مهابادی و طی سند شماره ۹۲۴۷0-۷3/03/۱6 دفتر ۴ 

اصفهان تمامت مورد ثبت به علی مطیعی نائینی و طی سند انتقال شماره 63۱۹۷-6۷/0۱/۱۱ دفتر خانه 

۴۷ اصفهان تمامت مورد ثبت به محمد رضا مطیعی نائینی و طی سند شماره ۷۷۲۵۸-۷۹/6/۲۱ دفتر 

خانه ۴۷ اصفهان تمامت مورد ثبت به خدیجه جالل پور انتقال سپس طی سند شماره ۴۱۲0 مورخه 

۱3۸۱/0۲/0۸ دفتر خانه ۱۴ اصفهان تمامت مورد ثبت به حمید خسروی انتقال گردیده و سند شماره 

3۴۱۹۵۱ در سهم ایشان قرار گرفته است نسبت به صفحه و دفتر یاد شده خروجی گرفته شده است 

نامبرده اعالم نموده به علت سرقت سند مالکیت اولیه مفقود گردیده است و در قید رهن  و بازداشت 

نمی باشد لذا در خواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 

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

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

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۷۱۱/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای حمید خسروی فرزند محمد باقر  با تسلیم۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 

رسما طی شماره ۵۱۱۹ مورخه ۱3۹۵/۱۱/0۴ گواهی شده و به تایید دفتر 30۲ اصفهان رسیده مدعی 

است که سند مالکیت ششدانگ خانه پالک ۱۵۱۹۱/۴۸۵۴  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان در صفحه 

 ۱3۹0/0۸/0۹-  3۱۲۵0 شماره  سند  طی   ۱0۱۷0۱ شماره  ثبت  ذیل   ) جنوب  )اداره   ۵۵۷ دفتر   ۲3۸

دفتر خانه ۲۷ اصفهان بنام سید جعفر جزائری دهقی سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 

۴6۲0۸ -۱36۱/06/3۱ دفتر ۷۵ اصفهان مقدار ۱/۵ دانگ مشاع از مورد ثبت به زهره همدانی انتقال 

که در صفحه 3۲۴ دفتر ۵۹6 ثبت و سند صادر گردیده که ۴/۵ دانگ مشاع بنام حسین اله هالکوئی 

فیل آبادی ذیال ثبت و سند اولیه در سهم ایشان قرار گرفته که این مقدار طی سند شماره ۵۱3۲۴ 

-۱363/0۹/06 دفتر ۱۲ اصفهان انجام معامله و طی سند شماره ۹۵06۷-6۹/06/۱۹ دفتر ۴۴ اصفهان 

مقدار مورد ثبت )۴/۵/ دانگ ( از طرف حسین اله هالکوئی به سید علی پزشک زاده انتقال گردیده 

است طی سند شماره ۹۵۷۱۹ -6۹/۱0/۱۱ دفتر خانه ۴۴ اصفهان تمامت مورد ثبت به محمد تقی عابدی 

زاده مهابادی انتقال و طی شماره ۹۲۴۷0 -۱3۷3/03/۱۲ دفتر ۴ اصفهان تمامت مورد ثبت به علی 

مفیدی نائینی انتقال و طی سند شماره 63۱۹۷-۷6/0۱/۱۱دفتر خانه ۴۷ اصفهان تمامت مورد ثبت به 

محمد رضا حیدریان نائینی انتقال و طی سند شماره ۷۷۲0۱۸-۱3۷۹/06/۲۱ دفتر خانه ۴۷ اصفهان 

انتقال گردیده و طی سند شماره ۴۱۲0-۸۱/0۲/0۸ دفتر ۱۱6  تمامت مورد ثبت به خدیجه جالل پور 

اصفهان تمامت ۴/۵ دانگ مشاع به حمید خسروی انتقال گردیده و سند اولیه به شماره ۵۲۸۹۲۲- در 

سهم حمید خسروی قرار گرفته که این مقدار در رهن یا  بازداشت  نمی باشد نسبت به صفحه و دفتر 

یاد شده دفتر خروجی تهیه شده است  اعالم نموده به علت سرقت سند مالکیت اولیه مفقود گردیده 

است و در قید رهن و بازداشت نمی باشد لذا در خواست صدور سند مالکیت را نموده  طبق تبصره یک 

اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

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

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

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

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

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۷۱0/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای سید علیرضا طباطبائی فرزند سید جالل با تسلیم۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 

شهود رسما طی شماره ۵۱۱۸ مورخه ۱3۹۵/۱۱/0۴ گواهی شده و به تایید دفتر ۱۷۲ اصفهان رسیده 

مدعی است مدعی است که ششدانگ یکباب خانه پالک ۱۵۱۹۲/۲۱۷0   واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

در صفحه ۲۴۴ دفتر نهم فرد بنام عباس جعفری کوپائی سابقه ثبت و صدور سند دارد که به موجب 

سند انتقال شماره ۱0۲30۷-۱36۹/0۹/۱۲ دفتر خانه اسناد رسمی شماره 3 اصفهان تمامت ششدانگ 

از طرف مالک بنام توران پور نصیر و به موجب سند انتقال شماره ۱063۲۷-۱36۹/0۹/۱۲ دفتر خانه 3 

اصفهان از طرف توران به یلدا افکار و به موجب سند انتقال شماره 3۷63۱-۷۷/۱0/0۹ دفتر 6۲ از طرف 

یلدا به احمد نوری علویجه و به موجب سند انتقال شماره ۱۲۲۵0۸-۸۸/۱0/۲۵ دفتر خانه ۱۵ از طرف 

احمد به خانم عشرت قریشی و زهره کمالی )بالسویه ( انتقال شده که سهم عزت در صفحه 303 

دفتر ۱۸۲ ثبت شده و سند صادر شده و سهم زهره در ذیل ثبت گردیده سپس برابر سند انتقال شماره 

6۲۸۱6-۸6/0۱/۲6 دفتر خانه 6۲ اصفهان از طرف زهره کمالی بنام سید علیرضا طباطبائی فرزند سید 

جالل ش.ش ۸ کوهپایه منتقل شده که برابر سند رهنی شماره ۱۲۸۹۵۴-۱3۸6/0۴/۱۲ دفتر خانه 

3۴ اصفهاتن  در رهن بانک ملی میدان جی قرار دارد که سند دفترچه ای به شماره چاپی ۱3۵0۲۱ به 

شماره ثبت 3۲۷۱ در ید مالک می باشد و در قید بازداشت نمی باشد اعالم نموده به علت سرقت سند 

ماکیت اولیه مفقود گردیده است . لذا در خواست صدور المثنی سند مالکیت نموده   طبق تبصره یک 

اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

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

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

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

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

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۷0۹/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر عمارت به مساحت 36۱۱/۷0 متر مربع 

به شماره پالک ۱۱۲۷ فرعی از 36 اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده 

ثبتی به نام سید علی موسویان فرزند سید مصطفی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 

