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حضورمیلیونیرأیاولیها
معیارهای انتخاب

مقابــل  در  قــدرت  صاحبــان  از  برخــی  چــرا 
کمــر خــم می شــوند، امــا جــواب  ثروتمنــدان تــا 
ســام و ســؤال یــک مراجــع را نمی دهنــد و حاضــر 

ایــن  آیــا  شــوند؟  هــم کام  او  بــا  لحظــه ای  نیســتند 
روحیــات حکایــت از نوعــی جهــل و نزدیــک شــدن بــه 
کــه در  دوران جاهلیــت نیســت؟ مگــر نــه ایــن اســت 
ــروت دور  ــر محــور ث ــراد ب ــر جاهلیــت شــخصیت اف عص

مــی زد. 
خــدای متعــال در آیــه شــریفه ۳۷ ســوره ســبا ایــن معیــار 
را فاقــد اعتبــار اعــام و معیــار جدیــد را جایگزیــن فرمــود: 
ُبُکــْم ِعنَدَنــا ُزْلَفــی  ِتــی ُتَقِرّ
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ِبَمــا َعِمُلــوْا َوُهــْم ِفــي اْلُغُرَفــاِت آِمُنــوَن«
مقــرب  مــا  نــزد  را  شــما  هرگــز  فرزندانتــان  و  »امــوال 
عمــل  و  بیاورنــد  ایمــان  کــه  کســانی  جــز  نمی ســازد؛ 
کــه بــرای آنــان در برابــر کارهایی  صالحــی انجــام دهنــد 
کــه انجــام داده انــد، پاداشــی دوچنــدان اســت و آن هــا 
خواهنــد  امنیــت  نهایــت  در  بهشــتی  غرفه هــای  در 

بــود.« 
اتقیکــم«  عنــداهلل  کرمکــم  ا »اّن  فرمــود:  همچنیــن 
»گرامی تریــن شــما نــزد خــدا، باتقواترین شماســت.«...
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بــه  نســبت  را  خودشــان  اســامی  آداب  كــه 
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کنند امسال، متولدین 29 اردیبهشت 78 می توانند در انتخابات شرکت 



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا بیــان اینکــه 
عمــده مشــکل کارخانه هــا نقــدینگـــی اســت، 
ــون 15 درصــد  ــت: بانک هــای خصوصــی از قان گفـ

ــد. ــروی نمی کنن ــی پی ــود بانک س
بــه گــزارش کیمیــای وطــن ناصــر ســراج در حاشــیه 
افتتــاح ســاختمان جدیــد اداره کل بازرســی اســتان 
ــه ماننــد  ــا بیــان اینکــه مــردم دیگــر ب خوزســتان ب
گذشــته تحمــل مســائل خــارج از مــوارد انتخاباتــی 
ــه زحمــات وزارت اطالعــات و ســربازان  ــد، ب را ندارن
ــود در  ــت موج ــرد: امنی ــار ک ــاره و اظه ــام اش گمن
و  می دانیــم  ســربازان  ایــن  مدیــون  را  کشــور 
ــا پــس از انتخابــات، وظیفــه  مأمــوران ایــن نهــاد ت
ســنگینی را بــر عهــده خواهنــد داشــت. وی افــزود: 
ــات از  ــه انتخاب ــر در صحن ــای حاض ــه کاندیداه هم
ــه  ــده اند و اینک ــد ش ــان تایی ــورای نگهب ــوی ش س
کــدام یــک پیــروز شــود، فرقــی نــدارد و امیدواریــم 

ــد. ــه وجــود نیای ــن راه هیــچ مشــکلی ب در ای
 رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا بیــان اینکــه 
ایــن ســازمان پیــش از آغــاز ســال نــو برنامه هــای 
ــد،  ــالم می کن ــتان ها اع ــه اس ــود را ب ــد خ ــال بع س
ایــن  برنامه هــای  امســال  کــرد:  خاطرنشــان 
ســازمان در راســتای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری 
ــد  ــاد خواه ــادی و فس ــائل اقتص ــای مس ــر مبن و ب

بــود.
بیــان  بــا  ســراج 
بانک هــای  اینکــه 
از  خصوصــی 
درصــد   15  قانــون 
ســود بانکــی تبعیت 
ــح  ــد، تصری نمی کنن

ــگاه داری و  ــود بن ــی موج ــای خصوص ــرد: بانک ه ک
ــه  ــال ب ــه دنب ــد و ب ــی کار می کنن ــورت دالل ــه ص ب
دســت آوردن ســودهای زیــاد بــرای خــود هســتند.

وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه بایــد اقدامــی 
انجــام شــود تــا منابــع بــه ســمت بانک هــای 
ــان  ــکاری جوان ــه مســئله بی ــرده شــود، ب ــی ب دولت
ــه مســئله  کشــور اشــاره کــرد و ادامــه داد: توجــه ب
اشــتغال جوانــان اصلی تریــن برنامــه کشــور اســت 
ــود  ــیاری وج ــای بس ــور کارخانه ه ــاید در کش و ش
ــده  ــی عم ــتند؛ ول ــه روز نیس ــه ب ــد ک ــته باش داش
مشــکلی کــه بــرای آن هــا وجــود دارد، مســئله 

ــت. ــی اس نقدینگ
ــش  ــردن و افزای ــال ک ــا فع ــرد: ب ــه ک ــراج اضاف س
نقدینگــی می توانیــم باعــث تولیــد دوبــاره ایــن 
ــای  ــش فرصت ه ــن رو افزای ــویم و از ای ــع ش صنای

ــارس ــیم. ف ــته باش ــغلی داش ش

واشــنگتن بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه آمریــکا 
ایــران  قبــال  در  خــود  سیاســت های  بازنگــری  حــال   در 
و بــه دنبــال تضمیــن اجــرای دقیــق تعهــدات ایــران در برجــام 
اســت. »رابــرت وود«، نماینــده آمریــکا، در جلســه کمیتــه 
مقدماتــی پیمــان منــع گســترش تســلیحات هســته ای 
ــر  ــکا ب ــه ای اعــالم کــرد کــه آمری ــا انتشــار بیانی ــی( ب )ان پی ت
ــت امنیــت تمامــی کشــورهای  ــی در تقوی ــم ان پی ت نقــش مه
ــد  ــه ای تأکی ــات منطق ــت و ثب ــت امنی ــی و تقوی عضــو ان پی ت
می کنــد.در ایــن بیانیــه، آمریــکا چندیــن کشــور از جملــه ایــران 
و کــره شــمالی را بــه عنــوان چالشــی بــرای امنیــت منطقــه و 

ــود. ــرار داده ب ــان در منطقــه مــورد اشــاره ق جه
در بخــش ایــران ایــن بیانیــه آمــده اســت: »آمریــکا در حــال 
بازنگــری سیاســت های خــود در قبــال  حاضــر در حــال 
ــور  ــن کش ــرب ای ــای مخ ــامل فعالیت ه ــه ش ــت ک ــران اس ای
در خاورمیانــه و همچنیــن برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 
)برجــام( می شــود.« ایــن بیانیــه ادامــه می دهــد: »در حالــی 
ــا  ــت، م ــال اجراس ــران( در ح ــوص ای ــری )در خص ــه بازنگ ک
همچنــان بــه دنبــال تضمیــن اجــرای دقیــق تعهــدات ایــران در 
قبــال برجــام متعهــد هســتیم و همچنیــن بــه ایفــای تعهــدات 
ــیاری از  ــد بس ــالف تأکی ــم.« برخ ــه می دهی ــز ادام ــود نی خ
مقامــات غربــی و آژانــس بــر پایبنــدی ایــران بــر تعهداتــش، 
بیانیــه آمریــکا مدعــی شــده اســت: »بــا توجــه بــه تاریخچــه 
دردسرســاز ایــران در ســرپیچی از ان پی تــی، پادمان هــای 

هســته ای آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی و در زمینــه 
چندیــن قطعنامــه الزم االجــرای شــورای امنیــت ســازمان 
ــن  ــده ای ــته ای اعالم نش ــای هس ــن فعالیت ه ــل و همچنی مل
کشــور در گذشــته و همچنیــن برنامــه تســلیحات هســته ای، 
اتمــی کامــال  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  راســتی آزمایی 
ضــروری اســت تــا بــه جامعــه بین الملــل ایــن اطمینــان داده 
ــز اســت و  ــران کامــال صلح آمی ــه برنامــه هســته ای ای شــود ک
ــا فعالیت هــای  ــت ی ــچ فعالی ــد و هی ــی می مان ــز باق صلح آمی
هســته ای اعــالم نشــده ای در ارتبــاط بــا تســلیحاتی شــدن در 

ــد.« ــدارد و رخ نمی ده ــود ن ــران وج ــای ته ــچ  کج هی
ایــن بیانیــه می افزایــد: »ایــران بــه منظــور دادن چنیــن 
تضمینــی بــه آژانــس، می بایــد بــه شــدت بــه تمامــی 
تعهــدات و اقدامــات فنــی طبــق برجــام پایبنــد بــوده و جامعــه 
بین الملــل نیــز می بایــد آمــاده پاســخگویی بــه هرگونــه 

ــد.« ــران باش ــدات ای ــض تعه نق
ایــن بیانیــه این گونــه می نویســد: »هــر گونــه نگرانــی معتبــر 
درخصــوص فعالیت هــای هســته ای اعــالم نشــده ایــران 
ــد  ــری باش ــل پیگی ــس قاب ــط آژان ــد توس ــد و می بای می توان
ــارت  ــرای نظ ــود ب ــارات خ ــی اختی ــد از تمام ــس می بای و آژان
ــا تمامــی بخش هــای برجــام اســتفاده  بــر ســازگاری ایــران ب
ــای  ــر فعالیت ه ــرای دیگ ــران را ب ــان ای ــکا همچن ــد. آمری کن
بی ثبات کننــده اش در منطقــه از جملــه توســعه موشــک و 

ــارس ــد.« ف ــئول می دان ــم، مس ــت از تروریس حمای

ــت:  ــرور گف ســردار غیب پ
خورشــید  طلــوع  بــا 
اســالم، عالــم بشــریت 
جــان گرفــت و روحــی 
ــان  ــد انس ــاره در کالب دوب
ــان ها  ــد و انس ــده ش دمی
را از لبــه پرتــگاه و قتلــگاه 

جاهلیــت نجــات داد.
وی اســالم را بزرگ تریــن هدیــه خداونــد بــه همــه انســان ها 
ــان روز  ــل از هم ــراد جاه ــفانه اف ــزود: متاس ــت و اف دانس
ــج و  ــال رن ــاز و 23 س ــالم را آغ ــا اس ــمنی ب ــت دش نخس

ــد. ــل کردن ــر تحمی ــن پیامب ــر وجــود نازنی مشــقت را ب
جانشــین فرمانــده کل ســپاه در امــور بســیج بــا اشــاره بــه 
ــه شــهادت رســاندن عالمــان  ــا ب ــد کــردن ی ــی و تبعی زندان
و آزادی خواهــان طــی قرن هــای متمــادی بیــان کــرد: 
خداونــد مشــیت نمــود تــا بــا رهبــری امــام امــت و نصــرت 
ــور اســالم در سراســر  ــروز شــود و ن ــالب پی ــن انق ــت ای ام

ــاره بدرخشــد. ــم دوب عال
وی همراهــی مــردم را در طــول انقــالب یــادآور شــد و اظهــار 
و  یزیدیــان  بوســفیانی ها،  حرمله هــا،  همــواره  داشــت: 
ــالب  ــل انق ــا در مقاب ــتند ت ــم پیوس ــه ه ــاره ب ــان دوب یهودی
ــه روز شــاهد افزایــش دشــمنی و  اســالمی بایســتند و روزب
ــرد:  ــد ک ــرور تاکی ــردار غیب پ ــتیم. س ــمن هس ــت دش خباث

تک تــک  روی  بلکــه  موشــک هایمان  روی  نه تنهــا  مــا 
فشــنگ ها و تجهیزاتمــان شــعار مــرگ بــر اســراییل را حــک 
می کنیــم؛ چــرا کــه مــرگ بــر اســراییل، شــعاری راهبــردی 
اســت کــه تمــام آزادی خواهــان عالــم بــه ایــن مقاومــت و 

ــران اســالمی مفتخــر هســتند. شــجاعت ای
وی در همیــن خصــوص افــزود: شــعار مــرگ بــر اســراییل، 
تقــوا و روحیــه انقالبــی و پایبنــدی بــه اصــول می خواهــد و 
ــی  ــالب، حرف ــعارهای انق ــا و ش ــردن آرمان ه ــوال ب ــر س زی

بــی ارزش اســت.
ــداوم راه شــهدا را  ــس ســازمان بســیج مســتضعفین ت رئی
ــرای ادامــه راه شــهیدان  ضــروری دانســت و تاکیــد کــرد: ب
ــی  ــم. راه شــهدا یعن ــوش کنی ــزه گ ــت را آوی ــد کالم والی بای
ــوش  ــان و گ ــداری از خونش ــری، پاس ــری از رهب تبعیت پذی

ــودن اســت. ــه فرمــان والیــت ب ب
وی انقالبــی مانــدن را بــرای تــدوام انقــالب ضــروری خوانــد 
ــم  ــالب حاضری ــای انق ــام صحنه ه ــرد: در تم ــح ک  و تصری
بــا هیــچ چیــز معاملــه نمی کنیــم  را  انقــالب  ایــن  و 
 و تــا پــای جــان از انقــالب و رهبــری دفــاع خواهیــم 

کرد.
ــی  ــه برخ ــرد: ب ــح ک ــش تصری ــخنان خوی ــان س وی در پای
خوش خیالــی دســت ندهــد؛ چــرا کــه مــا بــا آمریــکا 
ــه قــدرت داخلی مــان ایمــان داریــم و  مبــارزه می کنیــم و ب

ــارس ــم. ف ــارف نداری ــچ احــدی تع ــا هی ــن راه ب در ای

رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: آمــوزش و پــرورش 
طبــق ســند 2030، آمــوزش قــرآن را بــرای کــودکان پیش دبســتانی 
ــن  ــی و ضم ــای روان شناس ــرده و کالس ه ــوع ک ــتانی ممن و دبس

خدمــت را جایگزیــن آن کــرده اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســالم نصــرهللا پژمانفــر 
ــس شــورای اســالمی، در جلســه  ــردم مشــهد در مجل ــده م نماین
ــه در تذکــری  ــوه  مقنن ــروز )سه شــنبه، 19 اردیبهشــت( ق ــی دی علن
ــفندماه  ــت: اس ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــور و وزی ــه رئیس جمه ب
ســال 95 مکاتبــه ای بــا آمــوزش و پــرورش داشــتم کــه متأســفانه 
ــه کمیســیون فرهنگــی  گزارش هایــی از شهرســتان های مختلــف ب
ــرورش  ــوزش و پ ــند 2030، وزارت آم ــاس س ــر اس ــه ب ــیده ک رس
آمــوزش قــرآن بــه کــودکان کمتــر از 10 ســال را ممنــوع کرده اســت.
وی افــزود: بــر اســاس توافقــی کــه در ســند 2030 صــورت گرفتــه 
بــه کــودکان کمتــر از 10 ســال نبایــد در مــدارس بیــش از یــک زبــان 
ــن  ــق ای ــرورش طب ــوزش و پ ــن  آم ــود؛ بنابرای ــوزش داده ش آم
ســند، آمــوزش قــرآن را بــرای کــودکان پیش دبســتانی و دبســتانی 
ممنــوع کــرده و کالس هــای روان شناســی و ضمــن خدمــت را 

جایگزیــن آن کــرده اســت.
 رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس اضافــه کــرد: آمــوزش 
ــی  ــده، آمــوزش روان خوان ــرورش مقــرر کــرده کــه از ســال آین  و پ
ــی  ــا آن های ــوع شــود و ب ــرآن در پیش دبســتانی ها ممن ــظ ق و حف
ــی از  ــن یک ــود؛ ای ــه می ش ــد، مقابل ــرا نکنن ــرح را اج ــن ط ــه ای ک

ــوز ــات ســند 2030 اســت. افکارنی جنای

وزیــر اطالعــات گفــت: بــدون 
مفســدان  بــا  مســامحه 
ــم  ــورد می کنی ــادی برخ اقتص
برخــورد  ایــن  لزومــا  امــا 
نیســت.  آن هــا  دســتگیری 
حجت الســالم و المســلمین 
علــوی بــا اشــاره بــه کشــفیات 
ســربازان گمنــام در عرصــه 
کــرد:  تصریــح  اقتصــادی 

ــک  ــان ی ــول فرهنگی ــان پ ــارد توم ــون از 10 هــزار میلی تاکن
ــول  ــالن ق ــم و عام ــان آن را برگردانده ای ــارد توم ــزار میلی ه

ــد.  ــم برگردانن ــه آن را ه ــد بقی داده ان
وزیــر اطالعــات افــزود: بیــش از 20 هــزار هکتــار زمیــن را 
ــده  از زمین خــواران بازپــس گرفتیــم و 3 هــزار و 800 پرون
ــان  ــارد توم ــزار و 300 میلی ــه ارزش 4 ه ــی ب ــرار مالیات ف

ــم.  تشــکیل دادی
حجت الســالم و المســلمین علــوی خاطرنشــان کــرد: 
ــازار ارز  ــه ب ــا ســرمایه گذاری کــه ســرمایه اش را گاهــی ب ب
ــک  ــازار مل ــه ب ــی ب ــال و گاه ــازار ط ــه ب ــی ب ــرد، گاه  می ب
ــازار می شــود، برخــورد  ــاب در ب ــن کار موجــب الته ــا ای و ب
را  بــا ســرمایه گذاری کــه ســرمایه اش  نــه  می کنیــم؛ 
صــرف تولیــد و رونــق کســب و کار در کشــور می کنــد. 

ــگاران ــگاه خبرن باش

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 

عمده مشکل کارخانه ها، نقدینگی است

واشنگتن: 

آمریکا به دنبال بازنگری سیاست های خود در قبال ایران است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 

در مبارزه با آمریکا با احدی تعارف نداریم

 ممنوعیت آموزش قرآن به کودکان 

توسط آموزش و پرورش

وزیر اطالعات تأکید کرد: 

برخورد بدون مسامحه با مفسدان اقتصادی

حتما بخوانید!
عمده مشکل کارخانه ها، نقدینگی است چهارشنبه  20  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  425  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

معیارهای  انتخاب                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــدرت  ــروت و ق ــخصیت را از ث ــار ش ــالم معی ــذا اس  ل
 و … بــه ایمــان و تقــوا و عمــل صالــح تغییــر داد 
و کســانی کــه در مســند امــور قــرار می گیرنــد، بایــد بــه 
ــوا  ــار، ایمــان، تق ــد؛ اگــر معی ــن معیارهــا توجــه کنن ای
ــاد  ــای فس ــع گرفتاری ه ــد، آن موق ــح ش ــل صال و عم
ــاش  ــی، اختــالس، هزینه هــای بیجــا، ریخــت و پ مال
بیت المــال، گذشــت از بیت المــال بــه نفــع اربــاب 
ــروت  ــان ث ــات ارباب ــم و تخلف ــروت، گذشــت از جرائ ث

ــود. و … نخواهــد ب
 وقتــی قــرآن بــر معیــار ثــروت و فرزنــد و … خــط بطالن 
ــای  ــا ج ــا و ابوجهل ه ــفیان ها، ابولهب ه ــد، ابوس می کش
خــود را بــه ســلمان ها و ابوذرهــا و مقدادهــا می دهنــد؛ 

توجــه کنیــم تفــاوت از زمیــن تــا آســمان اســت.
وقتــی مــالک قرآنــی باشــد، سوء اســتفاده کنندگان 
ریاســت طلبان، ثروت انــدوزان، تملق گویــان و افــراد 

ــت.  ــد داش ــی نخواهن ــب جایگاه فرصت طل
بــه یقیــن مالک هــا و معیارهــای الهــی بــر همــه 
معیارهــای ناپســند عصــر جاهلیــت قلــم بطــالن 
می کشــد و در جامعــه ای کــه معیارهــای دیــن حاکــم 
می شــود، از غوغاســاالری قومــی خبــری نخواهــد بــود 
و بــه عکــس هــر مســئولی کــه افــراد وابســته و اقــوام 
خــود را ســر کار بیــاورد، از معیارهــای دینــی ســرباز زده 
و بــه عصــر جاهلیــت برگشــته اســت؛ چــرا کــه افــراد 
قبیلــه و قــوم او نســبت بــه دیگــران برتــری ای ندارنــد 
کــه بــدون ضابطــه و … در مســند و جایگاه هایــی قــرار 
گیرنــد و اگــر قــرار باشــد افــرادی بــه کار گمــارده شــوند 
بایــد بــر اســاس ضوابــط و قانــون، آزمــون و گزینــش 
ــگان  ــود و هم ــی ش ــالم عموم ــده و اع ــل ش و … عم
در یــک ســطح آزمــوده شــوند و نیروهــای قــوی، آگاه 
بادانــش الزم و از طرفــی دارای مالک هــای ارزشــی 
برگزیــده شــوند؛ صــرف نســبت بــا مدیــر و … کفایــت 
ــت محســوب می شــود.  ــی جاهلی ــن نوع ــد؛ ای نمی کن
ــت  ــه در حکوم ــزی اســت ک ــان چی ــی هم قومیت گرای
خلیفــه ای  عمــل می شــد و در هــر دوره ای کســانی کــه 
ــدگان راه  ــد، رون ــه ایــن عمــل ناپســند دســت می زنن ب

ــوند. ــوب می ش او محس
ــت ها  ــذاری پس ــال و واگ ــیم بیت الم ــض در تقس تبعی
حیــف و میل هــا و … میــراث حکومــت آن خلیفــه 

ــود. ــزان ب ــد امــروز از آن گری اســت کــه بای
آری، مقــام تکلیــف اســت، نــه افتخــار؛ وســیله اســت 
نــه هــدف و کســی کــه جــز ایــن می اندیشــد و عمــل 

ــه خطــا مــی رود. ــد، بســیار ب می کن
ــک  ــس ل ــک لی ــد: »إّن عمل ــی)ع( فرمودن ــی عل مول

ــه«  ــا ن ــک ام ــی عنق ــه ف ــه و لکن بطعم
»فرمانــداری )پســت و مقــام( بــرای تــو وســیله آب و 

نــان نیســت؛ بلکــه امانتــی اســت بــر گردنــت.« 
لــذا خــوب نظــر کنیــم، بیندیشــیم، تعقــل کنیــم 
و از کســانی کــه در فکــر پیونــد قــدرت و ثــروت 
ــه  ــم؛ بلک ــروی نکنی ــتند، پی ــود هس ــده خ ــرای آین ب
ــه  ــت ب ــان خدم ــه خواه ــم ک ــانی روی آوری ــه کس ب
ــت  ــروت، مکن ــدرت، ث ــال ق ــه دنب ــتند و ن ــردم هس  م

و … .
شــهید مظلــوم آیــت هللا دکتــر بهشــتی فرمودنــد: »مــا 

شــیفتگان خدمتیــم و نــه تشــنگان قــدرت.«
کســی را انتخــاب کنیــم کــه عاشــق و شــیفته خدمــت 

بــه مــردم باشــد و نــه تشــنه قــدرت.