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

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ ۹6/0۲/۲3  ساعت ۹ صبح در محل شروع و به 

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

در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹6/0۱/۲6 شماره : ۴۵/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ نه قفیزی مشهور به مداوا پالک شماره ۷۸0 فرعی 

از ۴۹  اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد رضا 

سیبی قمصری و علیرضا سیبی قمصری و غیره  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 

آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ ۹6/0۲/۲3  ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 

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

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹6/0۱/۲6 شماره : ۵۴/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

اعالم لیست جدید تیم ملی والیبال

منا
: ای

س
عک
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هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

رشــد بی رویــه خودروهــا در شــهرها، یکــی از معضــات 
جــدی شهرنشــینی اســت. ایــن پدیــده، معضــات 
بزرگــی همچــون آلودگــی هــوا و ترافیــک و مشــکات 
ریــز و درشــت متعــددی را ایجــاد و زندگــی در شــهرها را 
بــه کابــوس تبدیــل می کنــد. فــرض کنیــد بــرای انجــام 
یــک کار مهــم و ضــروری قصــد داریــد از منزلتــان خــارج 
ــی  ــا خودروی ــگ ب ــردن در پارکین ــاز ک ــا ب ــا ب شــوید، ام

مواجــه می شــوید کــه راننــده آن بــدون در نظــر گرفتــن 
قوانیــن و مقــررات رانندگــی یــا حقــوق شــهروندی 
ــرده  ــارک ک ــود را پ ــودرو خ ــدان، خ ــاق و وج ــا اخ  ی
ــرای  ــر ب ــال کار خــود رفتــه اســت. ایــن تصوی ــه دنب و ب

ــا آشناســت. بســیاری از م
    قانون

ــارک  ــی، پ ــی و رانندگ ــون 163 راهنمای ــاس قان ــر اس ب
خــودرو در مبــادی ورودی و خروجــی ادارات دولتــی 
نیمه دولتــی، بخش هــای خصوصــی و اماکــن و منــازل 

ــروز نارســایی  ــه نحــوی کــه مســبب ب  مســکونی و ... ب
ــود  ــا ش ــی آن ه ــادی ورودی و خروج ــداد در مب و انس
ــرای  ــه ب ــال جریم ــود و اِعم ــوب می ش ــف محس تخل
ــه  ــواردی ب ــی از م ــن مناطق ــا در چنی ــارک خودروه پ
ــطه  ــه واس ــروز آن، ب ــورت ب ــه در ص ــی رود ک ــمار م ش
ــد  ــاظ خواه ــی لح ــی و رانندگ ــط راهنمای ــل ذی رب عوام

شــد. 
ــات  ــال تنبیه ــا اعم ــز ب ــی نی ــان برخ ــن می ــه در ای البت
شــخصی همچــون پنچــر کــردن خــودرو درصــدد متنبــه 
ســاختن افــراد برمی آینــد کــه بــه واقــع ایــن اقــدام نیــز 
ــاکی  ــرد ش ــرد دارد و ف ــت پیگ ــی قابلی ــث قضای از حی
ــق  ــاق ح ــرا احق ــکایت در دادس ــرح ش ــا ط ــد ب می توان
کنــد. بــه واقــع رفــع و حــل و فصــل چنیــن مشــکات 
ــای  ــی و نهاده ــع قضای ــت مراج ــی در صاحی و تخلفات
انتظامــی ذی صــاح اســت و اقــدام بــه تنبیــه شــخصی 
از ســوی فــرد شــاکی در قالــب چنیــن افعالــی )پنجــر 
ــی  ــز و قانون ــودرو( جای ــه خ ــه زدن ب ــا صدم ــردن ی ک

نیســت.
ــف  ــوع تخل ــن ن ــب ای ــه مرتک ــرادی ک ــیاری از اف بس
ــای  ــرای انجــام کاره ــه ب ــرادی هســتند ک می شــوند اف
روزانــه خــود حاضــر بــه اســتفاده از وســیله نقلیــه 
عمومــی یــا پــارک کــردن خــودرو در مکان هــای مجــاز 
ــا  ــد ب ــح می دهن ــتند و ترجی ــاده روی نیس ــی پی و اندک
ضایــع کــردن حــق دیگــران زودتــر کارهــای خــود را بــه 

ــانند.  ــام برس انج
از آنجایــی کــه ایــن تخلفــات کوچــک بــا برخــورد 
ــات  ــرای تخلف ــه را ب ــود، زمین ــه رو نمی ش ــبی روب مناس

فراهــم  رانندگــی  و  راهنمایــی  قوانیــن  در  بزرگ تــر 
می کنــد. تخلفاتــی کــه ســاالنه جــان هــزاران نفــر را در 

می گیــرد. ایــران 
    جای خالی قوانین سختگیرانه

ــه  ــان ک ــران آنچن ــی در ای ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی
ــئوالن  ــا مس ــت و باره ــختگیرانه نیس ــاید س ــد و ش بای
ــا  ــد؛ ام ــدار داده ان ــوع هش ــن موض ــاره ای ــس درب پلی
ــرگ  ــات و م ــاالی تصادف ــار ب ــود آم ــا وج ــفانه ب  متاس
ــه  و میرهــای ناشــی از آن  کــه بخــش عمــده ای نیــز ب
دلیــل بی توجهــی بــه قوانیــن اتفــاق می افتــد، مجلــس 
در مقابــل ایــن اتفــاق واکنــش مناســبی نداشــته اســت. 
ــد  ــات دارن ــی در تصادف ــار پایین ــه آم ــورهایی ک در کش
بــه شــکل محسوســی قوانیــن ســختگیرانه اســت؛ بــه 
ــت 80  ــتن جمعی ــا داش ــان ب ــور آلم ــال کش ــوان مث عن
ــات  ــته در تصادف ــر از 1000 کش ــال، کمت ــی در س میلیون
دارد؛ امــا در کشــور مــا متاســفانه ایــن آمــار تقریبــا 20 

ــر اســت.  براب
ــی  ــات رانندگ ــال کاهــش تخلف ــه دنب ــا ب ــر کشــور م  اگ
و کاهــش مــرگ و میرهــای ناشــی از تصادفــات اســت 
بایــد تجدیــد نظــر جــدی ای در بحــث مجــازات تخلفــات 
ــخت تر  ــا س ــن ب ــار ای ــد و در کن ــته باش ــی داش رانندگ
کــردن نحــوه صــدور گواهینامــه، ســمت و ســوی 
ــد.  ــن ســوق ده ــت قوانی ــه رعای ــران را ب ــی در ای رانندگ
ــم  ــی ه ــس کم ــرم مجل ــدگان محت ــم نماین امیدواری
بــرای ایــن موضــوع بســیار مهــم وقــت گذاشــته و 
دســت پلیــس را بــرای برخــورد ســختگیرانه تر بــا 

متخلفــان بــاز بگذارنــد.

نگاهی به معضل پارک کردن جلوی پارکینگ

خودروهای مزاحم

سهمیه حج تمتع برای خانواده شهدای منا
نماینــده ولــی فقیــه و سرپرســت 
ــی گفــت: امســال از  حجــاج ایران
هر خانــواده شــهید مســجدالحرام 
ــع  ــج تمت ــه ح ــر ب ــا، دو نف و من

مشرف می شوند.
المســـلمین  و  حجت االســـام 
ســــید علـــی قاضـی عســـکر 
نماینــده ولــی فقیــه و سرپرســت حجــاج ایرانــی، اظهــار داشــت: 
ــج و  ــازمان ح ــت س ــدی سرپرس ــد محم ــای حمی ــا تاش ه ب
ــه عربســتان، قــرار شــد امســال از  ــارت و هیئــت اعزامــی ب زی
ــج  ــه ح ــر ب ــا، دو نف ــجدالحرام و من ــهید مس ــواده ش ــر خان ه
ــه نیابــت عزیزانشــان  ــد هــم ب ــا بتوانن تمتــع مشــرف شــوند ت
حــج انجــام دهنــد و هــم از بــرکات ســرزمین وحــی بهره منــد 

ــگاران ــگاه خبرن ــوند. باش ش

همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شد

سفارش اینترنتی کتب درسی 
رئیــس اداره پشــتیبانی و تــدارکات آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــی  ــای درس ــع کتاب ه ــفارش و توزی ــت س ــت: ثب ــان گف اصفه
ــر  ــا سراس ــان ب ــان همزم ــی 97 - 96 در اصفه ــال تحصیل س
ــات  ــر بی ــد. اکب ــاز ش ــی آغ ــامانه اینترنت ــق س ــور از طری کش
اظهــار کــرد: ســال گذشــته طــرح ثبت نــام و توزیــع کتاب هــای 
ــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه  درســی مــدارس ب
اینترنتــی بــا موفقیــت اجــرا شــد. وی افــزود: بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــوزان ب ــان دانش آم ــی آس ــدف دسترس ــا ه ــم ب ــال ه امس
ــواد  ــع م ــد توزی ــر فرآین ــد ب ــارت نظام من ــی و نظ ــب درس کت
ــی  ــای تحصیل ــی 97 - 96 در دوره ه ــال تحصیل ــی س آموزش
آمــوزش ابتدایــی، پیش دانشــگاهی، متوســطه دوم شــاخه 
فنــی و حرفــه ای و کتاب هــای درســی تکمیلــی مــدارس 
ــق  ــان از طری ــتعدادهای درخش ــژه اس ــطه، وی دوره اول متوس
 www.irtextbook.com و www.irtextbook.ir ــامانه های س

ــنا ــود. ایس ــام می ش انج

ثبت 960 فقره گواهینامه دارای نمره منفی 

در اصفهان
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی اســتان از شناســایی 960 
فقــره گواهینامــه دارای حــد نصــاب نمــره منفــی در اصفهــان 
خبــر داد. ســرهنگ رضــا رضایــی اظهــار کــرد: تعــداد 960 نفــر 
راننــده متخلــف بــرای مــدت ســه مــاه از رانندگــی محــروم و 
گواهینامــه آنــان توقیــف شــد. ســرهنگ رضایــی ادامــه داد: 
گواهینامــه راننــدگان متخلــف پــس از ســپری شــدن مــدت 
محرومیــت، پرداخــت جریمــه نقــدی و ســیر مراحــل قانونــی 

بــه آن هــا بازگردانــده می شــود. ایمنــا

اخبار کوتاه

 وزیر بهداشت: 

  6۵00 پروژه درمانی در کشور 

در حال ساخت است
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــا  ــا رد همــه صحبت ه پزشــکی ب
ــی  ــای مال ــوص چالش ه درخص
طــرح »تحــول ســامت« گفــت: 
ایــن طــرح هیــچ مشــکل مالــی 
و  اجراســت  در حــال  و  نــدارد 
جــای هیــچ نگرانــی نیســت. 
ــا  ــتگاهی ب ــر دس ــره ه ــت: باالخ ــی زاده گف ــن قاض ــر حس دکت
ــود را دارد  ــختی خ ــر کاری س ــود و ه ــه می ش ــختی مواج  س
ــا  ــا زود شــود؛ ام ــر ی ــه دی ــای بیم ــن اســت پرداخت ه و ممک
امــروز پــول ندهنــد، فــردا می دهنــد. وی افــزود: هیــچ بیمــاری 
نیســت کــه خدماتــی را کــه طــی ایــن دو ســال و نیــم در طــرح 
تحــول دریافــت کــرده، امــروز ایــن خدمــات را دریافــت نکنــد. 
هاشــمی تاکیــد کــرد: هیــچ مشــکلی بــرای ایــن طــرح نداریــم 
ــان  ــا بی ــت ب ــر بهداش ــد. وزی ــران باش ــد نگ ــس نبای و هیچ ک
ــه کارگاه بــزرگ عملیاتــی و ســاختمانی تبدیــل  اینکــه کشــور ب
شــده، گفــت: طــی یــک ســال و نیــم گذشــته، 6500 پــروژه را در 
کشــور شــروع کردیــم کــه تــا پایــان عمــر ایــن دولــت نیمــی از 

آن ها به بهره برداری خواهد رسید. ایرنا

تولید کرم های ضدآفتاب کاراتر در ایران
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــدرس ب ــت م ــگاه تربی ــان دانش محقق
ــاب  ــی کرم هــای ضــد آفت ــش کارای ــرای افزای ــو، روشــی را ب نان
در جــذب اشــعه فرابنفــش نــور خورشــید ارائــه کردنــد. ســمانه 
ــی  ــی و غیرآل ــواد آل ــه م ــا اشــاره ب ــرح، ب آشــناگر،  مجــری ط
ســمی و ســرطان زای موجــود در کرم هــای ضــد آفتــاب گفــت: 
ــا  ــم ت ــاش کردی ــن طــرح پژوهشــی ت ــن اســاس، در ای ــر ای ب
بــا اضافــه کــردن نانــوذرات نانوکامپوزیتــی بــه کــرم ضــد آفتــاب 
کارایــی جــذب اشــعه فرابنفــش ایــن کرم هــا را افزایــش دهیــم. 
ــد  ــاده ض ــی م ــش تدریج ــور و رهای ــه حض ــان اینک ــا بی وی ب
ســرطان منجــر بــه افزایــش قابلیــت آنتی اکســیدانی ایــن کــرم 
ــا توجــه بــه اینکــه کــرم  ضــد آفتــاب خواهــد شــد، اظهــار کــرد: ب
ضــد آفتــاب، یکــی از پرمصرف تریــن محصــوالت آرایشی بهداشــتی 
بــه میــزان  بهبــود کیفیــت آن می توانــد  در کل دنیاســت، 
ــد؛ از  ــش ده ــرطان را کاه ــه س ــا ب ــر ابت ــی خط ــب توجه جال
 ایــن رو بهبــود کیفیــت محصــوالت آرایشی بهداشــتی، یکــی 
از اصلی تریــن اهــداف طــرح حاضــر اســت. آشــناگر بــا تاکیــد بــر 
اینکــه در کــرم ضــد آفتــاب تولیدشــده در ایــن طــرح از نانــوذرات 
اکســیدی اســتفاده شــده، اضافــه کــرد: ســاختار نانویــی ایــن کرم 
بــه رهایــش تدریجــی ترکیــب ضــد ســرطان کمــک می کنــد و از 
ســوی دیگــر پــس از اســتفاده از ایــن کــرم، اثــرات ســفیدی آن 