توصیه های امام رضا)ع( به جوانان                                    

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

بــزرگان  و  ائمــه  همــه  مشــترک  توصیــه  ازدواج، 
اســالم اســت. توصیــه ای کــه اگــر بــه آن عمــل شــود 
ــرت  ــا و آخ ــبختی دنی ــده خوش ــد تضمین کنن می توان

ــد. باش
بــرای  توصیه هایــی  هــم  رضــا)ع(  امــام  کالم  در 
ازدواج، انتخــاب همســر و ازدواج اســالمی نقــل شــده 

ــم. ــرور می کنی ــم م ــا ه ــه ب ک
از ایشـان روایت شـــده که فـرمـودند: 

زنــی نــزد امــام باقــر)ع( رســید و گفــت: می خواهــم 
بــرای رســیدن بــه فضــل و کمــال هرگــز ازدواج نکنــم.
ــر خــودداری  ــن. اگ ــن کار را نک ــد: ای حضــرت فرمودن
ــه  ــی داشــت، فاطمــه)ع( ب ــت و کمال از ازدواج، فضیل
ــی  ــود؛ در حال ــو شایســته تر ب ــت از ت ــن فضیل درک ای
کــه هیچ کــس در فضیلــت و کمــال بــر او پیشــی 

ــدارد. ن
امــام رضــا)ع( همچنیــن فرمودنــد: مــردی نــزد 
امــام باقــر)ع( رســید؛ حضــرت فرمودنــد: ازدواج 
ــا  ــد: دنی ــه. حضــرت فرمودن ــت: ن ــرد گف ــرده ای؟ م  ک
و هــر آنچــه در آن اســت را دوســت نــدارم، اگــر شــبی 
ــه ســر کنــم. دو رکعــت نمــازی کــه فــرد  بی همســر ب
ــر از عمــل مجــردی اســت کــه  متأهــل می گــذارد، برت

ــا روزه دار باشــد.  ــد و روزه شــب زنده داری کن
بهنــگام را  بیانــی دیگــر ازدواج  امــام رضــا)ع( در 
ــوه  ــد می ــران همانن ــد: دخت ــد و فرمودن ــه کردن توصی
درخــت هســتند. هــرگاه میــوه درخــت رســید، چــاره ای 
ــش  ــده نشــود، تاب ــر چی ــدن آن نیســت و اگ جــز چی
ــاد مــزه آن را  ــاه می ســازد و وزش ب خورشــید آن را تب
ازبیــن می بــرد. )منتخــب میــزان الحکمــه، ح2785( 
انتخــاب همســر  دربــاره شــرایط   امــام رضــا)ع( 
و ســهولت در ازدواج فرمودنــد: »اذا خطــب الیــک 
ــک  ــه و ال یمنع ــه فزوج ــه و خلق ــت دین ــل رضی رج

فقــره« )میــزان الحکمــة، ج 4، ص 280( 
 »هنگامــى کــه مــردى از شــما خواســتگارى کــرد کــه 
ــا او  ــه ازدواج ب ــد، ب ــى بودی ــالق او راض ــن و اخ از دی
رضایــت دهیــد و مبــادا فقــر او تــو را از ایــن رضایــت 

ــازدارد.«  ب
همین طــور از ایشــان نقــل اســت کــه فرموده انــد: 
هــرگاه خواســتی ازدواج کنــی، از خداونــد طلــب خیــر 
کــن و در پــی آن بــرو؛ ســپس دو رکعــت نمــاز بخــوان 

ــو:  ــر و بگ ــاال بب ــت هایت را ب و دس
ــَن النســاِء  ــی ِم ل ل ــهِّ ــَج فَس ــُد التزوی ــی ُاری ــمَّ إن اللُه
ــنَّ  ــنَّ فرجــًا،َو أحفظُه ــًا َو أَعفُه ــًا َو خلق ــنُهنَّ َخلق أحَس
نفســًا ِفــیَّ َو فــی مالــی، َو أکَملُهــنَّ َجمــااًل، َو أکثَرُهــنَّ 

ــه، ص 155(  ــه رضوی أوالدًا )صحیف
»خداونــدا! می خواهــم ازدواج کنــم؛ پــس بــرای مــن 
از زنــان، نیکوتریــن آن هــا را از جهــت نقــش و نــگار و 
خلــق و خــوی و پاکدامن تریــن آن هــا و محافظ تریــن 
آن هــا دربــاره مــن و مــال مــن و کامل تریــن آن هــا را 
ــا را از  ــن آن ه ــال و فراوان تری ــی و جم ــت زیبای از جه

جهــت آوردن فرزنــد فراهــم کــن.«

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

دادستان کل کشور: 

پرونده های انتخاباتی به دادسرا 

ارجاع داده شد
ــف  ــده تخل ــاع 23۶ پرون ــری از ارج ــالم  منتظ حجت االس
ــداد  ــن تع ــت: از ای ــر داد و گف ــرا خب ــه دادس ــی ب انتخابات
پرونــده، 27 فقــره از طریــق وزارت کشــور و بقیــه از طریــق 

ــت. ــوده اس ــی ب ــای انتخابات ــتادهای کاندیداه س
کل  دادســتان  منتظــری،  محمدجعفــر  حجت االســالم 
ــم  ــق مه ــه مصادی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــور، در پاس کش
تخلفــات انتخاباتــی در فضــای مجــازی و رقابت هــای 
ــی  ــار کــرد: مــوارد تخلفــات انتخابات ــی چیســت، اظه میدان
ــرده  ــا ک ــات احص ــون انتخاب ــاده 33 قان ــذار در م را قانونگ
کــه بعضــی از آن هــا مهــم و بعضــی دیگــر اهمیــت چندانــی 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــی اس ــال تخلفات ــر ح ــه ه ــی ب ــدارد؛ ول ن
ــم در  ــا ه ــی از آن ه ــت و بعض ــب اس ــل تعقی ــی قاب قانون
قوانیــن دیگــر جــرم محســوب می شــود کــه قابــل تعقیــب 

ــت. ــری اس کیف
رئیــس ســتاد پیشــگیری از جرایــم انتخاباتــی در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه تاکنــون چــه مــواردی بــه دادســتانی ارجــاع 
ــه تشــکیل شــده، گفــت:  و چــه پرونده هایــی در ایــن زمین
ــا یکشــنبه 17 اردیبهشــت در سراســر کشــور حــدود 23۶  ت
فقــره پرونــده شــکایت بــه دادســرا ارجــاع داده شــده کــه از 
ــه  ــق وزارت کشــور و بقی ــره از طری ــره، 27 فق ــن 23۶ فق ای

از طریــق ســتادهای کاندیداهــای انتخاباتــی بــوده اســت.
ــا  ــه آی ــر اینک ــی ب ــری مبن ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
دادســتانی رأســا و بــدون شــکایت بــه موضوعــی می پــردازد 
یــا خیــر، خاطرنشــان کــرد: معمــوال بعضــی از مــواردی کــه 
ــم شــکایت از طــرف  ــب اســت، مســتلزم تقدی ــل تعقی قاب
ــر  ــد و اگ ــرار می گیرن ــت ق ــورد اهان ــه م ــت ک ــانی اس کس
شــکایت نکننــد دادســرا رســیدگی نمی کنــد؛ چــرا کــه حــق 
شــخصی افــراد اســت و بایــد خودشــان تعقیــب و شــکایت 

ــر ــد. مه ــری می کن ــس از آن دادســرا پیگی ــد و پ کنن

 امسال، متولدین 29 اردیبهشت 78 
می توانند در انتخابات شرکت کنند

حضور میلیونی رأی اولی ها
رئیــس ســتاد انتخابــات گفــت: 5۶ میلیــون و 410 هــزار 
و 234 نفــر واجــد شــرایط حضــور در انتخابــات 29 
اردیبهشــت هســتند کــه از ایــن تعــداد 1 میلیــون و 350 

ــود. هــزار و 294 نفــر رأی اولــی خواهنــد ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علی اصغــر احمــدی رئیــس 
ــالک  ــون م ــق قان ــت: طب ــور گف ــات کش ــتاد انتخاب س
جمعیــت هــر روســتا و شــهر بــرای برگــزاری انتخابــات و 
تشــکیل شــوراهای شــهر و روســتا آخریــن سرشــماری 
مرکــز آمــار ایــران اســت و بــر همیــن اســاس جمعیــت 
ــه سرشــماری کــه در  ــر پای تمــام روســتاها و شــهرها ب
ــداران  ــداران و بخش ــه فرمان ــده، ب ــام ش ــال 95 انج س

ابــالغ شــده اســت.
احمــدی تصریــح کــرد:  5۶ میلیــون و 410 هــزار و 234 
نفــر واجــد شــرایط حضــور در انتخابــات 29 اردیبهشــت 
هســتند کــه  از ایــن تعداد 1 میلیــون و 350 هــزار و 294 

نفــر رأی اولــی خواهنــد بــود.
ــات  ــر در انتخاب ــون نف ــدود 55 میلی ــه داد: ح وی ادام
ســال 94 واجــد شــرایط رأی دادن بودنــد کــه در ایــن 15 
ــد؛  ــی را وداع گفتن ــان دار فان ــدادی از هموطن ــه، تع ماه
ــرایط  ــدان ش ــه واج ــم ب ــا ه ــداد رأی اولی ه ــی تع ول
 اضافــه شــده و تعــداد واجــدان شــرایط بــه 5۶ میلیــون 
و 410 هــزار و 234 نفــر رســیده اســت. بــر اســاس قانون 
کلیــه کســانی کــه متولــد 29 اردیبهشــت 78 و پیــش از 
ــا در دســت داشــتن اصــل شناســنامه و  آن هســتند، ب
ــد. از  ــات شــرکت کنن ــد در انتخاب شــماره ملــی می توانن
ــت  ــا در دس ــم ب ــوت می کن ــرایط دع ــدان ش ــه واج هم
ــی خــود در 29  داشــتن اصــل شناســنامه و شــماره مل

ــای صندوق هــای رأی حاضــر شــوند. اردیبهشــت پ
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــی وزی ــاون سیاس مع
ممکــن اســت برخــی از هموطنــان بــرای تعویــض 
ــا  ــنامه آن ه ــا شناس ــند ی ــرده باش ــدام ک ــنامه اق شناس
مفقــود شــده باشــد، خاطرنشــان کــرد: مــن از ایــن افراد 
می خواهــم بــه ثبــت احــوال مراجعــه و شناســنامه خــود 
را دریافــت کننــد و ایــن کار را بــه روز انتخابــات موکــول 
نکننــد. ثبــت احــوال هــم در ایــن زمینــه آمادگــی کامــل 

دارد. 
ــزود: در داخــل کشــور هیچ کــس  ــان اف احمــدی در پای
نمی توانــد بــا ارائــه گذرنامــه در انتخابــات شــرکت 
ــه  ــور چنانچ ــارج از کش ــان در خ ــا هموطنانم ــد؛ ام کن
شناســنامه نداشــته باشــند، قانــون بــه آن هــا اجــازه داده 
بــا گذرنامــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــرای یــک 

ــار شــرکت کننــد. افــکار نیــوز ب

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: مجلــس، ســنگر 
ــالب  ــای انق ــتای آرمان ه ــوده و در راس ــالب ب ــی انق واقع

ایســتادگی کــرده اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی الریجانــی روز سه شــنبه  
نماینــدگان  از  تجلیــل  مراســم  در  اردیبهشــت ماه   19 
ــدان  ــالمی و فرزن ــورای اس ــس ش ــاز مجل ــان جانب و کارکن

ــاد  ــه مناســبت اعی ــک ب ــه ضمــن تبری ــوه مقنن شــهدای ق
ــود  ــث می ش ــه باع ــاتی ک ــی از جلس ــت: یک ــعبانیه گف ش
در صنــوف مختلــف دل هــای افــراد بــه هــم قــرص شــود، 
حضــور نیروهــای مجاهــد و انقالبــی در ایــن جلســات 

اســت.
ــاتی  ــزود: در جلس ــالمی اف ــورای اس ــس ش ــس مجل  رئی
ــواده  ــا حضــور معلمــان برگــزار می شــود، حضــور خان کــه ب
اســت؛  پررنــگ  و  عمیــق  آزادگان  و  جانبــازان  شــهدا، 
ــروزی  ــال های پی ــه در س ــم ک ــای عظی ــن نیروه ــرا ای زی
انقــالب و دفــاع مقــدس تالش هــای بســیاری کردنــد، 
ــات  ــن جلس ــتند و در ای ــالب هس ــی انق ــتون های اصل س

احســاس می شــود کــه انقــالب تــا چــه انــدازه ثمــر داشــته                 
و ریشــه های آن عمیــق اســت.

ــه  ــورها در منطق ــی از کش ــرد: بعض ــح ک ــی تصری الریجان
نقشــی نادرســت را در مســیر همســایگان خــود دنبــال 
می کننــد و ایــن مســیر خطرنــاک بــرای کل امــت اســالمی 
اســت و ایــران بــه عنــوان یــک کشــور مهــم در منطقــه، بایــد 
بــه مشــی عاقالنــه و مجاهدانــه خــود ادامــه دهــد؛ بنابرایــن 
ــت و دقــت نظــر  ــا فتان ــف ب ــاز اســت در مســائل مختل نی
ــوری اســالمی در  ــه جمه ــال شــود؛ ضمــن اینک ــا دنب کاره
ــل  ــت عم ــا دق ــردی ب ــائل راهب ــته در مس ــال های گذش س
ــتواری  ــت و اس ــل صالب ــه دلی ــز ب ــمنی ها نی ــرده و دش ک

ــران اســت. ــوری اســالمی ای جمه
رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان افــزود: مجلــس 
ــران  ــور ایثارگ ــت و حض ــور اس ــری در کش ــن تصمیم گی رک
در مســائل راهبــردی بســیار تاثیــر دارد؛ بنابرایــن امیدواریــم 
ــات  ــژه در انتخاب ــد؛ به وی ــدا کن ــه پی ــز ادام ــن حرکــت نی ای
پیــش رو کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز بارهــا در ســخنان 
ــن  ــد؛ از ای ــد کرده ان ــالیق تاکی ــه س ــور هم ــه حض ــود ب خ
رو ظرفیت هــای مختلفــی در میــان نماینــدگان جانبــاز 
ــلیقه  ــر س ــا ه ــردم ب ــا م ــود دارد ت ــهدا وج ــواده ش  و خان
یابنــد؛ حضــور مــردم  انتخابــات حضــور  نظــری در  و 

بــود. اقتــدار جامعــه خواهــد  در جهــت  دســتاوردی 
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــن جلس ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
الریجانــی از نماینــدگان و کارکنــان جانبــاز و فرزنــدان 

شــهدای مجلــس تقدیــر و تشــکر شــد. دانشــجو

الریجانی در مراسم تجلیل از نمایندگان و کارکنان جانباز مجلس:

 ایستادگی مجلس در راستای آرمان های انقالب

ــوری 9۶  ــات ریاســت  جمه ــه انتخاب ــر ب ــر از 10 روز دیگ کمت
مانــده اســت و رقابــت کاندیداهــا هــر روز داغ تــر می شــود. 
در ادامــه مــروری داریــم بــر ســخنان روز گذشــته کاندیداهــا.

    میرســلیم در اصفهــان: چــرا پیــش از تذکــر رهبــری 
ــاره ســند 2030 حرفــی نــزد؟ کســی درب

ریاســت جمهــوری  انتخابــات  نامــزد دوازدهمیــن دوره 
گفــت:  چــرا تــا پیــش از تذکــر رهبــری، کســی از ســند 2030 

ــزد؟ ــی ن یونســکو حرف
ــه اینکــه ســند  ــا اشــاره ب میرســلیم در دانشــگاه اصفهــان ب
 2030 یونســکو بــر دو نکتــه سکوالریســم و اومانیســم 
ایــن ســند  افــزود:  و فراموشــی معنویــت تکیــه دارد، 
بــرای مــا پذیرفتــه نیســت و چــرا بــه اســناد خودمــان کــه 
ــد، بی توجهــی  ــادات و اندیشــه هایمان را مطــرح می کن اعتق

می شــود؟
ــن  ــی روی زمی ــاد مقاومت ــت های اقتص ــت: سیاس وی گف
مانــده اســت و دولــت گــزارش بدهــد چقــدر از ســهم 

ــت. ــرده اس ــل ک ــی را عم ــاد مقاومت ــومی اقتص دوس
میرســلیم بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز تــورم کاهــش یافتــه 
ــردم  ــت م ــت: معیش ــود دارد، گف ــان وج ــا همچن ــت ام اس
همچنــان لنــگ می زنــد و سیاســت مهــار تــورم بــه قیمــت 
ــود اشــتغال و ســخت شــدن  کاهــش ســرمایه گذاری، کمب

معیشــت مــردم بــود.
    رئیســی در زاهــدان:  مــا دیــواری بیــن چپاول گــران 

و حقــوق مــردم خواهیــم کشــید
ســید ابراهیــم رئیســی کــه در میــان علمــا، بــزرگان طوایــف 
ــده  ــر ش ــتان حاض ــتان و بلوچس ــتان سیس ــگان اس و نخب
ــت و احساســات علمــا  ــراز محب ــی از اب ــود، ضمــن قدردان ب
ــت:  ــا گف ــه اقلیم ه ــیعه از هم ــنت و ش ــل س ــرادران اه و ب
مــردم ایــن خطــه اهــل کار هســتند؛ امــا کار نیســت. امــروز 
بــا مشــکالت بســیاری مواجــه هســتیم و برخــی فقــط بــه 

ــن  ــا ای ــور م ــا تص ــد؛ ام ــکا دارن ــه ات ــان یاران ــزار توم 45 ه
ــردم در  ــت. م ــر اس ــل تغیی ــت قاب ــن وضعی ــه ای ــت ک اس
ــازند. ــض نمی س ــا تبعی ــا ب ــازند، ام ــادی می س ــرایط ع ش

حجت االســالم رئیســی در ادامــه گفــت: مــردم بایــد بــه 
انتخابــات گذشــته بنگرنــد و ببیننــد آنچــه می خواســتند 
محقــق شــد؛ اگــر نشــده، بایــد بــه فکــر تغییــر باشــند. نبایــد 
مــردم را ترســاند. دولتمــردان بایــد بــه مــردم بگوینــد چــه کار 
ــاس  ــردم احس ــود و م ــی ب ــده خال ــر پرون ــا اگ ــد؛ ام کرده ان
کردنــد مشــکالت افزایــش یافتــه، مــردم چگونــه اعتمــاد کنند.

وی بــا بیــان اینکــه چــرا اینقــدر از حضــور یــک کاندیــدا در 
صحنــه عصبانــی هســتید، گفــت: می گوینــد می خواهنــد در 
خیابــان هــا دیــوار بکشــند؛ چــرا عقــل مــردم را دســت کــم 
می گیریــد؟ مــا دیــواری بیــن چپاول گــران و حقــوق مــردم 

خواهیــم کشــید.
    قالیبــاف در جمــع اهالــی کردســتان: نخســتین 

ــت ــکاری اس ــه بی ــامان دادن ب ــر و س ــن، س ــدام م اق
ــا  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب ــزد دوازدهمی نام
بیــان اینکــه نخســتین اقــدام مــن در دولــت، ســر و ســامان 
دادن بــه بیــکاری خواهــد بــود، اظهــار داشــت: ســر و ســامان 
ــروع  ــرزی ش ــروم و م ــق مح ــکاری را از مناط ــه بی دادن ب

می کنــم.
محمدباقــر قالیبــاف، نامــزد دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ریاســت جمهوری، در جمع اهالی کردســتان در مســجدالرحمان 
تهــران گفــت: امــروز بحــران اقتصــادی دامــن همــه را گرفتــه 
ــارس  ــرب و ف ــوچ و ع ــرک و بل ــرد و ت ــکاری کُ ــت؛ بی اس

ــتند. ــه رو هس ــا آن روب ــه ب ــد و هم نمی شناس
قالیبــاف ادامــه داد: یکــی از مشــکالت دوچنــدان مــا 
ــکاری  ــا هم ــا م ــم ب ــت ه ــه دول ــود ک ــن ب در شــهرداری ای
ــم  ــتیم و ه ــی داش ــم خارج ــم تحری ــی ه ــرد؛ یعن نمی ک

ــم. ــگ نکردی ــه ای درن ــی لحظ ــی؛ ول داخل

وی تصریــح کــرد: دولــت می گویــد نمی شــود و نمی توانیــم؛ 
ولــی مــا می گوییــم هــم می شــود و هــم می توانیــم.

    روحانی: شعار ما روشن است، آزادی می خواهیم
روحانــی کــه در جمــع هــواداران خــود در ورزشــگاه شــیرودی 
ســخن می گفــت خطــاب بــه منتقــدان ورقبــای انتخاباتــی 
خــود گفــت: لطفــا همــان حرفهایــی کــه در جلســات 
ــد، مگــر هــر روز  ــه مــردم آشــکارا بگویی ــد ب خصوصــی زدی
ــود.  ــف ش ــد متوق ــان بای ــتغال زن ــه اش ــد ک ــار نیاوردی فش
شــما برگردیــد بــه بخشــنامه هــای جنســیتی خودتــان نــگاه 
کنیــد، شــما یــک بــار دیگــر بــه احکامــی کــه صــادر کردیــد 

نــگاه کنیــد.
روحانــی تاکیــد کــرد: مــردم مــا راه خــود را انتخــاب کردنــد و 
از ایــن مســیر بازنمی گردنــد، شــعار مــا روشــن اســت آزادی 
مــی خواهیــم، مــا آزادی سیاســی و اجتماعــی، بیــان و تفکر 
مــی خواهیــم، آزادی انتخــاب تفریــح بــرای ســاعات فراغت 
ــغلمان  ــتغال و ش ــوع اش ــرای ن ــا آزادی ب ــم، م ــی خواهی م

مــی خواهیــم.

     جهانگیــری:  مدیــران دولــت تدبیــر و امیــد بــه جــای 
شــعار عمــل کردند

جهانگیــری در آییــن خدمت رســانی آب و بــرق بــه روســتاها 
ــی  ــار داشــت: کســی کــه حتــی یــک روز ســابقه  اجرای اظه
نداشــته اســت، ادعــا می کنــد کــه فــالن کار را انجــام خواهــد 
ــدام  ــاس ک ــر اس ــه ب ــید ک ــخص پرس ــن ش ــد از ای داد. بای
ســابقه  عملکــردی خــود، چنیــن وعده هایــی می دهــی. آیــا 
در مســئولیتی کــه تاکنــون داشــته ای، کارهایــی را کــه بایــد 

انجــام مــی دادی، انجــام داده ای؟
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیــر بایــد بدانــد مشــکل واقعــی 
و راهــکار آن چیســت و چــه کســی قــادر اســت مشــکالت 
را حــل کنــد، تصریــح کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد توانســت 
ــه  ــد؛ ب ــف کشــور برطــرف کن بحــران را از بخش هــای مختل
عنــوان مثــال پرونــده  هســته ای کــه بســیار پیچیــده شــده 
ــران متحــد شــده  ــه ای ــان علی ــود و همــه  قدرت هــای جه ب
بودنــد، از طریــق مذاکــره و منطــق حــل شــد و امــروز همــه 

ــد. ــران همــکاری کنن ــا ای ــد هســتند ب عالقه من

کاندیداها، 10 روز مانده به انتخاب
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ــتان  ــد اس ــه درآم ــه و بودج ــازمان برنام ــوی س از س
اصفهــان در ســال جــاری 6 هــزار و 325 میلیــارد 
تومــان مصــوب شــد. مدیــر کل امــور اقتصــادی و 
ــی  ــوی اختصاص ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــی اس دارای
ــت  ــوص وضعی ــن، درخص ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
وصولــی درآمدهــای ســال گذشــته اســتان اصفهــان و 
برنامه هــای پیــش روی ایــن اســتان در ســال جــاری 

ــت.  ــاره داش ــارزی اش ــکات ب ــه ن ب
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــی صبوح عل
ــال  ــه در س ــه و بودج ــازمان برنام ــوی س ــی از س ابالغ
ــان 6  ــه اســتان اصفه ــد ب ــغ ابالغــی درآم گذشــته مبل
هــزارو 200 میلیــارد تومــان بــود، گفــت: تــا پایــان ســال 
گذشــته، 4 هــزار و 670 میلیــارد تومــان درآمــد وصــول 

شــد.
    اصفهان، رتبه دوم مبلغ مصوب درآمد

 مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه اینکــه گــزارش نهایــی درآمــد ســال گذشــته 
بــه اســتان ارســال شــده، اظهــار داشــت: میــزان مبلــغ 
وصولــی اســتان اصفهــان در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ــوده  ــه رو ب ــش روب ــد افزای ــا 21 درص ــش ب ــال پی س

اســت.

وی افــزود: اصفهــان نســبت بــه مبلــغ پیش بینی شــده 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا حــدود 24 درصــد تحقــق 
نیافتــن مواجــه بــوده کــه مبلــغ کســری نهایــی 

ــت.  ــان اس ــارد توم ــزار و 530 میلی یک ه
صبوحــی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان از نظــر مبلــغ 
ــود  ــه خ ــه دوم را ب ــران رتب ــد از ته ــد بع ــوب درآم مص
اختصــاص داده اســت، بیــان داشــت: بــه لحــاظ درآمــد 

وصولــی، اصفهــان دارای رتبــه 31 در کشــور اســت.
    افزایش 2 درصدی درآمد در سال جاری

 وی اظهــار داشــت: درآمــد وصولــی فروردین مــاه ســال 
جــاری مبلــغ 160 میلیــارد تومــان اســت کــه در مقایســه 
ــا 32 درصــد کاهــش  ــل ب ــا مــدت مشــابه ســال قب ب
برنامه ریــزی  بــا  اســت  امیــد  بوده ایــم؛  روبــه رو 
ــن  ــتان ای ــی اس ــور مالیات ــط اداره کل ام ــب توس مناس

ــود.  ــران ش ــی جب ــای آت ــری در ماه ه کس
ــان  ــی اســتان اصفه ــور اقتصــادی و دارای ــر کل ام مدی
همچنیــن بــا بیــان اینکــه میــزان درآمــد ایــن اســتان 
در ســال جــاری 6 هــزار و 325 میلیــارد تومان از ســوی 
ــده  ــالغ ش ــان اب ــه اصفه ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام س
اســت، گفــت: ایــن میــزان درآمــد در مقایســه بــا ســال 

گذشــته 2 درصــد افزایــش داشــته اســت.
    بیشترین درآمد اصفهان از محل مالیات

ــه  ــای صورت گرفت ــا تالش ه ــه ب ــرد: البت ــه ک وی اضاف

ــران اســتان  ــدگان مجلــس و مدی ســتاد درآمــد، نماین
امســال مبلــغ جالــب توجهــی بــه درآمــد اســتان 
ــه  ــت مواجه ــان جه ــتان اصفه ــرا اس ــد؛ زی ــه نش اضاف
ــن  ــخگوی ای ــد پاس ــادی نمی توان ــکالت اقتص ــا مش ب

ــد.  ــغ باش ــم از مبال حج
ــد  ــاظ درص ــه لح ــان ب ــرد: اصفه ــح ک ــی تصری صبوح
افزایــش درآمــد بــه مثابــه شــهرهای شــیراز و مشــهد 

اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین وصــول درآمدهــای 
ــوده  ــی ب ــای مالیات ــل درآمده ــان از مح ــتان اصفه اس

ــان  ــق مؤدی ــد از طری ــد درآم ــزود: 95 درص ــت، اف اس
مالیاتــی و بقیــه از محــل اخــذ عــوارض گمرکــی بــوده 

ــت. اس
    رتبــه برتــر اصفهــان در تهیــه صورتحســاب 

عملکــرد بودجــه کشــور
وی همچنیــن از کســب رتبــه برتــر اداره کل امــور 
ــن  ــرای هفتمی ــان ب ــی اســتان اصفه اقتصــادی و دارای
ــی در تهیــه صورتحســاب عملکــرد بودجــه  ســال متوال
کل کشــور خبــر داد و بــر لــزوم ثبــت اطالعــات امــوال 
ــی در ســامانه )ســادا(  ــول دســتگاه های اجرای غیرمنق

ــرد.  ــد ک توســط ذی حســابان تاکی
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه جــذب 70 درصــدی اســناد خزانــه اســالمی 
گفــت: اســناد خزانــه اســالمی بــا نمــاد ســخا 2 بــرای 
دســتگاه هایی کــه فرم هــای مربوطــه را در مهلــت 
ــد، در روز  ــرده بودن ــال ک ــن اداره کل ارس ــه ای ــرر ب مق
سررســید ایــن اســناد )19 بهمن مــاه( بــه حســاب 
ــناد  ــه اس ــتگاه هایی ک ــده و دس ــز ش ــکاران واری پیمان
ــرر  ــت مق ــی مهل ــای پایان ــود را در روزه ــدارک خ و م
ــه  ــی ک ــت کم ــل فرص ــه دلی ــد، ب ــرده بودن ــال ک ارس
ــوه  ــت، وج ــار داش ــیدگی در اختی ــرای رس ــورس ب فراب
 مربوطــه در اختیــار خزانــه اســتان قــرار داده شــده

 است.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

 افزایش 2 درصدی درآمد اصفهان در سال 96

ــت  ــش قیم ــی از افزای ــان حاک ــازار اصفه ــا ب ــن روزه ای
ــت.  ــی اس ــج ایران ــه برن ــی از جمل ــای اساس کااله

ــی در  ــج ایران ــف برن ــواع مختل ــه فروشــندگان، ان ــه گفت ب
مقایســه بــا برنج هــای خارجــی تقاضــای بیشــتری دارنــد 
ــص  ــدم ترخی ــازار و ع ــن آن در ب ــه پایی ــل عرض ــه دلی و ب

برنــج وارداتــی، قیمــت آن در حــال افزایــش 
اســت. 

مطابــق بررســی و گزارش هــای میدانــی، 
باکیفیــت  ایرانــی و خارجــی  برنج هــای 
ــد خــود  ــر ِبرن ــا ب ــه بن ــوع بســیار و البت و تن
ــهر  ــطح ش ــاوت در س ــای متف ــا قیمت ه ب

اصفهــان عرضــه می شــوند. 
ــته  ــال گذش ــر س ــه اواخ ــبت ب ــی نس ــج ایران ــت برن  قیم
و حتــی ابتــدای امســال بــا ســیر مالیــم در حــال افزایــش 
ــان  ــزار توم ــا 15 ه ــن 12 ت ــی بی ــج ایران ــرخ برن ــوده و ن ب
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش قیمــت هــر کیلــو 
ــزی  ــه مرک ــگاه های منطق ــی از فروش ــی در یک ــج ایران برن

ــو  ــر کیل ــت: ه ــرح اس ــن ش ــک بدی ــه تفکی ــان ب اصفه
برنــج فــالح 15 هــزار تومــان، برنــج فرشــاد نصیــری 
ــزار و 500  ــی 13 ه ــن صالح ــج حس ــان، برن ــزار توم 14 ه
ــج طــارم 12  ــان، برن ــزار توم ــی 14 ه ــج ضامن ــان، برن توم
ــزار  ــا 13 ه ــن 13 ت ــج دودی بی ــان، برن ــزار و 500 توم  ه
ــا  ــن 12 ت ــی بی ــج لنجان ــان و برن و 500 توم
11 هــزار و 500 تومــان. همچنیــن قیمــت هــر 
کیســه برنــج 10 کیلوگرمــی خارجــی )هنــدی 
ــا 50 هــزار تومــان  و پاکســتانی( بیــن 47 ت

اســت. 
افضلــی، نایب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، 
ــاره  ــز درب ــس نی ــی مجل ــع طبیع آب و مناب
نــرخ برنــج ایرانــی گفــت: بــرای افزایــش تولیــد برنــج مــا 
ــی  ــع مصرفــی آب ــه تولیــد و مناب ــه هزین ــا توجــه ب ــد ب بای
ــا  برنامه ریــزی مــدون کنیــم کــه برنــج کاران محصــول را ب
نــرخ کــم تولیــد کننــد تــا عــالوه بــر مصرف کننــده، کشــاورز 

ــا نیــز در نرخ گــذاری برنــج متضــرر نشــود. ایمن

مشــاور خودرویــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از 
 SP100 ــی ــرم مل ــد پلتف طراحــی و آماده ســازی خــط تولی
در گــروه خودروســازی ســایپا خبــر داد و گفــت: تــا پایــان 
امســال 4 مــدل خــودرو روی پلتفــرم ملــی ســایپا تولیــد و 

ــود.  ــه می ش ــازار عرض ــه ب ب
ســعید مدنــی، مهم تریــن اقــدام خودروســازان 
در ســال 96 را تــالش در جهــت توســعه 
محصــول و عرضــه محصــوالت جدیــد اعــالم 
ــد در  ــول بای ــعه محص ــزود: توس ــرد و اف ک

ــرد.  ــرار گی ــازان ق ــتور کار خودروس دس
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــا  صنعــت خــودرو در ســال جــاری گفــت: ب

توجــه بــه وعــده دولــت بــرای تولیــد یــک میلیــون و 500 
هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 96، بــدون شــک در ســال 
جــاری بــه لحــاظ تیــراژ تولیــد، شــرایط خوبــی را در صنعــت 

ــود.  ــم ب خــودرو شــاهد خواهی
ــوالت  ــاری، محص ــال ج ــا در س ــت: قطع ــار داش وی اظه

جدیــدی در قالــب همکاری هــای اخیــر خودرویــی وارد 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــد ش ــور خواه ــودروی کش ــازار خ ب
پــژو  و  ایران خــودرو  مشــترک  محصــوالت  از   بخشــی 
و همچنیــن محصوالتــی بــر مبنــای طراحــی پلتفــرم ملــی 

ــازار می شــوند.  ــان امســال وارد ب ــا پای ســایپا ت
خودروهــای  تولیــد  بایــد  مدنــی گفــت: 
قدیمــی متوقــف شــده و خودروهایــی جدیــد 
ــدون شــک  ــه تولیــد وارد شــوند. ب ــه گردون ب
ــد،  ــان تولی ــه جری ــا ب ــن خودروه ــا ورود ای ب
از حساســیت مشــتریان داخلــی نیــز کاســته 

خواهــد شــد. 
وی افــزود: امــروز بــا توجــه بــه مــدل 
و قالب هــای قدیمــی بعضــی از خودروهــا هــر گونــه 
ایــن خودروهــا  ارتقــای کیفــی  بــرای  ســرمایه گذاری 
عمــال اقتصــادی نخواهــد بــود. از ایــن رو بایــد بــه تدریــج 
ــد از رده  ــژو و پرای ــل پ ــژه نس ــی به وی ــای قدیم خودروه

خــارج شــوند. خبرخــودرو

ــور  ــر ام ــوی، مدی ــین مصطف حس کیمیای وطن

در  اصفهــان،  اســتان  آبفــای  شــرکت  انــرژی 
ــا حضــور رئیــس گــروه مدیریــت  جلســه ای کــه ب
 مصــرف شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان 
بــرق  مصــرف  مدیریــت  دفتــر  و کارشناســان 
و  آب  شــرکت  انــرژی  رابطــان  و  بهره بــرداران 
ــرق  فاضــالب اســتان اصفهــان و شــرکت توزیــع ب
شهرســتان اصفهــان برگــزار شــد، دربــاره مدیریــت 
انــرژی شــرکت در ادارات گفــت: بــر  مصــرف 
طــی  بایــد  نیــرو  وزارت  بخشــنامه  اســاس 
ــرژی  ســال های 96 – 95، 20 درصــد از مصــرف ان
ادارات از طریــق انــرژی تجدیدپذیــر تأمیــن شــود 
کــه در ایــن راســتا پنل هــای خورشــیدی، بهتریــن 
ــر  ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه ــرای اس ــع ب منب

هستند. 
اصفهــان  اســتان  آبفــای  شــرکت  وی گفــت: 
ــدی  ــرف 10 درص ــش مص ــت کاه ــری را جه تدابی
انــرژی در ســاختمان های اداری مــد نظر قــرار داده 

ــود  ــته می ش ــرژی خواس ــان ان ــن رو از رابط و از ای
تدابیــر الزم را جهــت مدیریــت مصــرف انــرژی در 
لحــاظ کننــد. همچنیــن  اداری  ســاختمان های 
مراکــزی کــه  در  را  انــرژی  مصــرف  مدیریــت 
ــم.  ــال کرده ای ــرار دارد، اعم ــرکت ق ــات ش تأسیس
ــز  ــرژی را بســیار حائ ــدار ان ــن پای ــوی تأمی مصطف
ــر شــرایطی، چــه  ــت: در ه ــت دانســت و گف اهمی
ــوع  ــگام وق ــه در هن ــرف و چ ــک مص ــان پی در زم
حــوادث و بحران هــای احتمالــی، بایــد انــرژی 
ارائــه  تأسیســات تأمیــن شــود تــا خللــی در 
خدمــات بــه مشــترکان وارد نشــود. بــر ایــن 
ــی  ــا هماهنگ ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــاس آبف اس
رابطــان انــرژی و بهره بــرداران درصــدد تأمیــن 
در  را  الزم  راهکارهــای  و  اســت  انــرژی  پایــدار 
حالــی  در  ایــن  اســت.  داده  قــرار  کار  دســتور 
اســت کــه مدیریــت مصــرف انــرژی در زمــان 
پیــک مصــرف کــه 15 خــرداد تــا 15 شــهریور 
اســت هــم، از جملــه اقداماتــی اســت کــه شــرکت 

آبفــا در ایــن بــازه زمانــی مــد نظــر قــرار داده                                                                             
ــت.  اس

در ادامــه ایــن جلســه رســتمی، کارشــناس دفتــر 
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــت ب مدیری
اصفهــان، گفــت: متأســفانه مصــرف انــرژی در 
اصفهــان  شــهر  اجرایــی  دســتگاه های  ادارات 
در ســال 95 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
پیــش افزایــش یافتــه اســت. ایــن در حالــی 
ادارات  در  بایــد  انــرژی  مصــرف  کــه  اســت 
نهادینــه و الگــوی مصــرف بایــد بــه خوبــی در 
ــی  ــار مختلف ــه اقش ــرا ک ــود؛ چ ــاده ش ادارات پی
بــر  می کننــد.  مراجعــه  ادارات  بــه  مــردم  از 
ایــن اســاس بایــد کارکنــان الگــوی مناســبی 
بــرای اربــاب رجــوع در زمینــه مصــرف انــرژی                                                                           

باشــند. 
وی گفــت: از شــاغالن در ادارات خواســته می شــود 
مصــرف انــرژی بــرق را در فصــل تابســتان در 
ــد کــه  ــه ای مدیریــت کنن ــه گون ــار ب ســاعات اوج ب

دســت کم 10 درصــد مصــرف کاهــش یابــد تــا 
ــتان  ــل تابس ــرژی در فص ــوع ان ــن ن ــن ای در تأمی
مشــکل ایجــاد نشــود؛ زیــرا ظرفیــت تأمیــن 

نیروگاه هــا محــدود اســت.

مدیر امور انرژی شرکت آبفای استان اصفهان:

تأمینپایدارانرژیتأسیسات،یکیازاولویتهاست

پژو ۳۰۱ اواخر امسال عرضه می شود
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید پژو ۳۰۱ از اواخر سال جاری خبر داد. 

عکس: عصر خودرو

در قاب تصویر
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گوشتومرغدرسراشیبیکاهشقیمت
قیمــت گوشــت قرمــز بــا پشــت 
ســر گذاشــتن نوســانات و رونــد 
ــه  ــر ب ــاه اخی ــد م ــی چن افزایش
ــر  ــت ه ــیده و قیم ــادل رس تع
ــه  ــاله ب ــت گوس ــرم گوش کیلوگ
3۸ هــزار تومــان کاهــش یافتــه 
نیــز  مــرغ  و گوشــت  اســت 
چنیــن وضعــی دارد و تــب و تــاب افزایــش قیمــت ماه هــای 
اخیــر بازایسـتاده اســت.                                                                                  

گوشــت قرمــز کــه همــواره جــزو اقــالم اساســی و پرمصــرف 
مــردم محســوب می شــود، حــدود ســه مــاه اخیــر بــا رونــد 
صعــودی قیمــت روبــه رو شــده بــود؛ بــه طــوری کــه گوشــت 
گوســاله بــه کیلویــی بیــش از 45 هــزار تومــان هــم رســید که 
ــرای قیمــت گوشــت قرمــز در ســال  ایــن قیمــت رکــوردی ب

گذشــته بــود. 
 بــه منظــور بــه تعــادل رســاندن بــازار گوشــت قرمــز، واردات 
ــه بیشــتر  ــرم از کشــورهای آســیا میان ــد و گ گوشــت منجم
شــد و بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام، 
ذخایــر اســتراتژیک گوشــت قرمــز کافــی اســت و واردات ایــن 
ــازه از کشــورهای آســیای  ــه صــورت منجمــد و ت محصــول ب
میانــه ادامــه دارد تــا بتــوان از ایــن طریــق نوســانات بــازار را 
کنتــرل و نیــاز روزهــای پرمصــرف پیــش رو را تأمیــن کــرد. 

بــه گفتــه علیرضــا ولــی ایــن گوشــت های وارداتــی از 
ــتان و ...  ــتان، ارمنس ــتان، قرقیزس ــون پاکس ــورهایی چ کش
صــورت گرفتــه و نوســانات قیمتــی در بــازار گوشــت قرمــز کــه 
ناشــی از واســطه گری و ســودجویی دالالن بــود، بــا ایــن امــر 
مدیریــت می شــود و البتــه دســتگاه های نظارتــی بایــد آن را 

کنتــرل کننــد. ایســنا

پاسخسازماناستاندارد

بهادعایتولیدخودروهایآبسوز
ــون  ــد: تاکن ــران می گوی ــی اســتاندارد ای ــاون ســازمان مل مع
درخواســتی در ارتبــاط بــا خودروهــای آب ســوز کــه بــه 
ســاخت نمونــه منجــر شــده باشــد، بــه ایــن ســازمان ارائــه 

ــت.  ــده اس نش
ــتی در  ــون درخواس ــرد: تاکن ــار ک ــنجابی اظه ــش س جهانبخ
ارتبــاط بــا خودروهــای آب ســوز بــه ســازمان ملــی اســتاندارد 
ارائــه نشــده و طبــق اطالعــات داخلــی و بین المللــی موضــوع 
خودروهــای آب ســوز از مرحلــه طراحــی مفهومــی عبــور کــرده 

و بــه مرحلــه ســاخت نمونــه رســیده اســت. 
ــده  ــات آین ــای آب ســوز جــزو بدیهی ــه داد: خودروه وی ادام
صنعــت خــودرو خواهــد بــود کــه دنیــا بــه ســمت آن حرکــت 
ــه  ــوز ب ــود هن ــات موج ــاس اطالع ــا براس ــت؛ ام ــرده اس ک
ــا  ــدل خودروه ــن م ــا ای ــاط ب ــل در ارتب ــازی در داخ نمونه س
نرســیدیم. فیلمــی کــه اخیــرا در ایــن زمینــه در بعضــی 
ــه  ــوط ب ــرا مرب ــده، ظاه ــر ش ــی منتش ــبکه های اجتماع ش
ــام »ع. ج« مدعــی تبدیــل خودروهــای  ــه ن حضــور فــردی ب
ــی  ــای تلویزیون ــی از برنامه ه ــوز در یک ــه آب س ــوز ب بنزین س
شــبکه ســه ســیما بــا اجــرای رضــا رشــیدپور اســت. در ایــن 
ــدود 600  ــه ح ــا هزین ــت ب ــی اس ــرده مدع ــرد نامب ــم ف فیل
هــزار تومــان خــودروی بنزین ســوز را بــه خودرویــی آب ســوز 
تبدیــل می کنــد. ایــن فــرد مدعــی شــده از 26 کشــور جهــان 
ــه  ــا ب ــرده، ام ــت ک ــش دریاف ــه اختراع ــرای ارائ ــه ب دعوتنام
ــرا  ــداده اســت؛ زی ــن دعوتنامه هــا پاســخ ن ــچ کــدام از ای هی
می خواهــد ایــن تکنولــوژی در اختیــار مــردم خــودش باشــد.