بــر روی پوســت باقــی نخواهــد مانــد. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

می شــویم  نزدیک تــر  انتخابــات  روزهــای  بــه   هرچــه 
موضــوع تبلیغــات هــم شــدت می گیــرد. بــا توجــه بــه 
ــی  ــای تلگرام ــتفاده از کانال ه ــازی، اس ــای مج ــای فض مزای
روش هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  تلگرامــی  و گروه هــای 
ــف  ــای مختل ــانه ای کاندیداه ــای رس ــوی تیم ه ــه از س کم هزین

ایــن  بــا  متناســب  می شــود.  پیگیــری 
ــی نشــان داد فضــای  ــات  قبل ــت، انتخاب ظرفی
مجــازی می توانــد بــه فضایــی بــرای تخریــب 
کاندیداهــای رقیــب تبدیــل شــود؛ بــه همیــن 
ــوای  ــق محت ــن مصادی ــه تعیی ــور، کمیت منظ
ــه  ــود در هفت ــه خ ــن جلس ــه در آخری مجرمان
ــرا در  گذشــته، اعــام کــرده کــه توهیــن و افت

ــه زودی  کانال هــای تلگرامــی رصــد می شــود و قــرار اســت ب
ــرام در  ــتفاده از تلگ ــوه اس ــاره نح ــده درب ــتورکار تهیه ش دس
انتخابــات، پیــش از آغــاز تبلیغــات در روزهــای آینــده ابــاغ 
ــر کل پیشــگیری های وضعــی  شــود. علیرضــا ســاوری، مدی
معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از قــوه قضائیــه، می گویــد: 

پــس از تصویــب بخشــنامه مربــوط به ســتادهای پیشــگیری 
قضائیــه،  قــوه  رئیــس  ســوی  از  انتخاباتــی،  جرائــم  از 
ــی، شهرســتانی و  ــاغ تشــکیل ســتادها در ســه ســطح مل اب
ــم  اســتانی انجــام شــد. وی درخصــوص پیشــگیری از جرائ
انتخاباتــی در فضــای مجــازی هــم گفــت: ایــن مســئله هــم 
یکــی از اولویت هــای اساســی، مهــم و عمــده 
ســتادهای پیشــگیری خواهــد بــود کــه در این 
رابطــه دســتورکاری تهیــه شــده اســت؛ در ایــن 
ــا آن دســته از  ــون ب ــق قان ــم مطاب ــه ه مرحل
ســایت ها و شــبکه ها و بــه طــور کلــی جرائــم 
ــات برخــورد  ســایبری مختلــف در امــر انتخاب
صــورت می گیــرد. همچنیــن دادســتان کل 
کشــور از تشــدید نظارت هــا و رصدهــای انتخاباتــی در فضــای 
مجــازی خبــر داده و می گویــد: در حــال رصــد فضــای 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــرادی بخواهن ــر اف ــتیم و اگ ــازی هس مج
ــا برخــورد  ــا آن ه ــد، ب ــب کنن ــراد را تخری فضــای مجــازی اف

ــر ــرد. مه ــم ک ــی خواهی قضای

رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران در پاســخ بــه انتقــادات بــه 
رونــد شــیوه عملکــرد مدیریــت بحــران خوزســتان در بحــران 
ــد در بحــران اخیــر  بهمن مــاه گفــت: اینکــه افــرادی می گوین
خوزســتان شــاهد بحــران در مدیریــت بحــران بودیــم محبــت 
آن هــا را می رســاند؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 80 درصــد 

ــت و  ــا نیس ــار م ــار در اختی ــرد و غب ــث گ بح
ناشــی از خــارج از ایــران اســت. 

همزمــان  تصریــح کــرد:  نجــار  اســماعیل 
بــا وقــوع ســیل در 29 اســتان کشــور، در 
خوزســتان پدیــده گــرد و غبــار هــم داشــتیم. 
مســائل  و  حــوادث  کشــور  در  متاســفانه 
بســیاری داریــم کــه بــه نوبــت در حــال 

پیگیــری آن هــا هســتیم؛ امــا در بحــث ســیل ســال گذشــته 
ــارات را  ــرآورد خس ــدت 15 روز، ب ــت در م ــتان در نهای خوزس
بــه دولــت ارائــه کردیــم. نجــار عنــوان کــرد: ســازمان مدیریــت 
ــه را در  ــوادث غیرمترقب ــارات ح ــت خس ــف اس ــران موظ بح
ــی  ــتگاه های اجرای ــای دس ــتفاده از گزارش ه ــا اس ــور ب کش

اســتان در قالــب دســتورکارهایی کــه دارد، بــرآورد و بــه 
ــدارد  ــه ای در کشــور وجــود ن ــچ حادث ــه دهــد. هی ــت ارائ دول
ــت  ــازمان مدیری ــه، س ــوع آن حادث ــس از 15 روز از وق ــه پ ک
بحــران بــرآورد اعتبــاری آن را بــه دولــت ارائــه نکــرده باشــد؛ 
امــا فرآینــد تأمیــن اعتبــار در دولــت انجــام می شــود و دربــاره 
ــخ  ــد پاس ــن نبای ــم م ــت ه ــای دول اولویت ه
ــا  بدهــم. رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران ب
ــه عذرخواهــی اســتاندار خوزســتان از  اشــاره ب
بحــران اخیــر اســتان و ناهماهنگــی در بحــث 
مدیریــت بحــران تصریــح کــرد: مــا هــم 
عذرخواهــی می کنیــم؛ هــر مشــکلی کــه بــرای 
مــردم پیــش بیایــد، وظیفــه داریــم عذرخواهی 
کنیــم. مــردم صبــور، شــکیبا و همــراه مــا هســتند و بــه هــر 
حــال وظیفــه داریــم کــه بابــت چنیــن مســائلی عذرخواهــی 
کنیــم؛ امــا ایــن مســئله بــه ایــن معنــا نیســت کــه در بحــث 
مدیریــت بحران هــای اخیــر خوزســتان هیــچ اقدامــی انجــام 

ــت. ایســنا ــچ تاشــی صــورت نگرف نشــد و هی

۸0 درصد بحث گرد و غبار در اختیار ایران نیسترصد توهین و افترا در کانال های تلگرامی

حتما بخوانید!
رصد توهین و افترا در کانال های تلگرامی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی چوپانی ده سرخی شناسنامه شماره 312 به شرح دادخواست به کاسه 7214/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله چوپانی ده سرخی 

بشناسنامه25776 در تاریخ 93/7/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- زهرا عابدی جبلی 6 زوجه   2-سید طیبه عابدی جبلی 224 فرزند  3- 

رضوان چوپانی ده سرخی 1029 فرزند  4- مرضیه چوپانی ده سرخی 561 فرزند 5- طاهره چوپانی 

ده سرخی 738 فرزند 6- بتول چوپانی ده سرخی 413 فرزند  7- مهدی چوپانی ده سرخی 613 

فرزند  8- علی چوپانی ده سرخی  312 فرزند 9- محمد چوپانی ده سرخی 342 فرزند  اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 600/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
در  دادگاه  این  از   7055/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   31 شماره  شناسنامه  افیونی  اکبر  آقای 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا افیونی بشناسنامه1745 در 

آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/7/17 

به 1- اکبر افیونی 31 پدر   2-بتول حفیظی اصفهانی 1153 مادر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 597/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نفس السادات امی زاده شناسنامه شماره 76490 به شرح دادخواست به کاسه 7049/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوک تحویلیان 

بشناسنامه562 در تاریخ 95/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- نفیس السادات امی زاده 76490 فرزند   2- فاطمه بیگم امی زاده 10505 مادر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 596/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا لطفی خواجوئی شناسنامه شماره 45287 به شرح دادخواست به کاسه 7086/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شوکت پوده خراجی 

بشناسنامه4 در تاریخ 94/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- امیررضا لطفی خواجوئی 67545 فرزند   2-زهرا لطفی خواجوئی 45287 فرزند  

3- فاطمه لطفی خواجوئی 577 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

شماره : 593/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد مهدی خضری شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 7241/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت خضری قهه بشناسنامه772 

در تاریخ 95/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  برادر   2-زهرا خضری 26 خواهر   1 1- محمد مهدی خضری  به 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 591/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اصغر مردانی شناسنامه شماره 897 به شرح دادخواست به کاسه 7257/95 از این دادگاه 

درچه  اللهی  امان  سلطان  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در 

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/7/23 تاریخ  در  بشناسنامه1975 

مرحوم منحصر است به 1- محمدرضا مردانی ولدانی 31002   2-علی اصغر مردانی ولدانی 897 اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 590/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد باقرصاد شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست به کاسه 7250/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا باقرصاد بشناسنامه213 در 

تاریخ 95/12/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- محمد باقرصاد  106 پدر 2-مهری حاجی اسماعیلی 1123 مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 587/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عبدالرحیم احمدی شناسنامه شماره 1028 به شرح دادخواست به کاسه 7087/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اعظم دخت قوی دل اصفهانی 

بشناسنامه126 در تاریخ 95/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

انجام  با  اینک  1028 همسر  احمدی  2-عبدالرحیم  فرزند   10308 احمدی  هاجر   -1 به  است  منحصر 

تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 594/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم لیا صالحی بختیاری شناسنامه شماره 859 به شرح دادخواست به کاسه 4041/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نارنج مرادی بشناسنامه77در 

تاریخ 95/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- سعادت هللا صالحی بختیاری 115 فرزند  2-هدایت صالحی بختیاری 6  فرزند 3- عنایت صالحی 

بختیاری 21630  فرزند  5- خدیجه صالحی  بختیاری 330  فرزند  4-منیژه صالحی   991 بختیاری 

فرزند  6- نرگس صالحی بختیاری 551 فرزند  7- لیا صالحی بختیاری 859 فرزند  8- فاطمه 

صالحی بختیاری 1548 فرزند  9- زهرا صالحی بختیاری 1270061623 فرزند  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 603/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده 209-95  اصلی 427-95جلب ثالث شماره دادنامه: جلب ثالث :  9509976793502184 

مورخ 95/12/16 اصلی :9509976793502183مورخ 95/12/16 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 

اختاف اصفهان.  خواهان: شرکت مواد غذایی صفاپخش سهامی خاص به مدیریت علی اکبر ستاری و 

سعید مجیدی تبریزی به نشانی تهران خ ولیعصر محمودیه کوچه تیر پاک 4 ط همکف. وکیل: نورالدین 

پیغان به نشانی اصفهان خ بزرگمهر انتهای خ هشت بهشت شرقی نبش چهار راه سعدی 

خوانده: مژگان مولوی وردنجانی به نشانی: اصفهان خانه اصفهان، فلکه ماه فرخی کوچه شهیدمجید 

شیرانی پاک 17 . وکیل: نصراله احمدی به نشانی اصفهان، خ توحید چهارراه پلیس مجتمع ماکان3 

ط 6 واحد27  خواهان جلب ثالث: مژگان موسوی  خوانده جلب ثالث حسین رحیمی حسین رحیمی 

به نشانی مجهول¬المکان. وکیل شرکت مواد غذایی صفاپخش به مدیریت علی اکبر ستاری و سعید 

مجیدی تبریزی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه¬ی مشورتی اعضا شورا ضمن 

ختم رسیدگی به استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید. رای قاضی 

شورای حل اختاف در خصوص دادخواست شرکت مواد غذایی صفاپخش سهامی خاص به مدیریت 

علی اکبر ستاری و سعید مجیدی تبریزی به طرفیت عاطفه رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 

ریال وجه یک فقره چک به شماره 127339 عهده بانک ایران زمینه انضمام خسارت دادرسی و تاخیر 

تادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با 

توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 

به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادره کننده و ظهور در اشتغال ذمه 

وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پراخت وجه چک نماید ارائه نگردیده لذا 

باتوجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخ 95/9/14 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 

و احتساب دین و مستندا ماده 11 قانون شوراهای حل اختاف و مواد310، 311 و 313 قانون تجارت و 

تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ،519و 

522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد وده میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ 2/200/000 هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ کسر رسید چک 94/6/27 تا زمان اجرا حکم بر اساس شاخص اعامی در حق خواهان 

صادر و اعام می گردد.