ایــن در حالــی اســت کــه شــهرام آزادی، عضــو هیئــت علمــی 
ــای  ــن رد ادع ــی، ضم ــن طوس ــه نصیرالدی ــگاه خواج دانش
ــام  ــد: تم ــن می گوی ــای بنزی ــه ج ــا آب ب ــودرو ب ــت خ حرک
ایــن ادعاهــا و دیگــر ادعاهــای مشــابه بــدون هرگونــه مبنــای 
علمــی و کارشناســی بــوده و نوعــی عوام فریبــی بــرای 

مقاصــد خــاص اســت. ایســنا

چراتعدادبازرسانکاردرایرانکماست؟
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســالمی کار می گویــد در 
ــده از  ــک ع ــرای ی ــورت ب ــنگ ی ــال س ــدن زغ ــه مع حادث
کارگــران بــا وجــود ســابقه زیــاد، تنهــا 5 ســال بیمــه رد شــده 
و عــده ای دیگــر نتوانســته اند از بازنشســتگی قانــون مشــاغل 

ــد.  ــان آور اســتفاده کنن ســخت و زی
ــال  ــدن زغ ــی کار از مع ــام بازرس ــاره انج ــی درب ــی اصالن عل
ــه  ــار حادث ــادن دچ ــا مع ــام دنی ــت: در تم ــورت گف ــنگ ی س
می شــود و در ایــران هــم طبیعــی اســت؛ ولــی اینکــه مســائل 
ــوان  ــده را نمی ت ــت نش ــا رعای ــی در آنج ــکات فن ــی و ن ایمن
توجیــه کــرد. طبعــا اگــر بازرســان کار در محــل حاضــر بــوده و 
بازرســی و نظــارت داشــته اند، نبایــد شــاهد چنیــن حادثــه ای 
ــا  ــاد ی ــچ نه ــواردی هی ــن م ــفانه در چنی ــم. متاس می بودی
ــای جــان  ــه پ ــی ک ــرد؛ در حال ــردن نمی گی ســازمانی آن را گ
انســان در میــان اســت. بــه گفتــه وی تعــداد بازرســان کار در 
کشــور کــم اســت؛ بــه نحــوی کــه در کل ایــران بیــش از ۸00 
بــازرس کار وجــود دارد و اگــر هــر بــازرس بخواهد یــک کارگاه 
ــت  ــا نوب ــاه طــول می کشــد ت ــار م ــد، ســه چه را بازرســی کن
بازرســی بعــدی برســد. اصالنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نظــارت 
بــر کار پیمانکاری هــا در کشــور بســیار کمرنــگ اســت، گفــت: 
قانــون بــر بیمــه اجبــاری نیــروی کار تاکیــد دارد؛ به ویــژه در 
ــت و  ــان آور اس ــخت و زی ــه س ــدن ک ــل مع ــغل هایی مث ش
هــر لحظــه امــکان وقــوع حادثــه وجــود دارد؛ بنابرایــن بیمــه 

نکــردن از ســوی کارفرمــا غیرقانونــی اســت. مهــر

وعدهوزیرنیروبرایآبرسانی

به۷۸۶روستا
ــانی آب  ــن خدمات رس ــرو در آیی ــر نی ــان وزی ــد چیت چی  حمی
ــادل  ــال 1392 مع ــه در س ــان اینک ــا بی ــتاها ب ــه روس ــرق ب و ب
ــال  ــتا، در س ــادل ۸23 روس ــال 1393 مع ــتا، در س 476 روس
ــتا  ــته 295۸ روس ــال گذش ــتا و در س ــادل 902 روس 1394 مع
ــا  ــتاها ب ــه روس ــانی ب ــرد: آبرس ــار ک ــده اند، اظه ــانی ش آبرس

ــت انجــام شــده اســت.  ــن کیفی بهتری
بــا  روســتا   7۸6 بــه  آبرســانی  از  همچنیــن  چیت چیــان 
جــاری  ســال  مردادمــاه  تــا  نفــر  هــزار   577 جمعیــت 
بــرای  متعــددی  برنامه ریزی هــای  گفــت:  و  داد  خبــر 
 ارائــه خدمات رســانی بــه روســتاییان عزیــز انجــام شــده 

است. خبر فارسی

جزئیاتتعرفهگازبهادراصفهان

کیمیای وطن

ــرکت  ــتورکار ش ــاس دس ــر اس ب
ملــی گاز ایــران بــرای محاســبه 
گازبهــا، ســال بــه دو فصــل 
گــرم و ســرد تقســیم می شــود 
کــه فصــل گــرم از تاریــخ 16 
ــل  ــوان فص ــه عن ــال ب ــه س ــاه و بقی ــا 15 آبان م ــن ت فروردی

ســرد تعریــف می شــود. 
محاســبه گازبهــای  نحــوه  شــرکت  ایــن  عامــل  مدیــر 
مشــترکان خانگــی را در ســال 96 اعــالم کــرد و گفــت: قیمــت 
متوســط هــر متــر مکعــب گاز مصرفــی در ســال جــاری 10۸1 

ــرم اســت.  ــال در فصــل گ ری
ســید مصطفــی علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه مبلــغ گازبهــا در 
فصــل ســرد بــه صــورت پلکانــی و بــا در نظــر گرفتــن ســطوح 
ــود،  ــبه می ش ــوا محاس ــر آب و ه ــه از نظ ــدی مربوط اقلیم بن
ــرف گاز  ــرد مص ــل س ــه در فص ــی ک ــت: از آنجای ــار داش اظه
ــرخ  ــز ن ــترکان عزی ــال مش ــاه ح ــرای رف ــود، ب ــتر می ش بیش
ــب  ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــال ب ــت کم 414 ری ــه گاز دس پای
مصــرف گاز محاســبه می شــود کــه متناســب بــا نــوع اقلیــم 

ــد.  ــش می یاب ــرف آن افزای ــزان مص و می
ــر  ــر و بهینه ت ــترک کمت ــدازه مش ــر ان ــت: ه ــان داش وی بی
مصــرف کنــد، مشــمول پرداخــت قیمــت گاز کمتــر و در 
صــورت مصــرف بیشــتر و بــا قــرار گرفتــن در پله هــای باالتــر 
ــی در  ــه صــورت پلکان ــای بیشــتر ب مشــمول پرداخــت گازبه

ــود.  ــرد می ش ــل س فص
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
اســتان  افــزود:  اقلیــم در کشــور  پنج گانــه  دســته بندی 
ــیم  ــم تقس ــار اقلی ــه چه ــدی ب ــاظ اقلیم بن ــه لح ــان ب اصفه
پژوهشــکده  توســط  اقلیم بنــدی  ایــن  کــه  می شــود 
ــرکت های  ــار ش ــده و در اختی ــم ش ــور تنظی ــی کش هواشناس

گاز اســتانی نیســت.

استارتآپ،فرصتی

برایاشتغالزاییجوانان
رئیــس کمیســیون آمــوزش اتــاق بازرگانــی  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: تأثیرگــذاری بــر اکوسیســتم کارآفرینــی، یکی 
از دغدغه هــای کمیســیون آمــوزش بــوده و تــالش می کنیــم 
ــور  ــتاب دهنده در کش ــوان ش ــه  عن ــان ب ــتان اصفه ــه اس ک

شناخته شود.
ــر  ــان امی ــی اصفه ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب  ب
کشــانی در نخســتین جلســه کمیســیون در ســال جدیــد بــا 
اشــاره بــه نامگــذاری ســال 96 بــه ســال اقتصــاد مقاومتــی 
تولیــد و اشــتغال درخصــوص ســطوح اشــتغال ایجادشــده در 
کشــور و معضــالت ناشــی از آن گفــت: بخش هــای اقتصــادی 
ــزه  ــد انگی ــویقی می توانن ــت های تش ــری سیاس ــا به کارگی ب
ــروع  ــت ش ــرده جه ــان تحصیلک ــرای جوان ــد الزم را ب و امی
ــاد  ــی ایج ــرایط کارآفرین ــهیل ش ــا و تس ــب وکارهایی نوپ کس

کننــد.
 وی تصریــح کــرد: اتــاق بازرگانــی اصفهــان بایــد بــا توجــه بــه 
ــوص  ــتمر درخص ــای مس ــود و تالش ه ــیل های موج پتانس
ــث  ــر در بح ــی مؤث ــتارت آپ ها، گام ــت از اس ــاد و حمای ایج

اشــتغال و بــه دنبــال آن تولیــد ملــی بــردارد. 
ــان دارای  ــی جوان ــرای کارآفرین ــت ب ــتارت آپ را فرص وی اس
تحصیــالت دانشــگاهی دانســت و گفــت: نیــروی کارگــر فنــی 
بــه  ســختی پیــدا می شــود؛ زیــرا اغلــب جوانــان تحصیــالت 
دانشــگاهی دارنــد و بــه کارهــای فنــی عالقــه ای نشــان 

نمی دهنــد. 
ــوزش، در  ــیون آم ــر کمیس ــلیمانی، دبی ــی س ــن عل همچنی
ــر و اثربخــش  ــای مؤث ــت: بررســی راهکاره ــن جلســه گف ای
ــی  ــزار آموزشــی کمیســیون، چگونگ ــری نرم اف ــرای به کارگی ب
اســتفاده از تــوان علمــی و آموزشــی کشــورهای توســعه یافته 
و  تــوان علمــی  از  اســتفاده  اســتراتژی های  مبنــای  بــر 
 آموزشــی ایــن کشــور در قالــب آمــوزش اعضــای اتــاق 
و فعــاالن اقتصــادی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی مشــترک 
ــاری  ــال ج ــیون در س ــای کمیس ــور فعالیت ه ــاق از مح در ات

اســت.

کیفیتخودروهایداخلی

ناشیازکیفیتقطعاتاست
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: اگــر گاهــی خریــداران 
از کیفیــت بعضــی خودروهــای داخلــی گلــه می کننــد، عمدتــا 

ایــن موضــوع بــه کیفیــت قطعــات بازمی گــردد. 
ــه  ــن زمین ــن در ای ــار کــرد: بنابرای محمدرضــا نعمــت زاده اظه
ــرکت های  ــا ش ــارکت ب ــا مش ــد ب ــی بای ــازان داخل قطعه س

ــد.  ــا دهن ــاوری خــود را ارتق ــر خارجــی، ســطح فن معتب
ــی  ــت جهان ــک صنع ــت خــودرو ی ــه صنع ــان اینک ــا بی  وی ب
ــی  ــازار داخل ــه یــک ب ــا ب ــد تنه و صادرات محــور اســت و نبای
ــام  ــدن برج ــی ش ــا اجرای ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش ــی ب متک
ــرای  ــا ب ــن فض ــد از ای ــده و بای ــرف ش ــته برط ــع گذش موان

ــم.  ــتفاده کنی ــادرات اس ــعه ص توس
ــم  ــد بگویی ــه داد: نبای ــدن و تجــارت ادام ــت، مع ــر صنع وزی
برجــام بــرای مــا چــه آورده اســت. مــا در گذشــته در 
ــادی  ــرایط ع ــه ش ــاع را ب ــام اوض ــم و برج ــت بودی محدودی
ــاز  ــاره آغ ــی دوب ــرکت های خارج ــا ش ــط ب ــده و رواب بازگردان

ــت.  ــده اس ش
ــای  ــی از بانک ه ــه یک ــن زمین ــه داد: در ای ــت زاده ادام نعم
بــزرگ جهانــی کــه در زمینــه پتروشــیمی بــا آن هــا همــکاری 
می کردیــم بــه مــن گفــت کــه پیــش از برجــام، ســفیر 
ــا  ــرای همــکاری ب ــد ب ــه کــه بای ــک گفت ــن بان ــه ای ــکا ب آمری
آمریــکا یــا بــا ایــران، یکــی را انتخــاب کنیــد؛ امــا برجــام ایــن 
موانــع را برطــرف کــرده و بایــد از فضــای ایجادشــده حداکثــر 

ــرد.  اســتفاده را ک
وی افــزود: خوشــحالیم کــه بــا گذشــت کمتــر از یــک ســال 
ــع  ــودرو، صنای ــع خ ــیاری در صنای ــرفت های بس ــم پیش و نی
ــز  ــیمی نی ــت و گاز و پتروش ــع نف ــی و صنای ــی، دریای هوای
ــان  ــارت خاطرنش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــته ایم. وزی داش
ــطح و کالس  ــد در س ــر می خواه ــودرو اگ ــت خ ــرد: صنع ک
ــش  ــه دان ــتیابی ب ــه دس ــد در زمین ــرد، بای ــرار گی ــی ق جهان
طراحــی بــه پلت فــرم خــودرو تمرکــز کنــد کــه در ایــن زمینــه 

ــد شــد. ایســنا ــه منعق ــن زمین ــراردادی در همی ق
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حتما بخوانید!
نسل های بعدی، اصفهان ...

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در 
حــوزه ســامت بایــد از ظرفیــت خیــران اســتان اســتفاده 
ــران  ــت و خی ــاد برک ــم، بنی ــرارگاه خات ــت: ق ــود، گف ش
ــتان را  ــتان را در اس ــداث بیمارس ــی اح ــامت، آمادگ س

دارنــد کــه بایــد از ظرفیــت آنــان اســتفاده شــود. 
ــس  ــه رئی ــن معارف ــتکی در آیی ــلیمانی دش ــم س قاس
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا تبریــک فرارســیدن 
نیمــه شــعبان و والدت حضــرت قائم)عــج( گفــت: 
ــرل  ــار و کنت ــاد برجــام، طــرح تحــول ســامت، مه انعق
ــی،  ــای عمران ــش، پروژه ه ــت و آرام ــاد امنی ــورم، ایج ت
انــزوای  از  خــروج  و  بین المللــی  روابــط  ارتقــای 
دولــت  فعالیت هــای  شــاخص ترین  از  بین المللــی 

ــت. ــم اس یازده
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری طــرح ارتقــا و تحــول 
از طرح هــای مهــم ملــی دانســت کــه  را  ســامت 
رضایتمنــدی بســیاری در کشــور از آن وجــود دارد و 
ــه  ــی ب ــرح، بی توجه ــن ط ــص ای ــن نق ــزود: مهم تری اف
ــود. ــتانی ب ــارات اس ــص اعتب ــی و تخصی ــارات مل اعتب

    طرح تحول سالمت
وی اظهــار کــرد: در طــرح تحــول ســامت بــا توجــه بــه 
ــری ســهم بیمه هــای مردمــی کــم شــد،  ــدات رهب تاکی

هزینه هــای درمــان کاهــش یافــت، ســهم بیمــاران 
از بیمه هــا در شــهرها 5 تــا 6 و در روســتاها 3 تــا 4 
درصــد کاهــش پیــدا کــرد و تعــداد زیــادی از افــراد بیمــه 

شــدند.
ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات 
ــه دیگــر اســتان ها  ــری در حــوزه ســامت نســبت ب بهت
ــرد:  ــح ک ــا شــد، تصری ــاری اعط ــه چهارمحــال و بختی ب
ســرانه تخــت بیمارســتانی در اســتان پاییــن اســت کــه 
بــا مدیریــت منابــع و رفــع اختافــات بیــن دســتگاهی 

ــد.  ــش یاب ــت افزای می توانس
ــی شهرســتان ها  ــز درمان ــر مراک ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــار بیمــاران مرکــز اســتان کاهــش  راه انــدازی می شــد، ب
می یافــت، گفــت: پــروژه ســاخت بیمارســتان کوهرنــگ 
ــی شــد و  ــن دســتگاهی طوالن ــات بی ــل اختاف ــه دلی ب
در شهرســتان لــردگان بیمارســتان مالخلیفــه و اورژانــس 

لــردگان راه انــدازی شــد و ارتقــا یافــت.
    ظرفیت خیران در حوزه سالمت

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــاف  ــت و انعط ــودن قاطعی ــراه ب ــت هم ــون مدیری از فن
ــتان از  ــوق اس ــن حق ــد در گرفت ــه داد: بای ــت، ادام اس
ــا خواســته های  مســئوالن کشــوری قاطعیــت داشــت ت

ــردم  ــا م ــد ب ــود و بای ــل ش ــی ح ــر قیمت ــه ه ــردم ب م
انعطــاف داشــت؛ زیــرا انعطــاف بــا مــردم ثــواب و نتیجه 

ــد. ــا می کن ــزرگ را احی ــای ب دارد و کاره
 ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه 
ســامت بایــد از ظرفیــت خیران اســتان اســتفاده شــود، 
افــزود: قــرارگاه خاتــم، بنیــاد برکــت و خیــران ســامت 
آمادگــی احــداث بیمارســتان در اســتان را دارنــد کــه باید 

از ظرفیــت آنــان اســتفاده شــود. 
ــال  ــتان در س ــی اس ــه درمان ــه بودج ــان اینک ــا بی وی ب
گذشــته 14 تــا 15 میلیــارد تومــان بــود که بخــش جالب 
توجهــی از آن تخصیــص داده نشــد و بودجــه امســال نیز 
ــار کــرد: در شهرســتان ها حتمــا  ــه، اظه تخصیــص نیافت
ــار بیمــاران مرکــز  ــا ب ــد بیمارســتان ســاخته شــود ت بای
ــای  ــتلزم حمایت ه ــن مس ــد و ای ــش یاب ــتان کاه اس

خیــران ســامت اســت.
    ضرورت تعریف اولویت ها

همچنیــن نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرکرد، بــن 
ــه  ــا اشــاره ب ــس شــورای اســامی ب و ســامان در مجل
ضــرورت تعریــف اولویت هــا در حــوزه ســامت اســتان، 
ــی از ظرفیت هــای اســتانی  ــار کــرد: در مراکــز درمان اظه
بایــد بــه خوبــی اســتفاده شــود و بــا شناســایی خألهــا 
آن هــا را رفــع کــرد. اردشــیر نوریــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
در حــوزه بهداشــتی و درمانــی در اســتان کار ویــژه ای نیاز 
ــای  ــد حمایت ه ــتانداری نبای ــرد: اس ــح ک ــت، تصری اس

خــود را در حــوزه بهداشــت و درمــان کــم کنــد.
 نوریــان تصریــح کــرد: اگــر تغییــرات مدیریتــی را 
ــوزه  ــات در ح ــداوم خدم ــاهد ت ــماریم، ش ــرم بش محت

ــنا ــود. ایس ــم ب ــتان خواهی ــان اس ــت و درم بهداش

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

بهره بردن از ظرفیت خیران برای ارتقای حوزه سالمت

خط سوم سامانه تندرو تا نیمه شعبان 

رایگان است
شــهرداری   15 منطقــه  مدیــر 
ســوم  خــط  اصفهــان گفــت: 
ســامانه تنــدرو تــا نیمــه شــعبان 
بــه صــورت رایــگان بــه شــهروندان 
رضــا  می کنــد.  ســرویس دهی 
مختــاری اظهــار کــرد: منطقــه 15 
)خوراســگان( حــدود 3 ســال 
گذشــته بــه شــهر اصفهــان الحــاق شــده و جمعیتــی حــدود 1۲۰ 
ــار در خــود جــای  ــر را در مســاحتی حــدود 1۷۰۰ هکت ــزار نف ه
ــه 15 از پراکندگــی  ــه اینکــه منطق ــا اشــاره ب داده اســت. وی ب
ــه  ــن منطق ــزود: در ای ــی خاصــی برخــوردار اســت، اف جغرافیای
 ۲3 محلــه وجــود دارد کــه 11 محلــه بــه صــورت پراکنــده 
و منفصــل هســتند کــه از ســمت شــرق بــه کارخانــه قنــد منتهی 
ــه داد:  ــان ادام ــهرداری اصفه ــه 15 ش ــر منطق ــود. مدی می ش
ــی  ــژه آلودگ ــی به وی ــای محیط ــه آلودگی ه ــه ب ــا توج ــون ب اکن
ــر اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی، ســامانه  ــد ب هــوا و تاکی
اتوبوس هــای تنــدرو در ایــن منطقــه از پایانــه ارغوانیــه تــا 
میــدان امــام علــی)ع( راه انــدازی شــد. مختــاری اضافــه کــرد: 
ــر ایــن اســاس در حــال حاضــر حــدود 4۰ اتوبــوس در ایــن  ب
ــهروندان  ــار ش ــاعت انتظ ــتند و س ــردد هس ــال ت ــیر در ح مس
ــیر  ــه مس ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــه اس ــا 5 دقیق ــدود 3 ت ح
ــی از مناطــق 15، 1۰، 4 و 3 می گــذرد، گفــت:  ــوس بی.آر.ت اتوب
1۹ ایســتگاه بــرای مســیر خــط ســوم پیش بینــی شــده اســت. 
ــدی  ــن ســامانه یکــی از ســامانه های جدی ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــل و  ــل و نق ــرانی و حم ــازمان اتوبوس ــاش س ــا ت ــه ب ــود ک ب
ترافیــک در ســاخت و مناسب ســازی مســیر آن هیــچ درختــی 

قطع نشد. ایمنا

ساماندهی 224 کودک خیابانی در یزد
کارشــناس مســئول امــور آســیب دیدگان اجتماعــی اداره کل 
بهزیســتی اســتان یــزد با اشــاره بــه پذیــرش و ســاماندهی ۲۲4 
ــا آخــر فرودین مــاه  کــودک خیابانــی و کار از ابتــدای پارســال ت
امســال، تعامــل و همــکاری تمــام دســتگاه های مربوطــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــه داوران ــد. محبوب ــتار ش ــاره خواس را در این ب
اینکــه بیشــتر ایــن کــودکان غیربومــی اســتان هســتند، عنــوان 
ــه  ــا ب ــطح خیابان ه ــده از س ــودکان جمع آوری ش ــا ک ــرد: غالب ک
ــواده از  خانواده هایشــان بازگردانــده می شــوند و حتــی اگــر خان
ــه ای از ســوی  ــی مشــکل داشــته باشــد، کمک هزین لحــاظ مال
ــت  ــا پرداخ ــواده آن ه ــه خان ــه ب ــورت ماهیان ــه ص ــتی ب بهزیس
ــتند  ــت هس ــز بدسرپرس ــودکان نی ــن ک ــی از ای ــود؛ بعض  می ش
ــرای نگهــداری از ایــن  و خانواده هــای آن هــا صاحیــت الزم را ب
ــوز  ــدور مج ــا ص ــودکان ب ــن ک ــزود ای ــد. وی اف ــودکان ندارن ک
ــر ــوند. مه ــکان داده می ش ــاماندهی اس ــز س ــی در مراک قضای

اخبار کوتاه

 رئیس هیئت بازرسی کاشان مطرح کرد: 

نظارت 274 بازرس بر فرآیند اجرایی 

انتخابات شهرستان کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

۲۷4 بــازرس و 18 ســربازرس 
فرآینــد اجرایــی انتخابات کاشــان 
رأی  اخــذ  شــعب  کلیــه  در  را 
نظــارت کردنــد کــه از ایــن تعــداد 
55 بــازرس خانــم و ۲۲4 بازرس 
آقــا هســتند. علیرضــا چلــه دوان، رئیــس هیئــت بازرســی 
کاشــان، گفــت: هیئــت بازرســی شهرســتان کاشــان بــه محــض 
تشــکیل و ابــاغ احــکام بــا حساســیت و دقــت الزم شــروع بــه 
ــد انتخــاب بازرســان و سربازرســان را در  ــت کــرد و فرآین فعالی

ــرار داد.  ــتور کار ق دس
ماحظــات  بــا  بازرســی  حــوزه  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
و حساســیت های ویــژه ای مواجــه اســت، تأکیــد کــرد: انتخــاب 
ــه از  ــد ک ــزی ش ــه ای برنامه ری ــه گون ــان ب ــازرس و سربازرس ب
مجرب تریــن و شایســته ترین افــراد اســتفاده شــود؛ بــه نحــوی 
کــه ســطح تحصیــات بازرســان 31 درصــد کارشناســی ارشــد و 
دکتــری، 5۰ درصــد لیســانس و 1۹ درصــد فــوق دیپلــم اســت. 
ــارب  ــان از تج ــان و سربازرس ــه  بازرس ــده هم ــاش ش ــه ت البت
کافــی و ســابقه  حضــور در دوره هــای مختلــف انتخابــات در ادوار 
گذشــته برخــوردار باشــند. وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا حضــور 
پرشــور و باشــکوه مــردم در انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت 
جمهــوری و پنجمیــن دوره انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر 
ــت  ــق و تثبی ــر در تحق ــه ای دیگ ــق حماس ــاهد خل ــتا ش و روس

ــیم. ــی باش ــاالری دین مردم س

 رونمایی از سردیس شهید چکشیان 

در کرمان
شــهردار کرمــان در مراســم رونمایــی از اولیــن ســردیس 
شــهدا در بوســتان شــهید گفــت: هفتــه معلــم فرصــت خوبــی 
ــدس  ــت. مهن ــی اس ــهید کرمان ــان ش ــر از معلم ــرای تقدی ب
ــهید  ــردیس ش ــن س ــب اولی ــه نص ــاره ب ــا اش ــی ب علی بابای
ــا  ــت: ب ــان گف ــهرداری کرم ــهید و ش ــاد ش ــارکت بنی ــا مش ب
ــی از  ــردیس برخ ــد س ــرر ش ــهید مق ــتان ش ــدازی بوس راه ان
شــهدا در آن نصــب شــود. وی از نمایــش آثار شــهدا در ســالن 
ــن حرکــت فرهنگــی  ــزود: ای ــر داد و اف ــده خب مجــاور در آین
در راســتای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت صــورت گرفتــه 
اســت. شــهردار کرمــان شــهید علیرضــا چکشــیان را از معلمان 
برجســته کرمــان عنــوان و تاکیــد کــرد: شــهرداری کرمــان بــا 
نصــب ســردیس شــهید چکشــیان اقداماتــی را جهــت معرفی 

شــهدا بــه شــهروندان آغــاز کــرده اســت. ایســنا

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــذ رأی  ــعبه اخ ــت: ۹۲ ش ــتان گف ــدار اردس فرمان
ــداد 63  ــه تع ــده ک ــی ش ــتان پیش بین در شهرس
شــعبه بــه صــورت ثابــت و ۲۹ شــعبه بــه صــورت 

روز  در  روســتاها  تمــام  در  ســیار 
ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــری فعالی رأی گی
ــگاران  ــور در جمــع خبرن علیرضــا غی
اظهــار کــرد: در ایــن دوره انتخابــات 
ــر ۲ هــزار و 3۰۰ نفــر عوامــل  ــغ ب بال
اجرایــی کار برگــزاری انتخابــات را 
بــر عهــده دارنــد و تدابیــر امنیتــی و 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی پیش بین حفاظت
ــات  ــردم در انتخاب ــور م ــه حض ــان اینک ــا بی وی ب
تعیین کننــده بــوده و جهــت و راه پیشــبرد انقــاب 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــخص می کن ــام را مش و نظ
ــات  ــت اندرکاران، جلس ــوزش دس ــا آم ــاط ب در ارتب

توجیهــی برگــزار شــده و افــراد در ارتبــاط بــا 
ــده اند.  ــه ش ــه توجی ــف محول وظای

ــر در  ــه 5۲3 نف ــان اینک ــا بی ــدار اردســتان ب فرمان
انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتای شهرســتان 
ــرد: پــس  ــح ک ــد، تصری ــام کرده ان اردســتان ثبت ن
از بررســی های مختلــف 4۹۰ نفــر مــورد 
ــت  ــاده رقاب ــد و آم ــرار گرفتن ــد ق تأیی

شــوراهای شــهر و روســتا هســتند. 
دوره   35 در  اینکــه  بیــان  بــا  غیــور 
مــردم همــواره  در کشــور  انتخابــات 
کرده انــد  تبییــن  را  خوبــی  نقــش 
تصریــح کــرد: مــردم بــا حضــور در 
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری 
اســامی  شــورای  مجلــس  دوره  پنجمیــن  و 
را  خــود  وفــاداری  و  پایبنــدی  دیگــر  یک بــار 
بــه نظــام جمهــوری اســامی ثابــت خواهنــد                       

کــرد.

پیش بینی 92 شعبه اخذ رأی در اردستان
اصفهــان، گفــت:  دانشــگاه  اســتاد  صفــاری،  بابــک 
ــم  ــر نتوانی ــود؛ اگ ــف می ش ــده رود تعری ــا زاین ــان ب اصفه
ــم،  ــاری کنی ــهر ج ــی در ش ــورت دائم ــه ص ــده رود را ب زاین
ــم؛  ــن برده ای ــان را از بی ــزرگ اصفه یکــی از ویژگی هــای ب
ــه باشــیم.  ــان گرفت ــان را از اصفه ــه نقــش جه ــل اینک مث

بــدون  اصفهــان  بعــدی،  نســل های 
نمی پذیرنــد.  را  زاینــده رود 

بابــک صفــاری بــا اشــاره بــه توســعه 
شــهری و مدیریــت توســعه شــهری اظهــار 
ــه توســعه  ــد کمــی نگاهمــان را ب کــرد: بای
شــهری تغییــر دهیــم؛ متاســفانه همــواره 
در توســعه ها یــک نــگاه ســخت افزاری 

وجــود داشــته و در واقــع هرچــه میــزان درآمــد یــا پــروژه 
ــک  ــوم توســعه بیشــتر ی ــه مفه ــوده، ب ــی بیشــتر ب عمران
ــی  ــد کــه عملکــرد خوب ــوده و همــه فکــر می کردن شــهر ب

ــت.  ــن نیس ــت ای ــه واقعی ــی ک ــته اند؛ در حال داش
ــا  ــا ب ــه الزام ــود دارد ک ــزود: در شــهر مســائلی وج وی اف

الگوهــای ســخت افزاری رفــع نمی شــود؛  بلکــه ایــن 
نرم افــزاری  راه حل هــای  بــا  بایــد  را  مســائل  دســت 
برطــرف کــرد؛ تمــام مســائل فرهنگــی شــهر از ایــن دســت 
ــائل  ــل مس ــگام ح ــه هن ــی ک ــت؛ در حال ــکات اس مش
فرهنگــی، اولیــن مــوردی کــه همــواره در مدیریــت شــهری 
بــه ذهــن مدیــران می رســد، ایــن اســت کــه 
بایــد فرهنگســرا بســازیم و کســی اصــا بــه 
ــه مشــکات  ــد ک ــن موضــوع فکــر نمی کن ای
فرهنگــی را بایــد در ذهــن شــهروند حــل 
کــرد؛ ایــن الگــوی ســخت افزاری متاســفانه 
ــم  ــان ه ــه و همچن ــکل گرفت ــه ۷۰ ش از ده

ــه دارد.  ادام
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان تصریــح کــرد: 
هــر مدیــری کــه می خواهــد از افتخاراتــش بگویــد دربــاره 
توســعه ســخت افزاری و پروژه هــای عمرانــی صحبــت 
می کنــد. ایــن آفــت بــزرگ توســعه در ایــن کشــور             
ــد. ایســنا ــر کن ــو تغیی ــن الگ ــد ای ــان اســت و بای و اصفه

در شهر

 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
 شهرستان گلپایگان

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

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

بشماره  فرزند صادق  عباس گماری  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   - 1-رای شماره 6315 

شناسنامه ۹8 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲4۷.56 مترمربع مجزی شده 

از  پاک ۲43 فرعی از 1 اصلی   واقع در بخش ۲  محرز گردیده است.

بشماره  علی  فرزند  خاموشی  حیدر  آقای   متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -61۹۹ شماره  ۲-رای 

شناسنامه 68 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 183/58  مترمربع مجزی 

شده از  پاک۲۲8  فرعی از 1  اصلی   واقع در بخش۲  محرز گردیده است.

3-رای شماره 6۲۷1- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  حسین عبدالحمیدی فرزند محمدعلی 

بشماره شناسنامه 61۰5 صادره از در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 111/۰3 مترمربع مجزی 

شده از  پاک ۲333 فرعی از 6 اصلی   واقع دربخش 4  محرز گردیده است.

4-رای شماره 6۲68- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم جنت شهریاری فرزند مهدی بشماره 

شناسنامه ۲88 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان و باغچه  به مساحت ۹41 مترمربع 

مجزی شده از  پاک 3۹6۰ اصلی   واقع دربخش 1 محرز گردیده است.

5-رای شماره 6186 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم صدیقه بیات فرزند رحمت اله بشماره 

شناسنامه 5۷۰ صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 1۹۰.44 مترمربع مجزی 

شده از  پاک 4413 اصلی   واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

6-رای شماره 6۲6۲ و 6۲61 -  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  علی محمد شریفی فرزند 

عبدالرحیم بشماره شناسنامه ۲۰34 صادره از داران در سه دانگ مشاع و خانم راضیه برخورداری فرزند 

محمد علی بشماره شناسنامه 6۲1۰۰۲۲881 صادره از داران درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت ۲1۰.۲8 مترمربع مجزی شده از  پاک 4۲۰۲ اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

بشماره  عزیزاله  فرزند  پنبهء  مهناز  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات    -6۲۷۲ شماره  ۷-رای 

شناسنامه 36۷ صادره از تهران در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۲15.34 مترمربع مجزی شده از  

پاک ۷1۷فرعی از6 اصلی واقع در بخش 4  محرز گردیده است.

8-رای شماره 6۲۷۷-  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  ولی اله خرمی فرزند نعمت اله بشماره 

شناسنامه ۲۷4 صادره از گلپایگان  در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۷۹.8۷ مترمربع مجزی شده 

از  پاک 5 فرعی از 3۹ اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

فرزند رضا  بامعارض متقاضی  خانم سیده شوکت میر مهدی  مالکانه  ۹-رای شماره 6۲8۷-تصرفات 

بشماره شناسنامه 3۲ صادره از گوگد در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲4۹.8۹ مترمربع 

مجزی شده از  پاک1۰۰4 فرعی از 5 اصلی  واقع در بخش 4  محرز گردیده است.

1۰-رای شماره 6۲۷3- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  محمدحسین میرزائی فرزند حبیب 

به مساحت ۲۷۹/48 مترمربع  باب عمارت  گلپایگان در ششدانگ یک  از  بشماره شناسنامه 16 صادره 

مجزی شده از پاک 3فرعی از ۲4۰8 اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

11-رای شماره 6۲86 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علیرضا غفاری فرزند ابوطالب بشماره 

شناسنامه 61۹ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب  عمارت به مساحت ۲۰4.5۹ مترمربع مجزی 

شده از پاک 35۷5   اصلی  واقع در بخش 1 محرز گردیده است.

1۲-رای شماره 8۲-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد حسن گرجی فرزند حسین بشماره 

درآن  موجود  با ساختمان  زمین محصور  قطعه  یک   در ششدانگ  خوانسار  از  شناسنامه 14۷4 صادره 

از 4۰۲4 اصلی  واقع در بخش 1 محرز  از  پاک۲5 فرعی  به مساحت 151.8۹ مترمربع مجزی شده 

گردیده است.

13- رای شماره 5۹۹3- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  عباس ثابتی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه ۲8۲6 صادره از تهران درششدانگ  یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 44۲۷/3۰ مترمربع 

مجزی شده از پاک 1۲6 فرعی از 46 اصلی واقع در بخش 4  محرز گردیده است.

14- رای شماره 5۷3۰- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شکیبا خاکباز فرزند محمد باقر بشماره 

شناسنامه 113 صادره از اصفهان در ششدانگ یک درب باغچه به مساحت 343 مترمربع مجزی شده از  

پاک ۹5۷ فرعی از 5 اصلی   واقع در بخش 4  محرز گردیده است.

15- رای شماره 5۷36- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجید ناطقی فرزند محمدرضا بشماره 

شناسنامه 5446 صادره از خوانسار در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 164۰.6۰ مترمربع پاک 3۷ 

فرعی از ۹ اصلی  واقع در بخش ۲   محرز گردیده است.

16- رای شماره  5۹8۹- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  قربانعلی قانونی فرزند محمد مهدی 

به مساحت 183.۰6 مترمربع  باب ساختمان  از خوانسار در ششدانگ یک  بشماره شناسنامه ۷ صادره 

مجزی شده از پاک 1 فرعی از 441۷ اصلی   واقع دربخش 1محرز گردیده است.

1۷- رای شماره 5۹3۰- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  سیدداود ساجد فرزند سیدحسین 

بشماره شناسنامه 1 صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 14۹.53 مترمربع 

مجزی شده از پاک فرعی از ۹8 اصلی  واقع در بخش 1    محرز گردیده است.

18- رای شماره 64۰8- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  سیروس آزادوار فرزند رحمان بشماره 

شناسنامه 11۷ صادره از گیوی در ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت ۲۲۲.46 مترمربع مجزی 

شده از  پاک  ۲۲۷6 اصلی   واقع در  بخش 1  محرز گردیده است.

1۹- رای شماره 5۹61- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای بهرام نخعی فرزند محمدرضا بشماره 

شناسنامه 4۲۹4 صادره از در یک باب عمارت به مساحت ۲1۲.3۰ مترمربع مجزی شده از پاک 3 فرعی 

از 43۷۲ اصلی واقع در بخش 1 محرز گردیده است.

اله فیاضی فرزند صفر علی  آقای فضل  ۲۰- رای شماره 5۹88- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه ۲ صادره ازگلپایگان  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 18۷.۹4 مترمربع 

مجزی شده از  پاک4۲۰1 اصلی واقع در  بخش 1محرز گردیده است.

۲1- رای شماره  ۲636 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  محسن شاهپری فرزند ابوالفضل 

بشماره شناسنامه 8۲5 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 161.3۲ مترمربع 

مجزی شده از  پاک۲ فرعی از 11 اصلی واقع در بخش ۷ محرز گردیده است.

باقر میر هندی فرزند سید  ۲۲- رای شماره 63۷۷- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  سید 

به مساحت ۲۰3.1۹  از بوشهر در ششدانگ یک باب خانه   ابوطالب بشماره شناسنامه ۲۷۲53 صادره 

از مالک رسمی  از 6 اصلی  واقع در بخش 4  خریداری  از  پاک 1۷6۷ فرعی  مترمربع مجزی شده 

ابوطالب میر هندی و زهرا بی بی میر هندی  محرز گردیده است.

فرزند  برخورداری  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -6381 و   638۲ شماره  رای   -۲3

علی محمد  آقای  و  دانگ مشاع  در سه  میاندشت  و  بوئین  از  بشماره شناسنامه 1۷۲5 صادره  نادعلی 

از  و میاندشت در سه دانگ مشاع  بوئین  از  نادعلی بشماره شناسنامه 1855 صادره  برخورداری فرزند 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 15۰.31 مترمربع مجزی شده از پاک ۲ فرعی از 45۷ اصلی واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.

اعظم شایسته فرزند محمد جواد  بامعارض متقاضی خانم  مالکانه  رای شماره 63۹۰- تصرفات   -۲4

مترمربع  به مساحت ۲18.13  خانه  باب  یک  در ششدانگ  تهران  از  بشماره شناسنامه 343۹8 صادره 

مجزی شده از پاک1۰8۹ فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4   محرز گردیده است.

۲5- رای شماره 63۹1- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسن مرادیان فرزند رمضان بشماره 

شناسنامه ۲6۰ صادره از خوانسار در یک باب خانه  به مساحت 1۲4.5۰ مترمربع مجزی شده از  پاک  

4۲۰۲ اصلی  واقع در بخش 1 محرز گردیده است.

۲6- رای شماره 6۲۰۰- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد رضا طارقلی فرزند احمد علی 

بشماره شناسنامه ۹۰۰6 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹8/46 مترمربع  

مجزی شده از پاک 4۲۰۲ اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

فرزند محمد حسن  علی مسلمی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -5۹۹۰ رای شماره   -۲۷

بشماره شناسنامه 1۲ صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 144.6۹ مترمربع مجزی 

شده از پاک545 فرعی از 6 اصلی  واقع در بخش 4 محرز گردیده است.

۲8- رای شماره 63۷۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مژگان کافی فرزند حمید بشماره 

شناسنامه 344۹ صادره از در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 13۲.83 مترمربع مجزی شده از  

پاک  4۲۰1 اصلی  واقع دربخش 1    محرز گردیده است.

بشماره  رسول  فرزند  میری  غفور  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -5۹۹4 شماره  رای   -۲۹

شناسنامه 13551 صادره ازالیگودرز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰5.۷۲ مترمربع مجزی 

شده از  پاک 1 فرعی از 1۷63 اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

3۰- رای شماره 5۹86- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  تقی آقابراتی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 5145 صادره از گلپایگان  د ر1 دانگ و هفت یازدهم  دانگ مشاع  و آقای وحید آقا براتی 

فرزند تقی بشماره شناسنامه 65۰۷ صادره از گلپایگان در 4 دانگ و چهار یازدهم دانگ مشاع از  ششدانگ  

یک باب خانه به مساحت 366.36 مترمربع مجزی شده از پاک 5۰8فرعی از5  اصلی واقع در بخش 

4 محرز گردیده است.

31- رای شماره 63۹3- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  میاد طارقلی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه ۷55۷83 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 11۷/8۰  مترمربع 

مجزی شده از پاک   ۲۰6 اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

3۲- رای شماره 63۹5- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مهری فضائلی فرزند محمدحسین 

بشماره شناسنامه ۹65 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۲۲۲.۹۰ مترمربع 

مجزی شده از  پاک   3۹6۰ اصلی  واقع در بخش 1   محرز گردیده است.

طوغان  فرزند  احمدیان  مجتبی  آقای   متقاضی  بامعارض  مالکانه  63۹۲-تصرفات  شماره  رای   -33

بشماره شناسنامه 183۰ صادره از سربند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۲6.۲۹ مترمربع 

مجزی شده از پاک۲4 فرعی از 44۰8 اصلی  واقع در بخش 1   محرز گردیده است.

یاری بیک فرزند رضا  اله  آقای  مهدی  34- رای شماره 5۹۷1- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 1۲6۲ صادره از خوانسار در یک باب ساختمان  به مساحت ۲۷3.۰۹ مترمربع مجزی 

شده از  پاک۹5 اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

35- رای شماره 63۹6-  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه مشایخی فرزند احمد بشماره 

شناسنامه 56 صادره از گلپایگان در یک باب عمارت  به مساحت 1۹۹.۲4 مترمربع مجزی شده از  پاک 

1 فرعی از 4۲۲۷ اصلی   واقع در بخش 1محرز گردیده است.

36- رای شماره 6۲83-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  علی اکبر شهری فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 3۹1 صادره از گلپایگان  در  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت ۲5.35 مترمربع مجزی 

شده از  پاک3  فرعی از 16۰5 اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

محمدحسن  فرزند  اکرمی  خانم کبری  متقاضی  بامعارض  مالکانه  5۹8۷-تصرفات  شماره  رای   -3۷

بشماره شناسنامه 46 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۷۰/۹8 مترمربع مجزی شده از 

پاک شماره 5۰8 فرعی از5 اصلی  واقع در بخش 4 محرز گردیده است.

38-رای شماره 635۷- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد ابراهیم عائی فرزند حاجی 

بشماره شناسنامه 4 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 1۷ مترمربع مجزی شده 

از پاک شماره 4۷6۰  اصلی واقع در بخش 1  محرز گردیده است

3۹- رای شماره 6185- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسماعیل نوبخت فرزند باقر بشماره 

شناسنامه 4۷8 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/3۹ مترمربع مجزی شده 

از پاک شماره ۲۲8 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش ۲  محرز گردیده است

4۰- رای شماره 5۹۰۷- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا غفاری فرزند محمد جواد 

بشماره شناسنامه 1۲ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4۰.1۰ مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره ۲ فرعی از 615 اصلی واقع در بخش 1 محرز گردیده است.

41- رای شماره 56۹8- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اکبر خوشخویی فرزند خیرگرد بشماره 

شناسنامه 5۹۲ صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 138.۷8 مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره 4۷ اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است

4۲- رای شماره 5۹54و 5۷3۲و 5۷31-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی شخصی فرزند 

آقای مجتبی شخصی فرزند  از گلپایگان در دو دانگ مشاع و  محمدباقر بشماره شناسنامه ۹4 صادره 

محمدباقر بشماره شناسنامه 4۷ صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع وآقای محمدتقی شخصی فرزند 

محمدباقر بشماره شناسنامه 1۷۹۲۲ صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 13/85 مترمربع مجزی شده از پاکهای شماره۲۷ و ۲8 فرعی از 1۲۷۲ اصلی واقع دربخش 

1  محرز گردیده است.

43- رای شماره 6۲۰1 و 54۲6- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد مسیبی فرزند حسن 

بشماره شناسنامه 164 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع  و آقای احمد مسیبی فرزند حسن بشماره 

 111۰.3۰ به مساحت  باب خانه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  گلپایگان درسه  از  شناسنامه 114 صادره 

مترمربع مجزی شده از پاک شماره 344 فرعی از ۹ اصلی واقع در بخش ۲ محرز گردیده است .

آقای مهدی مخلصی فرزند محمدعلی  بامعارض متقاضی  44- رای شماره 64۲۷- تصرفات مالکانه 

به مساحت ۲13.1۲ مترمربع  باب ساختمان  تهران درششدانگ یک  از  بشماره شناسنامه ۲۷۰6 صادره 

مجزی شده از پاک شماره ۲ اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است..

45- رای شماره 64۲6- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجید خوشنویسان فرزند علی اکبر 

بشماره شناسنامه 53۰ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۷۲.۲4 مترمربع 

مجزی شده از پاک شماره ۲34 فرعی از1 اصلی واقع در بخش ۲ محرز گردیده است.

46-رای شماره 64۲۹ - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدحسین شاکری فرزند محمد 

بشماره شناسنامه ۲۰ صادره از گوگد در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 4۲1.۷5 مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره 1۹81 فرعی از 6 اصلی  واقع در بخش چهار محرز گردیده است

4۷- رای شماره 64۲5-  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای داود شاکری فرزند غامرضا بشماره 

شناسنامه 5۰34 صادره از گوگد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 365.56 مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره 1۹81 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش چهار محرز گردیده است.

تقی  محمد  فرزند  مهدوی  مظفر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -  5۹۰8 شماره  48-رای 

بشماره شناسنامه 4۷4 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۷۰.5۰ مترمربع 

مجزی شده از پاک شماره ۲4۰1 اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است

4۹-رای شماره 64۲8 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجید سبحانی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 5۲5 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 135 مترمربع مجزی شده از 

پاک شماره 4۲1۷ اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است.

5۰-رای شماره 5۹۰۹- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مظفر مهدوی فرزند محمد تقی بشماره 

شناسنامه 4۷4 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151.43 مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره ۲4۰1 اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است.

51-رای شماره 6۰18 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا سلیمانی فرزند داود علی بشماره 

شناسنامه ۲۹ صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 8۲.4۹ مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره 844 اصلی  واقع در بخش یک محرز گردیده است

5۲-رای شماره 5۹۹۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ماشااله قربانی فرزند فضل اله بشماره 

شناسنامه ۲۰53 صادره از خمین در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 165.۹6 مترمربع مجزی شده 

از پاک شماره ۹6 اصلی واقع در بخش یک  محرز گردیده است.

53-رای شماره 5۹6۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا بابا اسماعیلی فرزند محمد علی 

بشماره شناسنامه 1۲186۷۲۹51 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲64.63 

مترمربع مجزی شده از پاک شماره 1 فرعی از 1۷63 اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است.

54-رای شماره 5۹۹1 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مارال شیاسی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 63 صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹6.۹6 مترمربع مجزی شده از پاک 

شماره  4۲۰1 اصلی واقع دربخش یک  محرز گردیده است.