721/م الف دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: 850/95 شماره دادنامه: 95099767971000733 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل 

اختاف اصفهان  خواهان: رضا احمدی ف: محمد مهدی به نشانی: اصفهان اتوبان چمران، خ مولوی، خ 

22 بهمن، کوچه کیوان، کوچه امید پاک 481  خوانده: آقای فرزاد گودرزی به نشانی مجهول¬المکان 

خواسته: مطالبه مبلغ دومیلیون و سیصد هزار ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف یک دستگاه 

اتومبیل پراید به انضمام هزینه دادری وخسارت تأخیر تأدیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 

وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید: رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای رضا 

احمدی به طرفیت آقای فرزاد گودرزی، به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال بابت 

خسارت وارده ناشی از تصادف یک دستگاه سواری پراید به شماره 43- 686 ب 51 به انضمام هزینه 

و ضمن  پیوست  پرونده وضمائم  به محتویات  توجه  با  تادیه  تاخیر  و خسارت  و کارشناسی  دادرسی 

دادخواست تقدیمی توسط خواهان و اظهارات مشارالیه در جلسه رسیدگی مورخه 95/12/2 و ضمائم 

پرونده از جلسه فتوکپی مصدق قولنامه وکالتنامه که قرینه¬ای است بر احراز سمت خواهان و پاسخ 

استعام واصله به شماره 1268 مورخه 95/12/3 از شرکت بیمه البرز و با توجه به وصول مبلغ سی و 

یک میلیون و هفتصد هزار ریال از شرکت بیمه البرز توسط خواهان و نظریه کارشناسی رسمی تصادفات 

شورا دعوی خواهان را تا سقف شانزده میلیون وسیصد هزار ریال ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 198-

515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی به رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون 

و سیصد هزار ریال به انضمام مبلغ 1/520/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ یکصد میلیون و پانصدهزار 

ریال هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/10/1( صادر ونسبت به 

واعام  به بی-حقی خواهان صادر  رای  دادرسی مدنی  آیین  قانون  استناد ماده197  به  مازاد خواسته 

می¬دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و بعد از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

723/م الف قاضی شورای حل  اختاف 41 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده 950-760  شماره دادنامه9609976795600026 مورخ 96/1/14 مرجع رسیدگی: شعبه 

مهدیه،  خ  جی،  خ  اصفهان،  نشانی:  به  عباس کاوه  آقای  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای   26

به نشانی هر دو  آقای کیارش جمالی  آقای حسن جمالی 2-  کوچه مجاهد، پاک 17. خوانده: 1- 

مجهول¬المکان. خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 

محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 

آقای  طرفیت  به  عباس کاوه  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا((  قاضی  ))رای  می¬نماید:   رای 

فقره چک  ریال وجه 4   124/000/000 مبلغ  به خواسته مطالبه  آقای کیارش جمالی  و  حسن جمالی 

تاریخ  به  و 758766   95/8/11 تاریخ  به  و 758767   95/3/17 تارخ  به  به شماره¬های 758763 

95/5/5 و 758762 به تاریخ 95/2/7 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه 

با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با اباغ قانونی وقت 

وانتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 

به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکات از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را دارند علی هذا 

مواد315- و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد522-198-519  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن 

مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  به محکومیت خواندگان  تجارت حکم  قانون   307-249-309-310

ریال  هزار  پنجاه  و  و سیصد  میلیون  سه  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   124/000/000

3350/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول 

ان طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می¬گردد. رای صادره ظرف مدت 20 

روز  پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

حقوقی اصفهان خواهد بود.

727/م الف جمشیدشیروانی قاضی شعبه 26 شورای حل اختاف اصفهان.

دادنامه
کاسه پرونده 95-1046 شماره دادنامه 9509976795001715 مورخ 95/12/24 مرجع رسیدگی: شعبه 

بیستم شورای حل اختاف اصفهان خواهان: علیرضا جوادی به نشانی خ سعادت آباد )آزادگان( روبروی 

کوچه نظام 16 پاک 6 خوانده فرشته قربانی سیفی به نشانی مجهول¬المکان خواسته: الزام به انتقال 

به کاسه فوق و طی تشریفات  این شعبه و ثبت آن  به  ارجاع پرونده  از  رسمی سند گردشکار: پس 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می¬نماید: ))رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای علیرضا جوادی به طرفیت خانم فرشته 

قربانی سیفی به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 

ایران 661 د 22 ایران 43 نظر به اینکه برابر استعام واصله از راهور خوانده مالک رسمی خودرو بوده 

که برابر قرارداد عادی مورخ 3982/93 مورخ 93/5/2 به خواهان واگذار شده و اینکه مشارالیه علیرغم 

اطاع از جلسه دادرسی در شورا حاضر نگردیده و الیحه تقدیم ننموده و منکر اصالت مستندات ابرازی 

از ناحیه خواهان نشده من حیث المجموع دعوای خواهان را ثابت و وارد تشخیص مستندا به مواد 10، 

219 220قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سندخودرو 

پراید به شماره انتظامی 661د22 ایران 43 بابت اصل خواسته به مبلغ 1/300/000 ریال هزینه دادرسی 

در حق خواهان صادر و اعام می¬نماید رای صادره غیابی است وظرف مدت 20روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه وپس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 

728/م الف قاضی شورای حل اخاف شعبه 20 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
رسیدگی: شعبه  مرجع  مورخ 95/11/2   9509176796302189 دادنامه:  پرونده:951151 شماره  کاسه 

33 شورای حل اختاف خواهان: فهیمه سادات طباطبایی فخار، به نشانی اصفهان سه راه سیمین، 

مجتمع آرش واحد 402  وکیل: فاطمه مظاهری به نشانی اصفهان، چهارباغ باال، مجتمع کوثر، طبقه 

به محتویات  باعنایت  المکان شورا  به نشانی مجهول  هفتم واحد908  خوانده: سعید سیدی مرغکی 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح اتی مبادرت به صدور رأی 

می¬نماید. رای شورای حل اختاف در خصوص دعوی خانم فهیمه سادات طباطبایی فخار با وکالت 

خانم فاطمه مظاهری و به طرفیت آقای سعید سیدی مرغکی به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال 

وجه چک به شماره 308206 مورخ 95/6/15 و چک به شماره 308208 مورخ 95/8/5 وچک به شماره 

308207مورخ 95/7/5 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به دادخواست 

ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  وگواهی  تصویرمصدق چک  تقدیمی 

اباغ قانونی در جلسه  اینکه خوانده علی رغم  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 

دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/255/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف به تاریخ 95/6/15 و 95/7/5 و 95/8/5  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام 

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

از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظردرمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

729/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
رسیدگی:  مرجع   95/12/24 مورخ:  دادنامه:9509976794402827  شماره   951258 پرونده:  شماره 

شعبه 14خواهان: محمد الدریان و فاطمه ترابی به نشانی اصفهان خ رباط اول خ مهدیه فرعی اول بن 

بست دوم منزل آخر سمت راست  خوانده: مجتبی اکبری به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 

خسارت ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی و کارشناسی گردشکار: قاضی شورا با ماحظه محتویات 

پرونده و نظریه مشوری اعضای شورا کفایت وختم بررسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت 

خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به 

اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی فنی وقوع تصادف بین پژو 405 به شماره 118 و 88 ایران 13 متعلق 

به خواهان و پراید به شماره 13- 856ب87 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده 

است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تأمین دلیل شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان 

خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 10/800/000 ریال تعیین گردیده است 

و خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا 

قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی و 

مواد198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون 

و هشتصد هزار ریال بابت خسارات وارده و 10/950/00 بابت هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال بابت هزینه 

کارشناسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر واعام می¬نماید رای صادره غیابی و 

ظرف مدت 20 روز پس از اباغ در همین مرجع قابل واخواهی است.