اله  نصرت  فرزند  پناهی  آقای مرتضی  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات    - 55-رای شماره 6418 

به مساحت ۲۰8/۷۰ مترمربع  باب خانه  در ششدانگ یک  از خوانسار  بشماره شناسنامه 5۲۹8 صادره 

مجزی شده از پاک شماره ۹6 اصلی  واقع در بخش یک خریداری از مالک رسمی آقای عباس جوانبخت 

محرز گردیده است.

56-رای شماره 5۹۲8- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مسیب دیانتی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 1۰ صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3۷6.54 مترمربع مجزی 

شده از پاک شماره 1۷ اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است.

5۷-رای شماره 5۹85 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجتبی روشنی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه ۷ صادره از در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 31/4۷ مترمربع مجزی شده از پاک 

شماره 3۲1۲ فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4  محرز گردیده است.

58-رای شماره 5۹۷8 -  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای فرج اله بیاتی فرزند رضاقلی بشماره 

شناسنامه 38۹ صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب دکان به مساحت ۷۷.1۲ مترمربع مجزی شده از 

پاک شماره ۲ فرعی از 615 اصلی واقع دربخش یک گلپایگان محرز گردیده است.

5۹– رای شماره ۲83-  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امان اله غفاری فرزند خسرو بشماره 

شناسنامه 4۰ صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ به مساحت 4134 مترمربع 

مجزی شده از پاک ۲4۲ فرعی از ۷ اصلی واقع دربخش ۲ گلپایگان خریداری از مالک رسمی مرحوم 

کریم غفاری محرز گردیده است.

قمربنی  عباس  ابوالفضل  متقاضی موسسه خیریه  بامعارض  مالکانه  تصرفات  رأی شماره 6۲۷-   -6۰

هاشم گلپایگان به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی 1۰۲6۰۰۰۹۲18 در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه 

کاره به مساحت ۲۲۹/8۰ مترمربع مجزی شده از پاک شماره 1۰۷6 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 

محرز گردیده است.

61- رای شماره 6۲۷5 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای  احمدعلی طاهرنژاد فرزند ابوالقاسم 

بشماره شناسنامه ۷۲۲ صادره از خوانسار در یک باب مغازه به مساحت 51/13 مترمربع مجزی شده از 

پاک  4۲1۷ اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/۰۲/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۰3/۰4

مهدی صادقی وصفی رئیس ثبت اسناد و اماک گلپایگان  م الف 116

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹6۰1۹۰ خواهان فراز یوسفی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مسعود 

کریمی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.................. مورخ   ۹6/4/3 ساعت 1۷/3۰ تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین 

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

ثانی  خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا،مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

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

اتخاذ می شود.

شماره: 4۰66/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

نسل های بعدی، اصفهان بدون زاینده رود را نمی پذیرند
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حتما بخوانید!
»قاب سینما« در آستانه عرضه به ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

اســت.  کتــاب  نمایشـــگاه های  فصــل  اردیبهشــت ماه، 
نمایشــگاه های کوچــک و بزرگــی کــه در گوشــه و کنــار ایــران 
برپــا می شــود تــا مــردم را بــه کتــاب خوانــدن دعــوت کنــد. 
هــر چنــد وضعیــت مطالعــه در کشــورمان چنــدان مطلــوب 
ــبد  ــاب را در س ــد کت ــردم خری ــه م ــن ک ــا همی ــت، ام نیس
ــاق مبارکــی اســت. در فصــل  ــد، اتف ــرار دهن کاالهایشــان ق
ــی  ــم نگاه ــب ندیدی ــاب بی  تناس ــگاه های کت ــق نمایش رون

ــور. ــر کش ــای نش ــه تازه ه ــیم ب ــته باش داش
    خواب اقاقیا

مجموعــه داســتان »خــواب اقاقیــا« نوشــته ماندانــا زنــدی 
اخیــرا توســط نشــر ماهیــن منتشــر شــده اســت. کتــاب 9 
ــا  ــب زرد ی ــا«، »مکت ــواب اقاقی ــای »خ ــا نام ه ــتان ب داس
جنبــش زرد«، »زنبــق شــوش«، »آســمانی پــر از ســتاره های 
ــش را  ــام«،  »حرف ــر از ناتم ــد«، »پ ــدی نگیری داوود«،  »ج

ــزن«، »ســیزده« و »شــین مثــل شــاپرک« دارد.  ن
مثــل  »شــین  مجموعــه  ایــن  داســتان  طوالنی تریــن 
ــا زنــدی، نویســنده ایــن مجموعــه   شــاپرک« اســت. ماندان
در ایــن داســتان قلــم هنرمندانــه خــود را در توصیــف 
ــاب و روان 8  ــازان اعص ــای جانب ــا و درده ــب و رنج ه مصائ
 ســال جنــگ تحمیلــی بــه کار بــرده و داســتانی پــر کشــش 
و زیبــا و در عیــن حــال تلــخ و دردنــاک آفریــده اســت. ایــن 
کتــاب در 104 صفحــه از ســوی نشــر ماهیــن بــا قیمــت 8000 

تومــان عرضه شــده اســت.
    الالیی

کتــاب »الالیــی« اثــر لیــا ســلیمانی بــا ترجمــه ابوالفضــل 

ــاب  ــگاه، راهــی نمایشــگاه کت هللا دادی، توســط انتشــارات ن
تهــران شــد.

مراکشــی تبار  ســاله   ۳۵ نویســنده  ســلیمانی،  لیــا   
ــی ســال  ــزه ادب ــن جای ــزه گنکــور، بزرگ تری فرانســوی، جای
ــف« از آن  ــه لطی ــان »تران ــا رم ــه را ب ــادی فرانس ۲01۶ می

ــرد.  ــود ک خ
داســتان ایــن کتــاب دربــاره زندگــی یــک پرســتار اســت کــه 
در یــک خانــواده از دو بچــه پرســتاری می کنــد. داســتان بــا 
ــه ایــن موضــوع  ــه قتــل بچه هــا شــروع می شــود و ب صحن
می پــردازد کــه چطــور ایــن پرســتار وارد زندگــی ایــن 

خانــواده شــده اســت. رمــان دیالوگ محــور اســت و از زبــان 
ــان می شــود.  ــودک بی ــادر دو ک ــدر و م پ

 ایــن کتــاب صحنه هــای توصیفــی بســیار تکان دهنــده 
پیش بینی  نشده ای دارد. 

کتــاب »الالیــی« اثــر لیــا ســلیمانی بــا ترجمــه ابوالفضــل 
هللا دادی در ۲00 صفحــه، شــمارگان 1000 نســخه و بــه  بهــای 
14 هــزار تومــان توســط انتشــارات نگاه منتشــر شــده اســت.

    کنار دریا
ــه آوا  ــا ترجم ــی ب ــک اولم ــر ورونی ــا« اث ــار دری ــان »کن رم

قائمــی به تازگــی منتشــر شــده اســت. 

ــای  ــنامه نویس توان ــس و نمایش ــی، رمان نوی ــک اولم ورونی
ــران  ــی از او در ای ــن رمان ــش از ای ــه پی ــت ک ــوی اس فرانس

منتشــر نشــده اســت. 
اولمــی، کنــار دریــا را از خبــر کوتاهــی کــه در روزنامــه خوانــده 
ــال ۲00۲  ــت در س ــاب توانس ــن کت ــت. ای ــام گرف ــود، اله ب
ــه  عــاوه همــان ســال  ــزه آلــن فورنیــه شــود؛ ب ــده جای برن
ــه  ــود و ب ــان ب ــه و آلم ــا در فرانس ــن کتاب ه از پرفروش تری
پانــزده زبــان ترجمــه شــد. در ســال ۲007 برداشــتی از ایــن 
ــت.  ــه رف ــدن روی صحن ــوگ، در لن ــب مونول ــاب در قال کت
ــه آوا  ــا ترجم ــی، ب ــک اولم ــر ورونی ــا« اث ــار دری ــان »کن رم
قائمــی، در 80 صفحــه، شــمارگان هــزار نســخه و بــه  قیمــت 
9 هــزار و ۵00 تومــان توســط انتشــارات چترنــگ راهــی بــازار 

نشــر شــده اســت.
    ترانه  روزگار ما

کتــاب »ترانــه  روزگار مــا« نوشــته مهــدی موســوی میرکایی 
به تازگــی منتشــر شــده اســت. 

بــه گفتــه نویســنده: ایــن کتــاب آینــه تمام نمــای ترانــه دهــه  
ــری متــن  ــر هویــت هن 90 اســت کــه در آن ســعی شــده ب
ــر  ــک هن ــا ی ــه اساس ــه تران ــرا ک ــود؛ چ ــد ش ــه تاکی در تران
ــدارد. در  ــگ ن ــیقی روح و رن ــدون موس ــت و ب ــته اس وابس
ــد  ــابقه مانن ــرایان باس ــی از ترانه س ــه ترانه های ــن مجموع ای
ــوم  ــی، مرح ــار کاکای ــی، عبدالجب ــی بهمن ــتاد محمدعل اس
افشــین یدالهــی در کنــار ترانه ســرایان جوانــی ماننــد احمــد 

ــروزی آمــده اســت.  ــم به ــی و مری امیرخلیل
کتــاب »ترانــه  روزگار مــا« نوشــته مهــدی موســوی میرکایی 
در ۳۲0 صفحــه، شــمارگان 1100 نســخه و بــه  بهــای ۵ هــزار 

تومــان توســط نشــر نیمــاژ منتشــر شــده اســت.

بین المللــی  جشــنواره  دبیــر  رضــاداد،  علیرضــا   -
را  امیــد  جمــال  نوجوانــان،  و  فیلم هــای کــودکان 
ــزاده را  ــزت هللا علی ــر، ع ــی دبی ــاور عال ــوان مش ــه عن ب
ــم  ــد ابراهی ــتیبانی، محم ــزی و پش ــاون برنامه ری مع
احــد  ســید  تشــریفات،  مدیــر  را  صلواتی فــرد 
میکاییــل زاده را مدیــر ارتباطــات و امور رســانه ای، ســید 
ــی  ــم نقیب ــی، مری ــر اجرای حســینعلی شــهیدی را مدی
ــی را  ــول صادق ــل و محمدرس ــور بین المل ــر ام را مدی
بین المللــی  جشــنواره  از  دوره  ایــن  دبیــر  مشــاور 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان معرفــی کــرد.

ــب صفحــه شــخصی  ــن مطل ــی تازه تری ــد جبل - حمی
خــود را بــه فــردوس کاویانــی اختصــاص داد. او 
نوشــت: بــرای ســامتی فــردوس کاویانــی عزیــز دعــا 

ــد. کنی
- قــرارداد اکــران فیلــم ســینمایی »زیر ســقف دودی« 
ــوران درخشــنده در گــروه آزادی بعــد  ــی پ ــه کارگردان ب
ــم  ــی کاظ ــه کارگردان ــوب« ب ــینمایی »آش ــم س از فیل

ــد. ــته ش ــت گفتار بس راس
- همزمــان بــا آغــاز ســال جدیــد مــوج قیمت گــذاری 
ــرای  ــن اج ــار تازه تری ــن ب ــرت ها، ای ــت کنس ــاد بلی زی
صحنــه رضــا یزدانــی خواننــده پــاپ را تحــت تأثیــر قرار 
داده اســت. بلیــت کنســرت ایــن خواننــده بــا قیمــت 

۳00 هــزار تومــان فروختــه شــد.
ــه  ــو« ب ــازده کوچول ــان »ش ــدی از رم ــه  جدی - ترجم
ــر شــهیر ادبیــات  ــن اث ــان فارســی منتشــر شــد. ای زب
جهــان - نوشــته  آنتــوان دو ســنت اگزوپــری - را 
این بــار مهــری محمــدی مقــدم بــه فارســی برگردانــده 
و نشــر آرادمــان آن  را در 90 صفحــه منتشــر کــرده 

ــت. اس
ــاره  ــون، درب ــینما و تلویزی ــر س ــوری، بازیگ ــام ن - س
نقــش خــود در ســریال »دیواربه دیــوار« کــه ایــن 
شــب ها از شــبکه ســه ســیما روی آنتــن مــی رود 
ــوز  ــریال هن ــن س ــن در ای ــور م ــزان حض ــت: می گف
ــال  ــه در ح ــوز فیلمنام ــون هن ــت؛ چ ــخص نیس مش
نــگارش اســت؛ ولــی ظاهــرا ایــن شــخصیت در 

می شــود. پررنگ تــر  قســمت هایی 
ــن  ــاره آخری ــینما، درب ــردان س ــق، کارگ ــهیل موف - س
وضعیــت فیلــم ســینمایی »شــکاتی« گفــت: در 
ــن  ــش ای ــه نمای ــت پروان ــر دریاف ــر منتظ ــال حاض ح
اثــر هســتیم؛ ضمــن اینکــه نســخه ای از آن را بــه 
ســی امین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان اصفهــان 
ــدن  ــه ش ــورت پذیرفت ــا در ص ــم ت ــال کرده ای ــز ارس نی
بــرای اولیــن بــار در ایــن جشــنواره بــه نمایــش درآیــد.

- جدیدتریــن اجــرای »ناگفتــه« شــهرام و حافــظ 
ــار  ــه دوب ــت ک ــه رف ــه روی صحن ــی ب ــری در حال ناظ

ــد. ــع ش ــرا قط ــالن اج ــرق س ب

 »فاصله های متساوی« 

نمایشگاه عکس دوملیتی ایران و اتریش

کیمیای وطن

نمایشــگاه عکــس »فاصله هــای 
هنرمنــد  آثــار  بــا  متســاوی« 
اتریشــی جــوزف پولــروس و مجید 
کورنــگ بهشــتی در مــوزه هنرهــای 
معاصــر اصفهــان برپاســت. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، جــوزف پولــروس اتریشــی کــه عکاســی را از ۳ دهــه 
پیــش و بــا عکاســی ژورنالیســتی شــروع کــرده، در ایــن 
ــنتی  ــای س ــه قطعی از فض ــا س ــه گانه ی ــر س ــگاه 11 اث  نمایش
و مــدرن شــهرهای اصفهــان، یــزد و تهــران را بــه نمایــش 
ــر  ــتی از هن ــروس، برداش ــی پول ــار عکاس ــت. آث ــته اس گذاش
اســت؛  وســطی  قــرون  ســه لته ای کلیســاهای  تابلوهــای 
ــای گذشــته  ــی قرن ه ــر غرب ــی از هن ــای ســه لته ای نوع تابلوه
اســت کــه از ۳ تصویــر تشــکیل شــده و ۲ طــرف کنــاری روی 
قــاب اصلــی وســط بســته می شــود. ایــن آثــار کــه هــر کــدام 
ــه هــم عکاســی  ــط در زاویه هــای نزدیــک ب ــا ۳ عکــس مرتب ب
ــازه  ــزد، س ــازار ی ــان، ب ــازار اصفه ــون ب ــی چ ــا نام های ــده، ب ش
ــان،  ــای اصفه ــه ای، جلف ــرا، کوچــه مراغ ــش، بهشــت زه تجری
شــهر قدیمــی یــزد، تبلیغــات، بــازار اصفهــان، خیابــان میــرزای 
ــده  ــی ش ــران معرف ــازار ای ــت و ب ــرگ درخ ــایه ب ــیرازی، س ش
ــای متســاوی  ــن نمایشــگاه، فاصله ه ــر ای اســت. بخــش دیگ
ــد  ــگ بهشــتی متول ــگ بهشــتی اســت. کورن ــد کورن ــار مجی آث
1۳4۶ در اصفهــان بــوده و لیســانس نقاشــی از دانشــگاه 
تهــران دارد. او در ایــن نمایشــگاه بــا مجموعــه ای از عکــس بــا 
ــده« حاضــر شــده اســت. نمایشــگاه عکــس  ــام »زمــان زاین ن
»فاصله هــای متســاوی« کاری از مــوزه هنرهــای معاصــر 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در گالــری 
ــاه  ــا 4 خردادم ــان ت ــر اصفه ــای معاص ــوزه هنره ــماره ۶ م ش
ــد  ــروس و مجی ــوزف پول ــی ج ــد اتریش ــار هنرمن ــان آث میزب

ــت. ــتی اس ــگ بهش کورن

»قاب سینما« در آستانه عرضه به شبکه خانگی
مجلــه تصویــری »قــاب ســینما« در آســتانه عرضــه بــه شــبکه 
ــم  ــی معل ــه عل ــه ب ــری ک ــه تصوی ــن مجل ــت. ای ــی اس خانگ
ــامل  ــده ش ــم ش ــتقل تقدی ــانه ای مس ــال رس ــینماگر و فع س
بخش هــای گوناگونــی اســت؛ از گپ وگفــت بــا هنرمنــدان 
 تــا نقــد آثــار نوســتالژی، یــک روز خصوصــی بــا یــک هنرمنــد 
ــاب  ــمت اول »ق ــینما. قس ــات در س ــس و تبلیغ ــگاه عک و جای
ســینما« بخشــی هــم ویــژه جشــنواره ســی وپنجم فیلــم 
ــی  ــن بخــش، شــماری از حاشــیه های مختلف فجــر دارد؛ در ای
کــه در پشــت پــرده برگــزاری جشــنواره اخیــر جریــان داشــت، 

ــینما ــام س ــت. س ــده اس ــه ش ــور ارائ بی سانس

اخبار کوتاه

ــا«  ــی از پوســتر »ویایی ه ــا قاســمی در مراســم رونمای ثری
بــا اشــاره تلویحــی بــه داوری جشــنواره  فیلــم فجــر گذشــته 
تاکیــد کــرد: ایــن فیلــم، فیلــم زنــان جهــان اســت و نقــش 
اول و دوم نــدارد. ایــن بازیگــر خطــاب بــه داوران جشــنواره  
ــم فجــر ادامــه داد: داوران از کلیشــه های خــود در دادن  فیل

جایــزه بیــرون بیاینــد؛ برخــی فیلم هــا ارزش 
ــه آن هــا  ــز دیگــری ب ــد کــه جوای ایــن را دارن
تعلــق بگیــرد. ثریــا قاســمی کــه بــرای بــازی 
در »ویایی هــا« ســیمرغ بازیگــری نقــش 
مکمــل بــه او تعلــق گرفــت، امــا در اختتامیــه 
ــه  ــد، ادام ــر نش ــر حاض ــم فج ــنواره  فیل جش
داد: مــا نقــش اول و مکمــل نداریــم و همــه 

در ایــن فیلــم قهرمــان هســتیم؛ بنابرایــن نقــش مکمــل را 
ــده  ــن از تهیه کنن ــدارم. او همچنی ــول ن ــا قب ــن عنوان ه در ای
فیلــم بــه دلیــل تولیــد فیلــم »ویایی هــا« قدردانــی کــرد و 
از مســئوالن ســینمایی خواســت از تولیــد چنیــن فیلم هایــی 
ــاون  ــی، مع ــب ایل بیگ ــند. حبی ــته باش ــژه داش ــت وی حمای

ــر از  ــن تقدی ــینمایی، ضم ــازمان س ــارت س ــیابی و نظ ارزش
گــروه تولیــد ایــن فیلــم گفــت: عوامــل فیلــم »ویایی هــا« 
ــات  ــرات و اتفاق ــادآور خاط ــه ی ــد ک ــق کرده ان ــری را خل اث
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــدس اســت. وی ب ــاع مق ــی در دف بزرگ
ــوش  ــال فرام ــات در ح ــیاری از اتفاق ــر بس ــال حاض در ح
شــدن اســت، افــزود: خــدا را شــاکریم کــه در 
ایــن مقطــع تاریخــی، چنیــن فیلمــی ســاخته 
شــده اســت؛ چــرا کــه نیــاز جامعــه مــا ایجاب 
ــدن رشــادت ها  ــرای پابرجــا مان ــا ب ــد ت می کن
ــینما  ــی در س ــن فیلم های ــا چنی و ایثارگری ه
از  بــه خاطراتــی  ایل بیگــی  تولیــد شــود. 
ــاره  ــدس اش ــاع مق ــال دف ــت س دوران هش
کــرد و گفــت: »ویایی هــا« می توانــد نقــش زنــان را در 
دفــاع مقــدس روایــت کنــد. امیــدوارم ایــن فیلــم در اکــران 
ــه ای درخصــوص  ــده شــده و فرهنگ ســازی بهین خــوب دی
ــل  ــورمان در مقاب ــاع از کش ــوان در دف ــور بان ــی حض چگونگ

ــگان صــورت گیــرد. خبرآنایــن تهاجمــات بیگان

»ویالیی ها«، فیلم زنان جهان است
جشــن بــزرگ نیمــه شــعبان پنجشــنبه هفتــه جاری 
پــس از خبــر 19 و ۳0 دقیقــه، صبــح روز جمعــه بــه 

مــدت 100 دقیقــه بــه روی آنتــن خواهــد رفــت. 
ــی  ــای تلویزیون ــردان برنامه ه ــردرو، کارگ ــین ف حس
ــه مناســبت جشــن  ــه ب ــد برنام ــه و تولی ــاره تهی درب

بــزرگ میــاد امــام زمان)عــج( گفــت: 
بــا  شــعبان  نیمــه  بــزرگ  جشــن 
همــکاری گــروه فرهنــگ و معــارف 
ــه  ــنبه هفت ــیما پنجش ــک س ــبکه ی ش
جــاری بعــد از خبــر 19 و ۳0 دقیقــه 
تــا ســاعت ۲1 و صبــح روز جمعــه 
ــن  ــه روی آنت ــه ب ــدت 100 دقیق ــه م ب

خواهــد رفــت. 
ــگ  ــن ُجن ــذاری ای ــوص نامگ ــه درخص وی در ادام
فرهنــگ  گــروه  مدیــر  بــا  بیــان کــرد:   عیدانــه 
و معــارف شــبکه ســیما آقــای رحیــم زاده بــرای پیــدا 
کــردن عنوانــی فلســفی و مقــارن بــا انتظــار در حــال 

ــی  ــابقه تلویزیون ــده مس ــتیم. تهیه کنن ــره هس مذاک
ــدان و بخش هــای  ــاره حضــور هنرمن ــی« درب »فامیل
داشــت:  اظهــار  بــزرگ  جشــن  ایــن  مختلــف 
در جشــن بــزرگ انتظــار بــا حضــور خواننــدگان 
کمدین هــای رســانه ملی و پژوهشــگران و کارشناســان 
 مذهبــی دربــاره مباحــث انتظــار بــه 
ــای  ــینیم و بخش ه ــو می نش ــت  و گ گف
و  مســابقه، گــزارش  ماننــد  دیگــری 
در  را  موســیقی  کلیپ هــای  اجــرای 

قــرار می دهیــم.  کار  دســتور 
ــل  ــه عوام ــاره ب ــا اش ــان ب ــردرو در پای ف
ــت: جشــن  ــی گف ــه تلویزیون ــن برنام ای
فرهنــگ  گــروه  از  کاری  شــعبان  نیمــه   بــزرگ 
و معــارف شــبکه یــک ســیما، بــه تهیه کنندگــی فربــد 
فــردرو و اجــرای جــواد موالنیــا در دو محــل بــاغ کتاب 
ــه روی  و همچنیــن اســتودیو ســازمان صداوســیما ب

آنتــن مــی رود. باشــگاه خبرنــگاران

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 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 اماک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است  

به  نوبت  به منظور اطاع عموم در دو  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر 

فاصله 1۵ 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 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۳8 مورخ 9۶/1/17  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

نیا فرزند خدامراد بشماره شناسنامه  شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد عرفانی 

17۳9 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 17۲.00 مترمربع پاک ۲844 فرعی از ۲۳8 

اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲۳8 اصلی  واقع در فریدونشهر ،وحدت آباد،بلوار بسیج  

خریداری از مالک رسمی آقایان حسن رحیمی وحیاتقلی باتوانی   محرز گردیده است.

۲- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳000040  مورخ 9۶/1/17  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 بامعارض متقاضی آقای ویسی کریمی صدر فرزند فرهاد بشماره شناسنامه ۶00 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 1۲9.80 مترمربع پاک 19فرعی از ۶0 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پاک ۶0اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان  خریداری از مالک رسمی آقای 

حاتم جزی پشندگانی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     9۶/1/19-1۳9۶۶0۳0۲01۳00004۲ شماره  رای  برابر   -۳

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

بشماره  رضا  محمد  فرزند  یسلیانی  خدابخش  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

شناسنامه ۶ صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140.۵0 

مترمربع پاک ۲8۳4 فرعی از ۲۳8 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک1 فرعی از ۲۳8 اصلی قطعه  

واقع در فریدونشهر،خیابان دانشگاه ،کوچه هجرت  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای رضا 

قلی اصانی آخوره  محرز گردیده است.

4- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳000044 مورخ 9۶/1/۲0  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 بامعارض متقاضی خانم سکینه علیان فرزند امامقلی بشماره شناسنامه ۶7۶ 

به مساحت 140.۵0 مترمربع  باب خانه  از ششدانگ  یک  آباد در سه دانگ مشاع  از نجف  صادره 

از ۲۳8 اصلی  واقع در  از پاک 1 فرعی  از ۲۳8 اصلی مفروز و مجزی شده  پاک ۲8۳4 فرعی 

قلی  رضا  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه   مع  دانشگاه، کوچه هجرت خریداری  فریدونشهر،خیابان 

اصانی آخوره  محرز گردیده است. 

۵-برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۵1 مورخ 9۶/1/۲0   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 بامعارض متقاضی آقای محمد نظری فرزند عباس بشماره شناسنامه ۵1۲ 

صادره از فریدونشهر درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 41.4۵ مترمربع پاک 

۵۲۳ فرعی از ۲۳1 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۲ فرعی از۲۳1 اصلی  واقع درفریدونشهر، 

آقای مرتضی قلی حسینی آخوره  از مالک رسمی  الواسطه   بلوار بسیج خریداری مع  آباد،  وحدت 

محرز گردیده است.

۶- برابر رای شماره1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۵۲ مورخ 9۶/1/۲0  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 بامعارض متقاضی آقای مهدی نظری فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲۳ 

صادره از فریدونشهر درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 41.4۵ مترمربع 

در  واقع  اصلی    ۲۳1 از  فرعی   ۲ پاک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۲۳1 از  فرعی   ۵۲۳ پاک 

قلی  مرتضی  آقای  مالک رسمی  از  الواسطه   مع  بسیج  خریداری  بلوار  آباد،  ، وحدت  فریدونشهر 

حسینی آخوره  محرز گردیده است.

7- رابر رای شماره1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۵۶ مورخ 9۶/1/۲1   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

بشماره  علی  محمد  فرزند  تهرانی  سلطانی  زهره  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

شناسنامه 4 صادره از نجف آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۳1.80 

مترمربع پاک 18۳  فرعی از ۲4۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲4۲  اصلی  واقع 

در فریدونشهر، روستای سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای مرتضی قلی کریمی 

سیبکی محرز گردیده است.

8- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۵7 مورخ 9۶/1/۲1   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 بامعارض متقاضی خانم بتول پورشبان فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 810 

صادره از نجف آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۶۳1.80 مترمربع پاک 

18۳ فرعی از ۲4۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲4۲ اصلی  واقع در فریدونشهر 

، روستای سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای مرتضی قلی کریمی سیبکی محرز 

گردیده است.

9- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۵9 مورخ 9۶/1/۲1   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 بامعارض متقاضی خانم بتول پورشبان فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 810 

صادره از نجف آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۳۶1.90 مترمربع پاک 

18۲ فرعی از ۲4۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲4۲ اصلی  واقع در فریدونشهر 

، روستای سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای مرتضی قلی کریمی سیبکی  محرز 

گردیده است.

10- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۶1 مورخ9۶/1/۲1   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 بامعارض متقاضی آقای مهران مهدوی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 190 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۲14.۲0 مترمربع پاک ۲84۳ فرعی از ۲۳8 اصلی 

از ۲۳8اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان مصطفی خمینی  از پاک 1 فرعی  مفروز و مجزی شده 

،کوچه کمیل  خریداری از مالک رسمی آقای اسداله سپیانی  محرز گردیده است.

11- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۶۳ مورخ 9۶/1/۲۳  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

بشماره  علی  محمد  فرزند  تهرانی  سلطانی  زهره  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

شناسنامه 4 صادره از نجف آباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۶1.90 

مترمربع پاک 18۲ فرعی از ۲4۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲4۲ اصلی  واقع 

در فریدونشهر ، روستای سیبک  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مرتضی قلی کریمی 

سیبکی  محرز گردیده است.

1۲- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۶7 مورخ 9۶/1/۲۳ 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 بامعارض متقاضی آقای غفور سپیانی فرزند محمد ابراهیم بشماره شناسنامه 

4۶ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 97.4۵ مترمربع پاک ۵41فرعی از ۲4۲ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲4۲اصلی  واقع در فریدونشهر، روستای سیبک خریداری از 

مالک رسمی آقای اسفندیار کلبعلی محرز گردیده است.

1۳-  برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۶8 مورخ 9۶/1/۲4  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 بامعارض متقاضی خانم نسرین توازئی فرزند غامحسین بشماره شناسنامه 

4۶۵9 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 108.۲0 مترمربع پاک ۲۵۲1 فرعی از ۲۳7 

اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۲08 فرعی از ۲۳7 اصلی  واقع در فریدونشهر ،خیابان دستغیب، 

کوچه یاران ) خود  متقاضی مالک رسمی میباشد (محرز گردیده است.

14- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳00004۶ مورخ 9۶/1/۲0   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 بامعارض متقاضی آقای حافظ نقدی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 179 

اصلی   ۲1 از  پاک1۳7فرعی  مترمربع   1۳۲.۵0 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره 

مفروز و مجزی شده از پاک 107فرعی از ۲1 اصلی واقع در فریدونشهر، شهر برف انبار،محله خمسلو 

،خیابان شهید علی محمد بهرامی  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای جان میرزا بهرامی 

خمسلوئی محرز گردیده است.

1۵- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳000084 مورخ 9۶/1/۲7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

رضا  فرزند محمد  علیائی  آخوره  مجید خودسیانی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

بشماره شناسنامه 90 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 1۶۵.00 مترمربع پاک ۲۵۲۲ 

فرعی از ۲۳7 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک۲97 فرعی از ۲۳7 اصلی  واقع در فریدونشهر، 

از مالک رسمی آقای  خسرو اصانی  الواسطه   خیابن شهید رجائی ،کوچه هجرت  خریداری مع 

محرز گردیده است.

1۶- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۶۵ مورخ 9۶/1/۲۳ 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 بامعارض متقاضی آقای حمید رضا بهشتی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 

8۳ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 4۵۲.00 مترمربع پاک ۲849 فرعی از ۲۳8 

اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1فرعی از ۲۳8 اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان ۲۲ بهمن،کوچه 

دانشجو خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای جمعه یوسلیانی  محرز گردیده است.

17- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳00008۶ مورخ 9۶/1/۲7  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

بشماره شناسنامه  اکبر  علی  فرزند  حبیبی  خانم صدیقه  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

1۶81 صادره از فریدونشهر در یک باب  مغازه  به مساحت ۳7.7۵ مترمربع پاک ۵۲4 فرعی از ۲۳1 

اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۲ فرعی از ۲۳1 اصلی واقع در فریدونشهر ، وحدت آباد،بلوار بسیج  

خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای اسداله رضائی  محرز گردیده است.

18- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳000088 مورخ 9۶/1/۲7 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 بامعارض متقاضی آقای مهدی موگوئی فرزند رضا بشماره شناسنامه 94 صادره 

از فریدونشهر در یک باب  ساختمان  به مساحت ۲04.۲0 مترمربع پاک ۵۲۵ فرعی از ۲۳1 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک ۲ فرعی از ۲۳1 اصلی  واقع در فریدونشهر، وحدت آباد،کوچه اطلس 

خریداری از مالک رسمی آقای سید اسماعیل موسوی آخوره سفائی  محرز گردیده است.

19-برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳000090 مورخ 9۶/1/۲8  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

بشماره شناسنامه  اله  فرزند فضل  مهدی جدیدی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

 1۶۳.۲0 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   فریدونشهر  از  صادره   ۳7

مترمربع پاک ۲848 فرعی از ۲۳8 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1فرعی از۲۳8 اصلی واقع 

درفریدونشهر ، خیابان شهید مفتح ، خیابان مالک اشتر، کوچه رسالت  خریداری مع الواسطه  از 

مالک رسمی آقای محمد علی لچینانی محرز گردیده است.

۲0- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳00009۲ مورخ 9۶/1/۲8 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 بامعارض متقاضی خانم مریم موحدی فرزند علی بشماره شناسنامه 11۳۳ 

صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 1۶۳.۲0 مترمربع 

در  واقع  اصلی   از۲۳8  فرعی   1 از پاک  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از ۲۳8  فرعی  پاک ۲848 

فریدونشهر، خیابان شهید مفتح،خیابان مالک اشتر، کوچه رسالت  خریداری مع الواسطه  از مالک 

رسمی آقای محمد علی لچینانی  محرز گردیده است.

۲1- برابر رای شماره1۳9۶۶0۳0۲01۳0000۳۶ مورخ 9۶/1/17  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 بامعارض متقاضی آقای سید هاشم حسینی فرزند مختار بشماره شناسنامه 

4199 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۲1 مترمربع پاک ۲۵۲0فرعی از ۲۳7 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک ۶09 فرعی از ۲۳7اصلی  واقع در فریدونشهر ، خیابان شریعتی ، کوچه 

تختی  خریداری از مالک رسمی آقای سید ابوطالب حسینی  محرز گردیده است.

۲۲-برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳000108 مورخ 9۶/1/۳1 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 بامعارض متقاضی آقای مهدی تقدسی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۶۵ 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 184.۵0 مترمربع پاک۵4۲ فرعی از ۲4۲ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از ۲4۲ اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای سیبک  خریداری 

مع الواسطه  از مالک رسمی آقای مرتضی کاظمی محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   9۶/۲/10 مورخ   1۳9۶۶0۳0۲01۳000114 شماره  رای  ۲۳-برابر 

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

فریدونشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای منوچهر بهرامی خمسلوئی فرزند مسیب بشماره 

شناسنامه ۲۶ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۳7۶.۲0 متر مربع، تحت پاک ۲۳8 

فرعی از ۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از ۲۲ اصلی واقع در شهرستان فریدونشهر، شهر 

برف انبار، محله خمسلو، خیابان شهید شادمان، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای میرزا 

فیض اله یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.

۲4- برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳0۲01۳00011۲ مورخ 9۶/۲/10  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین کریمی فرزند غامحسن بشماره شناسنامه 1010 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۳84.۲۵ مترمربع تحت پاک 84 فرعی از ۲4۲ 

اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از ۲4۲ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، )مالک 

رسمی، شخص متقاضی می باشد( 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 : چهار شنبه 9۶/۲/۲0

تاریخ انتشار نوبت دوم :  پنج   شنبه 9۶/۳/4 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر 

م الف 9۶/۳۶

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  یوسفی  فراز  خواهان   9۶0189 پرونده کاسه  در خصوص 

مهرداد  کریمی-یحیی آبادی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز......... مورخ   9۶/4/۳ 

ساعت 17 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا،مجتمع شماره ۲ شورای حل 

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

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 40۶7/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵11۵۵ خواهان شکرهللا شهبازی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

خانم سمیرا رحمانی اسکندری فرزند اردشیر تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه  شنبه 

مورخ9۶/4/۲7 ساعت 11/4۵ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا،مجتمع شورای 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذمی شود.

شماره: 40۵4/م الف مدیر دفتر شعبه 1۲مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵0887خواهان جعفر معصومی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک به 

طرفیت محمدرضا جوهری فرزند حسینعلی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  چهار¬شنبه 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   11 ساعت  مورخ9۶/4/۲8 

از وقت  تا خوانده قبل  آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 7۳  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا،مجتمع شورای حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 40۵۶/م الف مدیر دفتر شعبه 1۲مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام: کوروش حسینی نیا نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 

جنب  شمالی  صدوق  شیخ  خ  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  سلیمی     آرسام   : نام  محکوم له: 

 17 حوزه   9۵/8/18 تاریخ   90۳ شماره  رأی  به موجب  محکوم به  اندیشه  ساختمان  تجارت  بانک 

تاریخ...............   ............... شماره  رأی  موجب  به   ( اصفهان  شهرستان  اختاف  حل  شورای 

است  محکوم  محکوم علیه  است.  یافته  قطعیت  ( که   ............ عمومی  دادگاه   ................ شعبه 

دادرسی  هزینه  ریال   ۳۲7۵000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  سه  و  نود  پرداخت    : به 

و   94/11/۳0 مورخ   478۳۵7 رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  آگهی  نشر  و 

مورخ   4701۶0 و   9۵/1/۳0 مورخ   4701۵1 94/1۲/۲9و  مورخ  و 470۵8   94/11/17 ۳۲8۲70مورخ 

تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا   9۵/۲/۳1 و 4701۶1 مورخ 9۵/۳/۳1 

ماده ۳4 قانون اجرای احکام :  همین که اجرایه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 

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

استیفا ء محکوم به از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 

 مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام

 نماید. 

شماره: ۲8۳8/م الف شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

کیمیای وطن بررسی کرد:

تازه های کتاب

تدارک شبکه یک سیما برای جشن بزرگ انتظار



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مسمومیت قایقران ها در اردوی تیم ملی چهارشنبه  20  اردیبهشت ماه   61396
ـــمـــاره  425 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

پسرفت۵۰درصدیذوبآهن
ــن در  ــازات ذوب آه ــع امتی جم
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانان 
در ســال ۲۰۱۷ نســبت بــه یــک 
فصــل قبــل از آن ۵۰ درصــد 

کمتر بود. 
ذوب آهــن در آخریــن دیــدار 
ــگ  ــی لی ــه گروه خــود از مرحل
قهرمانــان آســیا بازنــده شــد و از گردونــه رقابت هــا کنــار رفــت 
تــا از مجمــوع ۶ مســابقه خــود در ایــن دوره از مســابقات تنهــا 
 C ۷ امتیــاز کســب کنــد و بــا ایســتادن بــر رده ســوم گــروه

بــه کار خــود پایــان دهــد. 
ذوب آهــن در ســال ۲۰۱۶ نیــز در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــه  ــی ب ــاز در دور مقدمات ــب ۱۴ امتی ــا کس ــود و ب ــر ب حاض
ــی  ــتم نهای ــه یک هش ــه مرحل ــروه ب ــین گ ــوان صدرنش عن
ــا  ــال تنه ــم امس ــن تی ــاف، ای ــن اوص ــا ای ــرد. ب ــود ک صع
نیمــی از امتیــازات فصــل گذشــته را دشــت کــرد تــا از 
 ایــن حیــث یــک پســرفت ۵۰ درصــدی را تجربــه کــرده 

باشد. 
فصــل پیــش ذوب آهــن از نظــر کســب امتیــاز در دور 
ــره  ــه همــراه اف ســی ســئول ک ــورددار شــد و ب ــی رک مقدمات
ــا  ــر در آن رقابت ه ــیایی حاض ــم آس ــن ۳۲ تی ــی در بی جنوب

ــرد. ــز ک ــود واری ــاب خ ــه حس ــازات را ب ــترین امتی بیش

نقش پر رنگ اصفهانی ها در مسابقات آرنولد کالسیک

مدالبرنز،ارمغانعلیبرادران

ازمسابقاتژوهانسبورگ

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

در مســابقات آرنولــد کالســیک آفریقــای جنوبــی کــه در شــهر 
ژوهانســبورگ برگــزار شــد، علــی بــرادران، ورزشــکار بااخــالق 
اصفهانــی، موفــق شــد در دســته دوم فیزیــک بــدن بــا 
ــا را  ــن رقابت ه ــز ای ــدال برن ــر ســکوی ســوم، م ایســتادن ب

ــان آورد.  ــه ارمغ ب
ــک  ــارم فیزی ــیک و چه ــته اول بادی کالس ــن در دس همچنی
قربانعلــی زاده  محمــد  نام هــای  بــه  ورزشــکار  دو   نیــز، 
ــدا  ــه مــدال ارزشــمند طــال دســت پی و خــداداد شــفیع پور ب
ــتگی  ــا شایس ــفیع پور ب ــداداد ش ــه خ ــن اینک ــد؛ ضم کردن
تمــام بــه عنــوان اورالــی نائــل شــد و بــه جمــع حرفه ای هــا 

پیوســت. 
ارزنــده  قهرمــان  ســه  ایــن  مربیگــری  اســت   گفتنــی 
 و مــدال آور کشــورمان را علــی نعمتــی، مربــی پــرآوازه 
و خوشــنام اصفهانــی، بــر عهــده داشــت. پیــش از ایــن نیــز 
هــادی چوپــان زیــر نظــر علــی نعمتــی موفق شــده بــود کارت 

حرفــه ای ایــن مســابقات را بــه چنــگ آورد.

مسمومیتقایقرانهادراردویتیمملی
چنــد تــن از ملی پوشــان رویینگ 
اردوی  در  ایــران  ملــی  تیــم 
ــا مســمومیت  ــاره ب ــوان دوب مری
ــده  ــه ش ــده اند. گفت ــه ش مواج
ــی  ــمومیت غذای ــن مس ــه ای ک
از  کــه  ورزشــکارانی  و  بــوده 
ــن  ــا ای ــد ب ــذای اردو خورده ان غ

مشکل مواجه شده اند. 
رئیــس فدراســیون قایقرانــی ایــران اعــالم کــرد: بــه محــض 
اینکــه موضــوع را متوجــه شــدیم با مســئوالن اســتان صحبت 
کردیــم. مســئوالن اســتان هــم تاکیــد می کننــد کــه مشــکل 
از غــذا نبــوده؛ امــا رســتورانی را کــه غــذای ملی پوشــان 
تأمیــن می کــرد، تغییــر دادیــم تــا غــذای بهتــری در اختیــار 
ــه  ــتی ب ــئول بهداش ــن مس ــرد. همچنی ــرار گی ــکاران ق ورزش
رســتوران رفتــه تــا بــه طــور کامــل همــه چیــز را بررســی کنــد. 
ــا مشــکل  ــم ت ــا را انجــام دادی ــن کاره ــا ای ــر حــال م ــه ه ب

ورزشــکارانمان حــل شــود. 
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا اردوهــا در مریــوان ادامــه 
ــته  ــت داش ــی دوس ــاید برخ ــرد: ش ــان ک ــد، بی ــدا می کن پی
ــران  ــون در ای ــا اکن ــد؛ ام ــن کنن ــر تمری باشــند در جــای دیگ
بهتریــن هــوا را مریــوان دارد. دریاچــه ایــن شــهر هــم از نظــر 
ــگ در  ــرای رویین ــا ب ــن فض ــت و بهتری ــی اس ــافت عال مس
ــت  ــتاندارد اس ــه اس ــوان ک ــر اردو در مری ــرار دارد. اگ ــا ق آنج

برگــزار نشــود، کجــا برگــزار شــود؟ 
ــه اردو  ــتیم ک ــم هس ــی ه ــال رایزن ــا در ح ــال م ــن ح ــا ای ب
را بــه ارومیــه منتقــل کنیــم؛ امــا چــون تیــم بایــد در پشــت 
ســد تمریــن کنــد، بایــد هماهنگــی بــا بعضــی نهادهــا انجــام 

بگیــرد. مهــر

تیمملیفوتسالبانوانایران

درتورنمنتروسیهسومشد
تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران در آخریــن مســابقه خــود 
در تورنمنــت چهارجانبــه روســیه، مقابــل تیــم جمهــوری چــک 
بــه پیــروزی رســید. تیــم ملــی ایــران روز سه شــنبه در آخرین 
دیــدار خــود مقابــل جمهــوری چــک قــرار گرفــت و بــا نتیجــه 
۴ بــر ۰ از ســد حریــف خــود گذشــت.  در ایــن دیــدار فهیمــه 
زارعــی، ســهیال ملمولــی، فرشــته خســروی و نســیمه غالمــی 
چهــار گل ایــران را بــه ثمــر رســاندند. تیــم ملــی ایــران در دو 
دیــدار قبلــی خــود مقابــل اســپانیا و روســیه شکســت خــورده 
ــوان  ــی فوتســال بان ــم مل ــروزی، تی ــن پی ــا کســب ای ــود. ب ب
ــی  ــرد. گفتن ــت را کســب ک ــن تورنمن ــوان ســوم ای ــران عن ای
ــور  ــا حض ــال ب ــر س ــیه ه ــه روس ــت چهارجانب ــت تورنمن اس
کشــورهای مختلــف برگــزار می شــود کــه امســال ایــران یکــی 

ــود ــود.  ن ــرکت کننده ها ب ــن ش از ای
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ــز روز پنجشــنبه  ــران و تراکتورســازی تبری ــت ته ــم نف دو تی
ــا لحظــه  ــه ت ۲۱ اردیبهشــت ماه در ورزشــگاه خرمشــهر )البت
ــن  ــودن ای ــل آمــاده نب ــه دلی ــرا ب ــن گــزارش- زی ــم ای تنظی
ورزشــگاه ممکــن اســت در آخریــن ســاعات ورزشــگاه 
ــی  ــام حذف ــال ج ــود(، در فین ــال ش ــان فین ــری میزب دیگ
ــاید  ــه ش ــت. البت ــد گرف ــرار خواهن ــم ق ــل ه ــور مقاب کش
مهم تــر از ایــن بــازی تقابــل دو مربــی صاحب نــام دو 
ــر  ــه امی ــی ک ــود. جای ــد ب ــدان خواه ــوی می ــم در دو س تی

ــد.  ــت کن ــی رقاب ــی دای ــا عل ــد ب ــی بای قلعه نوی
ــا هــم  ــی ب ــن دو مرب ــدان خــوب ای ــه چن ــارغ از رابطــه ن ف
پیــروزی در ایــن میــدان بــرای هــر دو مربــی بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. تراکتورســازی و نفــت در لیــگ شــانزدهم بــا 
مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه نــرم کردنــد و حــاال تنهــا 
امیدشــان بــرای اینکــه نتیجــه ای خــوب بــر جــای بگذارنــد 
فینــال حذفــی اســت. دو مربــی ای کــه در ســال های 
ــت  ــالی اس ــد س ــتند و چن ــختی داش ــای س ــته روزه گذش

ــده اســت.  ــاه مان دستشــان از جــام کوت
ــال 9۰  ــت، در س ــام گرف ــی ج ــی دای ــه عل ــاری ک ــن ب آخری
ــام  ــای ج ــه در رقابت ه ــود ک ــپولیس ب ــت پرس روی نیمک
حذفــی بــه موفقیــت رســید و عنــوان قهرمانــی را بــه دســت 

آورد. 
آخریــن جــام قهرمانــی  قلعه نویــی نیــز بــه ســال 9۲ و لیــگ 
ــده  ــه مان ــک هفت ــا اســتقالل ی ــه ب ــردد ک ــم برمی گ دوازده
ــش  ــود و تیم ــی را از آن خ ــام قهرمان ــگ، ج ــان لی ــه پای  ب

کرد.