شماره 731/م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان 
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حوادثسالمت

 لوازم آرایشی خود را در فصل بهار 

عوض کنید!
بهــار، زمــان مناســبی  فصــل 

بــرای تمیــز کــردن ابزارهــای 
ــوده و بهتــر اســت کــه  آرایــش ب
را  نکتــه  ایــن  همــه خانم هــا 
محصــوالت  بگیرنــد.  جــدی 
ــل  ــه در فص ــی ک ــی خاص آرایش
ــا  ــد،  لزوم ــرد دارن ــتان کارب زمس
ــرایط  ــون ش ــند؛ چ ــر باش ــز موث ــار نی ــل به ــد در فص نمی توانن
در  مختلفــی  جنبه هــای  از  زیســت محیطی  و  آب وهوایــی 
فصــل بهــار تغییــر می کننــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت کــه برنامــه 
اســتفاده از لــوازم آرایشــی را در ایــن فصــل تغییــر بدهیــد و بــه 
نــکات زیرتوجــه کنیــد. در ماه هــای گــرم ســال بایــد بــه ســه 
 tinted( ــده رنگــی ــم توجــه داشــته باشــید: مرطوب کنن ــزار مه اب
ــده   ــودری. مرطوب کنن ــرم پ ــدآب و ک ــل ض moisturizer( ریم
رنگــی بــه  راحتــی فونداســیون از بیــن نمــی رود و بســیار 
ــز اجــازه  ــه نظــر می رســد. ریمل هــای ضــدآب نی ــر ب طبیعی ت
ــا آب،  ــاس ب ــا تم ــق ی ــد تعری ــی مانن ــه عوامل ــد ک نمی دهن
آرایــش چشــم ها را پــاک کننــد. کــرم پــودری هــم درخشــش 
ــبی  ــان مناس ــار، زم ــل به ــد. فص ــت می ده ــه پوس ــری ب بهت
بــرای تمیــز کــردن ابزارهــای آرایــش بــوده و بهتــر اســت کــه 
همــه خانم هــا ایــن نکتــه را جــدی بگیرنــد. دلیلــش هــم ایــن 
ــا،  ــد چربی ه ــف می توانن ــی کثی ــای آرایش ــه براش  ه ــت ک اس
میکروب هــا و باکتری هــا را بــه پوســت منتقــل کننــد و شــرایط 
نامناســبی را بــرای پوســت بــه  وجــود آورنــد. در ضمــن، همــه 
ــی  ــه شــوند، حت ــد دور ریخت ــوازم آرایشــی تاریخ گذشــته بای ل

اگر مقدار زیادی از آن ها باقی مانده باشد. سالمتیسم

از دستفروش ها لوازم آرایش نخرید
مصطفــی اســماعیلی، رئیس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان 
غــذا و دارو، بــا بیــان اینکــه فرآورده هــای آرایشــی نامناســب بــا 
عوارضــی مثــل آکنــه، جــوش، لــک، ســوزش، خشــکی، قرمــزی 
پوسته شــدن پوســت و تــرک ناخــن ظاهــر می شــود، بــه مــردم 
به ویــژه خانم هــا بــه صــورت جــدی توصیــه کــرد لــوازم آرایشــی 
ــد.  ــان نخرن ــار خیاب ــان کن ــا و دستفروش ــز از دوره گرد ه را هرگ
وی همچنیــن از مــردم خواســت هنــگام خریــد یــک فــرآورده 
ــه بهداشــتی ســازمان  ــد داخــل پروان آرایشــی و بهداشــتی تولی
غــذا و دارو را مدنظــر قــرار دهنــد و دربــاره وارداتی هــا نیــز حتمــا 
ــه ورود، دارای  ــر تائیدی ــالوه ب ــه ع ــد ک ــه کنن ــی را تهی محصوالت
برچســب ردیابــی و رهگیــری اصالــت باشــد. باشــگاه خبرنگاران

تاجر قالبی در اصفهان به دام افتاد 
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از دســتگیری 
ــج  ــر برن ــوان تاج ــه عن ــود ب ــی خ ــا معرف ــه ب ــردی ک ف
توانســته بــود بیــش از 20 میلیــارد ریــال در اســتان های 

مختلــف کشــور کالهبــرداری کنــد، خبــر داد. 
ســرهنگ ســتار خســروی اظهــار داشــت: در پــی 
بــر  مبنــی  اســتان  کســبه  از  تعــدادی  شــکایت 
کالهبــرداری فــردی از آنــان، بررســی موضــوع بــه 
ــل و  ــان اداره جع ــتور کار کارآگاه ــژه در دس ــورت وی ص

کالهبــرداری پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
وی افــزود: در بررســی های صورت گرفتــه مشــخص 
ــج  ــوان تاجــر برن ــه عن ــا معرفــی خــود ب شــد فــردی ب
ــی  ــایی و هویت ــدارک شناس ــتن م ــت داش ــا در دس ب
ــت  ــه دریاف ــدام ب ــر، اق ــراد دیگ ــام اف ــه ن ــا ب ــی ی جعل
دســته چک از یکــی از بانک هــا کــرده و ســپس بــا 
بــه  اقــدام  ایــن چک هــای بی هویــت  از  اســتفاده 
خریــد و فــروش اجنــاس و اقــالم در ســطح بــازار 

ــت. ــرده اس ک
ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت: در ادامــه تحقیقــات 
 مشــخص شــد که ایــن فــرد در زمینه های جعــل عناوین 
ــودرو  ــالک و خ ــکان ام ــرداری از مال ــدارک، کالهب و م
ــی  ــز فعالیت های ــور نی ــر کش ــتان های دیگ و ... در اس

داشــته اســت.
ــات  ــا تحقیق ــرانجام ب ــزود: س ــروی اف ــرهنگ خس س
علمــی و تخصصــی ویــژه ردپــای ایــن مجــرم حرفــه ای 
در یکــی از اســتان های کشــور بــه دســت آمــد و مامــوران 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــام قضائ ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ پ
ــم را در مخفیگاهــش  ــس آگاهــی آن اســتان، مته پلی

ــد. دســتگیر کردن
کــرد:  تصریــح  اســتان  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
هم اکنــون 12 نفــر از شــاکیان ایــن پرونــده شناســایی 
شــدند کــه 9 نفــر آن هــا از اصفهــان و ســه نفــر دیگــر از 
اســتان های چهارمحــال و بختیــاری، فــارس و هرمــزگان 

ــتند. هس
ســرهنگ خســروی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم 
تاکنــون بــه 20 میلیــارد ریــال کالهبــرداری از شــهروندان 
اعتــراف کــرده، گفــت: ایــن متهــم 40 ســاله کــه دارای 
مــدرک تحصیلــی ســوم ابتدایــی اســت، بــه قــدری در 
ــا  ــه توانســته تنه ــوده ک ــه ای و متبحــر ب کار خــود حرف
ــه ارزش  ــی ب ــی،  ملک ــدارک جعل ــا م ــورد ب ــک م در ی
10میلیــارد و 512 میلیــون ریــال کالهبــرداری کنــد. 

پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

همزمان با سالروز وفات 
ت زینب سالم هللا علیها  ح�ض

پیکر شهید مدافع حرم، 
شهید حمید حیدری در زینبیه 

اصفهان تشییع شد و سپس 
در گلستان شهدا کنار دیگر 

همرزمانش آرام گرفت. ایمنا

شنبه26فروردینماه1396 ـــمـــاره404 ســـــالسومݡسݒ

امامعلی؟ع؟میفرمایند:
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راستگویىاش،تورابهراستگویىدعوتکند

وبااعمالنیکخود،تورابهبهتریناعمال
برانگیزد.
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان
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تاکیــد کــرد کــه  اعصــاب  و  مغــز  انجمــن  نایب رئیــس 
ــاق  ــره اتف ــی روزم ــی در زندگ ــه گاه ــی ک ــی های گذرای فراموش

می افتــد بــه هیچ وجــه بــه معنــی آلزایمــر نیســت.
ــا بیــان اینکــه رســانه ها نبایــد در زمینــه   دکتــر بابــک زمانــی ب
اطالع رســانی دربــاره بیماری هــای زوال عقــل اغــراق کننــد 
ــی  ــث وحشــت عموم ــن اســت باع ــن کار ممک ــرد: ای ــار ک اظه
ــه  ــال ب ــت از ابت ــن وحش ــد ای ــم بای ــردم ه ــود. م ــردم ش در م
آلزایمــر را کــه در تمــام ســنین بــه جــان آن هــا افتــاده را کنــار 
بگذارنــد و نگــران ابتــال بــه ایــن بیمــاری نباشــند. کســانی کــه 
ــد؛  ــر نگرفته ان ــوز آلزایم ــتند، هن ــود هس ــی خ ــران فراموش نگ
آن  آن مبتــال می شــوند، متوجــه  بــه  افــرادی کــه  چــون 
ــه  ــی ب ــه گاه ــی ک ــی های گذرای ــن فراموش ــوند. همچنی نمی ش
ــه  ــه ب ــه هیچ وج ــد، ب ــاق می افت ــره اتف ــی روزم ــبب زندگ س
معنــی آلزایمــر نیســت. وی ادامــه داد: افزایــش زوال عقــل تــا 

حــدود زیــادی بــه دلیــل افزایــش طــول عمــر مــردم، طبیعــی 
اســت. همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه علــت کاهــش 
زاد و ولــد، جمعیــت جــوان کشــور کــم شــود و متوســط ســنی 
ــتر  ــل بیش ــا زوال عق ــه ب ــد و در نتیج ــش یاب ــت افزای جمعی
روبــه رو شــویم. زمانــی همچنیــن بــه  افزایــش دانــش دربــاره 
ــرد  ــا اشــاره ک ــس و تشــخیص بیشــتر آن ه بیماری هــای دمان
ــه ایــن موضــوع بســیاری از بیماری هــای  ــا توجــه ب و گفــت: ب
یــا  نمی شــد  داده  تشــخیص  در گذشــته  عقــل کــه  زوال 
بــه عنــوان بیماری هــای روانــی شــناخته می شــد، امــروزه 
 بــه درســتی تشــخیص داده می شــوند. افزایــش زوال عقــل 
بــه معنــی افزایــش شــیوع آن نیســت؛ بلکــه بــه معنــی افزایــش 
ــس  ــت. نایب رئی ــخیص بیماری هاس ــالمندی و درک و تش س

اضافــه کــرد:  ایــران همچنیــن  اعصــاب  و  مغــز  انجمــن 
متاســفانه در ایــران سیســتم ثبــت بیماری هــا بــه شــکل 
درســت وجــود نــدارد؛ البتــه تالش هایــی بــرای گســترش 
ــان  ــن ایرانی ــاری بی ــن بیم ــیوع ای ــت. ش ــده  اس ــاز ش آن آغ
و کســانی کــه از نظــر نــژادی شــبیه مــا هســتند، تفــاوت 
چندانــی نــدارد. ایــن نــوع بیماری هــا بیشــتر بــه ریشــه نــژادی 
ــترک  ــان مش ــا اروپایی ــان ب ــن ایرانی ــار آن بی ــردد و آم بازمی گ
ــه  ــی ب ــری و فیزیک ــت فک ــش فعالی ــزود: افزای ــت. وی اف اس
ــره  ــش ذخی ــود بخ ــث می ش ــه و ورزش،  باع ــورت مطالع ص
مغــز گســترش جالــب توجهــی پیــدا کنــد، بــروز عالئــم 
ــانی  ــد. کس ــدت آن بکاه ــدازد و از ش ــر ان ــه تاخی ــس را ب دمان
ــد، ایــن  ــه خــود ادامــه می دهن ــه کار روزان ــا ســالمندی ب کــه ت

بیماری هــا در آن هــا شــیوع و شــدت کمتــری دارد. زمانــی 
ــرد  ــی ک ــر معرف ــاری آلزایم ــس را بیم ــوع دمان ــایع ترین ن  ش
ــا 80  ــاری از ســنین 70 ی ــن بیم ــروز نشــانه های ای ــزود: ب و اف
ســالگی آغــاز می شــود و کمتــر از نیمــی از مــردم در ســنین 90 
ســالگی درجاتــی از آن را خواهنــد داشــت. امــا دمانــس محدود 
بــه ایــن بیمــاری نیســت؛ بیمــاری دیگــری بــه نــام FTP نیــز 
ــا  ــتر ب ــد و بیش ــروز می یاب ــل از آن ب ــی قب ــا گاه ــن 50 ی در س
نشــانه های رفتــاری خــود را نشــان می دهــد. ایــن بیمــاری در 
ــد و در  ــود را نشــان می ده ــی خ ــالل تکلم ــا اخت ــک ب ــپ ی تی
ــایر  ــپس س ــد و س ــروز می کن ــاری ب ــالل رفت ــا اخت ــپ دو ب تی
ــان  ــن بی ــود. وی همچنی ــاز می ش ــل آغ ــانه های زوال عق نش
کــرد: اگــر بیمــاری در مراحــل اولیــه تشــخیص داده شــود، قابل 
ــاری  ــا بیم ــر نحــوه برخــورد ب ــی از آن مهم ت ــرل اســت؛ ول کنت

اســت کــه دچــار زوال عقــل شــده اســت. انتخــاب

فراموشی های گذرا، آلزایمر نیست

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری نوش آباد در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن ورزشی خود از طریق مزایده به صورت رهن و اجاره حسب شرایط مندرج 

در ا سناد مربوطه اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، رویت سالن و دریافت فرم آن از طریق درج 

آگهی به مدت 10 روز در ساعت اداری به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنا هزینه آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
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