    قلعه نویی و تراکتور
ســرمربی کنونــی تراکتورســازی بســیار امیــدوار بــود امســال 
در لیــگ برتــر بــه قهرمانــی برســد؛ امــا مشــکالتی کــه بــرای 
ایــن تیــم در امــر محرومیــت فیفــا بــه وجــود آمــد، ایــن تیم 

را از کــورس قهرمانــی دور کــرد.

 بــه جــز مشــکالت جــذب بازیکــن، مشــکالت مالــی 
ــد  ــث ش ــور را درآورد و باع ــان تراکت ــدای بازیکن ــال ص امس
ــل  ــر عام ــه مدی ــدی را علی ــای تن ــان صحبت ه ــن بازیکن ای
ــاب  ــه اعتص ــم کار ب ــرانجام ه ــد و س ــرح کنن ــگاه مط  باش

و قهر بازیکنان این تیم رسید. 

بــا وجــود ایــن مســائل هیئت مدیــره تراکتــور تــوپ ناکامی را 
در زمیــن قلعه نویــی انداختــه و بــا ایجــاد جّو متشــنج ســعی 
ــا  ــد. ب ــرار دهن ــور ق ــواداران تراکت ــل ه ــد او را در مقاب می کنن
ایــن وضعیــت فینــال جــام حذفــی بــرای قلعه نویــی بــازی 

مــرگ و زندگــی محســوب می شــود.
    دایی و نفت

در ســوی دیگــر میــدان، نفــت  تهــران قــرار دارد کــه از ابتــدای 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــادی دس ــی زی ــکالت مال ــا مش ــل ب فص
کــرده و حــاال می تــوان گفــت تقریبــا ایــن مشــکالت بــرای 

اعضــای نفــت بــه یــک عــادت تبدیــل شــده اســت. 
ــدول  ــوم ج ــه س ــا رتب ــابقات ت ــط مس ــه در اواس ــی ک نفت
ــگ  ــی لی ــای پایان ــرده در هفته ه ــود ک ــم صع ــدی ه رده بن
نتایــج خوبــی کســب نکــرد و بــا ایــن حــال در بیــن 

تیم هــای نیمــه بــاالی جــدول قــرار گرفــت. 
ــی  ــدارد، امــا شــاگردان عل ــی ن نفــت اگرچــه هــوادار آنچنان
دایــی بدشــان نمی آیــد اولیــن جــام تاریــخ خــود را کســب 
کننــد. دایــی کــه ســودای مربیگــری پرســپولیس را در ســر 
دارد، ایــن روزهــا بــرای اثبــات خــود نیــاز مبرمی بــه قهرمانی 
دارد؛ زیــرا اگــر او نتوانــد در نفــت هــم موفقیتــی کســب کنــد 
ــش  ــم محبوب ــری تی ــرای مربیگ ــی ب ــت شانس ــد اس بعی
ــا  ــا پرســپولیس ب ــن روزه ــه ای ــژه اینک داشــته باشــد؛ به وی
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــال می کن ــی را دنب ــای پرفروغ ــو روزه برانک
ــال  ــی یــک فین ــرای دای ــال جــام حذفــی ب دلیــل هــم فین
 حیثیتــی اســت. در نهایــت بایــد بــه انتظــار بنشــینیم 
ــت  ــد در نهای ــی می توانن ــن دو مرب ــک از ای ــم کدامی و ببینی

جــام قهرمانــی را بــه دســت آورنــد.

قلعه نویی - دایی

فینال ناکام ها

علیرضــا بیرانونــد در پرســپولیس وضعیتــی نامشــخص دارد؛ 
ظاهــرا او از یــک طــرف از شــرایطش در پرســپولیس راضــی 
اســت و از طــرف دیگــر بــدش نمی آیــد حضــور در یــک تیــم 

خارجــی را تجربــه کنــد. 
بیرانونــد پــس از بــازی بــا الوحــده از موضعــی کامــال پاییــن 

ــت  ــپولیس صحب ــرایطش در پرس ــاره ش درب
وضعیتــش  از  شــود  مشــخص  تــا  کــرد 
ــارج از  ــن از خ ــت: »م ــت. او گف ــی اس راض
ــرفت  ــال پیش ــه دنب ــنهاد دارم؛ ب ــور پیش کش
هســتم، امــا همــه چیــز را در اختیــار باشــگاه 
ــه خاطــر هــواداران قــرارداد  گذاشــتم. مــن ب
ســفید امضــا کــردم، امــا اگــر موافقــت کننــد 

ــا ایــن حــال بــه  ــه خــارج از کشــور بــروم. ب دوســت دارم ب
ــد  ــرا می خواهن ــر م ــه اگ ــه ام ک ــم گفت ــگاه های خواهان باش
ــا باشــگاه مذاکــره کننــد. از طــرف دیگــر هــم هرگــز  بایــد ب
ــه ام را از  ــه زور رضایت نام ــرده ب ــدای ناک ــدارم خ ــت ن دوس

ــرم.«  باشــگاه بگی

دروازه بــان پرســپولیس یــک جملــه جالــب توجــه هــم بــر 
ــد  ــراردادم را تمدی ــاله ق ــپولیس ۵ س ــا پرس ــان آورد: »ب زب

ــرای اینجــا نقشــه نکشــد.«  ــا کســی ب کــردم ت
ایــن جملــه بیرانونــد طعنــه بــه همــه دروازه بان هایــی بــود که 
ظــرف روزهــای گذشــته شــایعه حضورشــان در پرســپولیس 
مطــرح شــده اســت. دروازه بان هایــی کــه 
گفتــه می شــود بــا جدایــی بیرانونــد و حضــور 
احتمالــی اش در خــارج از کشــور، جــای او 
ــپولیس  ــب پرس ــت و در ترکی ــد گرف را خواهن
ــه  ــد گفت ــاره بیرانون ــد. درب ــدان می رون ــه می ب
ــنهاد  ــه ای پیش ــم ترکی ــک تی ــود او از ی می ش
ــه  ــده ک ــه ش ــل وسوس ــن دلی ــه همی دارد و ب
از پرســپولیس بــه صــورت قرضــی جــدا شــود. در ایــن بــاره 
ــان  مســئوالن باشــگاه چیــزی از جزئیــات پیشــنهاد دروازه ب
خــود نگفته انــد؛ امــا مســئله قابــل بیــان مانــدن بیرانونــد بــر 
ســر یــک دوراهــی اســت. دوراهــی مانــدن در پرســپولیس 

ــا. ورزش ۳ ــال اروپ ــا حضــور در فوتب ی

بیرانوندبرسردوراهیپرسپولیسوترکیه
ــران در  ــان ای ــول تیروکم ــی، ورزشــکار معل ــرا نعمت زه
ــران  ــی ای ــدار کاروان ورزش ــو ۲۰۱۶ پرچم ــک ری المپی
بــود و توانســت در المپیــک و پارالمپیــک حاضــر 
از  ایــن ورزشــکار  اعــالم ممنوع الخروجــی  باشــد. 
ــاب گســترده ای در رســانه های  ســوی همســرش، بازت

ــت.  ــی داش خارج
بــه  واکنــش  در  اســپانیا  المونــدوی 
ایــن خبــر نوشــت: ورزشــکار ایرانــی کــه 
درخواســت جدایــی از همســرش را کــرده 
بــا اقــدام عجیبــی روبــه رو شــد تــا جایــی 
کــه همســرش عنــوان کــرده اجــازه 
نخواهــد داد حتــی بــرای رقابت هــای 

ورزشــی از کشــور خارج شــود. این ورزشــکار ۳۲ ســاله 
در تیروکمــان در رقابت هــای پارالمپیــک لنــدن بــه 
مــدال طــال رســید و در رشــته تیمــی نیــز مــدال برنــز را 
کســب کــرد. ســال گذشــته اتفــاق جالبــی در کارنامــه 
ــای  ــم در رقابت ه ــت ه ــی او رخ داد و او توانس ورزش

المپیــک و هــم در مســابقات پارالمپیــک شــرکت کنــد. 
ــت:  ــر نوش ــن خب ــاب ای ــز در بازت ــان نی ــت آلم دی ول
ورزشــکار پرافتخــار ایرانــی بــه دالیــل خانوادگــی 
اجــازه حضــور در رقابت هــای برون مــرزی را نــدارد. 
ــته  ــک توانس ــای پارالمپی ــه در رقابت ه ــی ک او در حال
بــرای ایــران مــدال کســب کنــد، بنــا 
بــه خواســت همســرش نمی توانــد در 
حضــور  ایــران  از  خــارج  رقابت هــای 

ــد.  ــته باش داش
ــدو  ــا تکوان ــه ورزش را ب ــی ک ــرا نعمت زه
شــروع کــرد، در ۱۸ ســالگی تصادفــی کرد 
کــه باعــث شــد نتوانــد دیگــر ایــن ورزش 
را ادامــه دهــد و بــه همیــن دلیــل بــه رشــته تیروکمــان 
روی آورد. پیــش از ایــن در ســال ۲۰۱۵ اتفــاق مشــابهی 
ــال ایــران، رخ داد  ــم گل فوتب ــرای نیلوفــر اردالن، خان ب
ــی آســیا شــرکت  و او نتوانســت در رقابت هــای قهرمان

کنــد. ایســنا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  مؤذنی  پرونده کالسه ۱۳9۸/9۵خواهان حمیدرضا  در خصوص 

مسعود کریمی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  چهار¬شنبه مورخ9۶/۴/۷ ساعت ۱۰ تعیین 

گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی  حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر شورای حل اختالف 

اصفهان،شعبه ۵۳ حقوقی  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه  ۵۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۲9۵  ش ۱۱ خواهان غالم رضا بابائی با وکالت زهرا شیرانی دادخواستی 

.......... مورخ   روز  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  به طرفیت محمد کشکول  بر:مطالبه  مبنی 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۱۱/۳۰ ساعت   9۶/۴/۷

خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای  شیخ صدوق شمالی نبش  چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۵۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۶۰۱۵۳ ش/۵ خواهان ناهید کالنتری دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

برای روز یکشنبه مورخ9۶/۴/۱۱ ساعت  . وقت رسیدگی  مسعود دهنوی فرزند رضا تقدیم نموده است 

۱۰/۳۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۷۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۵۵۸خواهان عادل رئیسیان با وکالت مرضیه رئیسیان دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه وجه به طرفیت امین خاموشی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.............. مورخ 

9۶/۴/۴ ساعت 9/۳۰ صبح تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۴۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  رضا کهرنگی  علی  خواهان   9۶۰۱۵۲ پرونده کالسه  در خصوص 

برای روز..............مورخ 9۶/۴/۴ ساعت  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  اسفندیار حیدری ممدی 

۱۰ صبح تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

این شعبه  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر  ۷۳ قانون 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۴۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۶۲/9۶ ش ح ۵۳ خواهان ۱-سید حسین عقیلی ۲- سید مرتضی عقیلی 

۳- بدرالسادات عقیلی ۴- مهرالسادات عقیلی ۵- رضوان نادراالفضلی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 

طرفیت صفر حسن پور تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  چهار¬شنبه مورخ9۶/۴/۷ ساعت 

جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردید   9/۳۰

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی  حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا 

طاهر شورای حل اختالف اصفهان،شعبه ۵۳ حقوقی  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۴۸/م الف مدیر دفتر شعبه  ۵۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  بتول جابری    دارای شماره شناسنامه ۲۴۸ به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۸/9۶ از این شورا 

به شماره  داده که شادروان صدیقه جابری       توضیح  نموده و چنین  وراثت  درخواست گواهی حصر 

شناسنامه ۶۲۱۷ در تاریخ ۶۴/۱۰/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  ۱. مهدی جابری فرزند حسین ش ش ۳۴۶ ۲. علی جابری فرزند حسین ش ش ۲۱۲ ۳. 

۵. حسن  ۴. محمود جابری فرزند حسین ش ش ۸۴  محمد جابری فرزند حسین ش ش ۶۲۱۵  

جابری فرزند حسین ش ش ۸۴  ۶. کبری جابری فرزند حسین ش ش ۴۶۳ ۷. بتول جابری فرزند 

حسین ش ش ۲۴۸ متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۰۲ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
این شورا  از  به کالسه ۱۱۷/9۶  به شرح دادخواست  دارای شماره شناسنامه ۲۴۸  بتول جابری   خانم  

شماره  به  جابری  حسین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 

آنمرحوم منحصر  ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در   ۵۶/۰۱/۱۱ تاریخ  در  شناسنامه ۶۲۱۴ 

۲. علی جابری فرزند حسین ش ش ۲۱۲  ۱. مهدی جابری فرزند حسین ش ش ۳۴۶    : به  است 

 .۵  ۸۴ ش  ش  حسین  فرزند  جابری  محمود   .۴   ۶۲۱۵ ش  ش  حسین  فرزند  جابری  محمد   .۳

بتول   .۷  ۴۶۳ ش  ش  حسین  فرزند  جابری  ۶. کبری    ۸۴ ش  ش  حسین  فرزند  جابری  حسن 

ورثه   متوفی   ۶۲۱۷ علی ش ش  میرزا  فرزند  جابری  صدیقه   .۸  ۲۴۸ فرزند حسین ش ش  جابری 

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

نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باشد  می  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 

 آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد

 شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۰۱ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  مژگان تاجدینی   دارای شماره شناسنامه ۴۳۰۶ به شرح دادخواست به کالسه ۱۵۳/9۶ از این شورا 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان توران حبیبی  به شماره شناسنامه 

۴۰۱ در تاریخ 9۲/۰۱/۲۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به :  ۱. 

محمد حسن انصاری فرزند حسین ش ش ۲۴۶ ۲. ابوطالب  انصاری  فرزند حسین ش ش ۳۵ ۳. 

زهرا انصاری فرزند حسین ش ش ۲۳  متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۱9 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حیدر زاغی دارای شماره شناسنامه ۵۰ به شرح دادخواست به کالسه ۱۵۲/9۶ از این شورا درخواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی زاغی به شماره شناسنامه ۲۷۴ در 

تاریخ 9۵/۰۸/۲۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به :  ۱. حیدر زاغی 

فرزند مصطفی ش ش ۵۰  ۲. اعظم زاغی فرزند مصطفی ش ش ۸۵  ۳. زهره زاغی فرزند مصطفی 

با  اینک    . ندارد  امیدوار فرزند عباسعلی ش ش ۴۵۴  متوفی ورثه  دیگری  ۴. جنت  ش ش ۱99  

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

وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۲۱ 

ابالغ دادنامه
: شعبه سوم شورای حل اختالف  : ۳۰۸/9۵  شماره دادنامه ۸۶۷/9۵  مرجع رسیدگی  کالسه پرونده 

شهرستان گلپایگان  خواهان : داود ابراهیمی  نشانی گلپایگان بانک ملی مرکزی  خوانده : کامیل محمدی  

نشانی مجهول المکان  خواسته : مطالبه طلب  گردشکار : پس از ارجاع پرونده  به این شعبه و ثبت آن به 

کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای داود ابراهیمی 

فرزند محمد به طرفیت خوانده کامیل محمدی فرزند محمد رشید به خواسته مطالبه  مبلغ ۱۳۳۲9۵۰۰ 

اصل چک ۷۲۳۵9۷ شماره  استرداد  انضمام  به  پیمانکار ی ساختمان  از  دریافتی  اضافه  ریال موضوع 

حساب ۰۱۰۱۰۱۶۴۴9۰۰9 بانک ملی مورخ 9۵/۲/۵  به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در نهایت صدور حکم بر ابطال 

و بی اعتباری چک مذکور به انضمام کلیه خسارت دادرسی با توجه به محتویات پرونده شامل دادخواست 

تقدیمی نظریه کارشناسی از شعبه چهارم رسید تراکنش بانک می باشد دعوی خواهان را مثبت تشخیص 

داده و لذا مستندا به ماده ۱9۸ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

۱۳۳۲9۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام استرداد اصل چک ۷۲۳۵9۷ شماره حساب ۰۱۰۱۰۶۴۴9۰۰9 

بانک ملی مورخ 9۵/۲/۵ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و صدور حکم بر ابطال بی اعتباری چک فوق الذکر به 

انضمام کلیه خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/۵/۴ لغایت وصول که توسط اجرای احکام 

محاسبه می گردد صادر و اعالم می شود . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

 واخواهی در این شعبه و سپس ظرف  بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی گلپایگان 

می باشد . م الف ۱۱۸

قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان گلپایگان  - ابوالفض عامری 

دادنامه 
در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدی امضا 

با بررسی محتویات  کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه ۱۵۶/9۵ از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا 

پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی 

بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی و با وکالت حمید ملکی فرزند - به طرفیت ۱-حمزه مومن 

زاده فرزند محمد حسن ۲-محمدعلی مومن زاده فرزند محمد حسن ۳-محمدحسن مومن زاده فرزند 

به شماره  فقره چک  یک  وجه  از  قسمتی  بابت  ریال   ۵۰/۳۳۷/۳۱۲ مبلغ  مطالبه  به خواسته  حسین  

۱۷۴۱۳۰-9۳/۱۱/۱۲عهده بانک سپه به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 

تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر 

نشده و الیحه ای نیز نداده و دلیلی بر پرداخت دین ارائه نشده دعوای خواهان را وارد تشخیص مستندابه 

و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  مواد ۱9۸و۵۲۲  و  تجارت  قانون  مواد ۳۰۷و۳۰9و۳۱۰و۳۱۳ 

انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به 

پرداخت مبلغ ۵۰/۳۳۷/۳۱۲ ریال بابت اصل خواسته از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان 

که منتهی به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت مبلغ دویست وهشتاد و 

پنج هزار و پانصد تومان  بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید چک تا زمان 

اجرای حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان فالورجان است

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمی 

رای شورا
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه مرتضی اسماعیل زاده فرزند عبدالخالق ساکن قهدریجان خ باهنر 

ک ش ترابی به وکالت سرکار خانم زهرا شیخ به طرفیت  -اکبر امیری فراهانی فرزند حیدر ساکن فعال 

مجهول المکان   به خواسته مطالبه مبلغ یکصد وسی میلیون ریال بابت چک شماره 9۵۵۴۷۵ بانک 

صادرات عادی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه به شرح دادخواست و ضمایم تقدیمی نظر به اینکه این ابالغ 

با ابالغ اختاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروحه و 

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

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

با اتفاق نظر  سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد. بنابراین شورا 

مستندابه مواد ۱9۸ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۷و۳۰۸و۳۰9و۳۱۱و۳۱۳ قانون تجارت 

خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال با حق الوکاله وکیل بابت اصل خواسته 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه 

در اجرای احکام ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید  و اجرای احکام مکلف است 

خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به 

خواهان پرداخت نماید.رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است.

قاضی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان محمد حسین حیدری

آگهی احضار متهم
شماره پرونده : 9۵۰99۸۳۶۵۴9۰۱۴۷۱ شماره بایگانی شعبه : 9۵۱۷۷۴  نظر به اینکه متهم علی ساالر 

زهی فرزند عباسعلی به اتهام تهدید به قتل و افترا  تهدید به اسیدپاشی و ترک انفاق و ایراد ضرب عمدی 

موضوع شکایت خانم مژگان سوری فرزند ولی مجهول المکان میباشد.لذا در اجرای ماده۳۴۴ قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی بدینوسیله به نامبردگان 

دادیاری  سوم  شعبه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت  آگهی  این  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  میگردد  ابالغ 

دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 

دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اخذ تصمیم خواهد شد.

محمد حسین حیدری دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
فرزند حسین  عبدالعلی جعفری  آقای  به طرفیت  مهر(  بانک  )وکیل  ناصری  مریم  اینکه خانم  به  نظر 

به شورای حل  تقدیم که  مطالبه  به خواسته  فرزند محمد  توکلی  مهران  و  اکبر  فرزند  توکلی  و محسن 

اختالف شعبه دوم حقوقی ارجاع و به کالسه 9۵/۴۷۰ ش۲ ثبت و برای روز شنبه مورخ 9۶/۰۳/۲۰ساعت 

۱۷/۱۵ عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است . لذا به تقاضای 

جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  ق.آ.د.م  ماده ۷۳  استناد  به  و  شورا  دستور  و  خواهان 

درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 

دوم حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای 

ابالغ محسوب  منزله  به  آگهی  این  این صورت  غیر  در  رسیدگی حاضر شوند  درشعبه جهت  مقرر   وقت 

می شود.

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
و  اله  نعمت  آقای محمد کریمی فرزند  به طرفیت  بانک مهر(  ناصری )وکیل  اینکه خانم مریم  به  نظر 

دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  به  تقدیم که  مطالبه  خواسته  به  جواد  فرزند  زاده  شریفی  محمدعلی 

وقت  عصر   ۱۷/۳۰ 9۶/۰۳/۲۰ساعت  مورخ  شنبه  روز  برای  و  ثبت   9۵/۲۱۰ به کالسه  و  ارجاع  حقوقی 

خواهان  تقاضای  به  لذا   . است  نموده  المکان  مجهول  را  خوانده  و  است  گردیده  تعیین  رسیدگی 

و  درج  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  ق.آ.د.م   ۷۳ ماده  استناد  به  و  شورا  دستور  و 

آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم 

برای  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و  دقیق  آدرس  و  نشانی  اعالم  و  فالورجان  حقوقی 

ابالغ محسوب  منزله  به  آگهی  این  این صورت  غیر  در  رسیدگی حاضر شوند  درشعبه جهت  مقرر   وقت 

می شود.

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی حصر وراثت
خانم پوران وزیری وزیرآبادی بشناسنامه شماره  ۲  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/۲۱۷ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حاجی 

و ورثه وی درهنگام درگذشت  تاریخ ۱۳۷۶/۰۸/۳۰ درگذشته  علی وزیری وزیرآبادی  بشناسنامه ۸ در 

 : متوفی  با  نسبت   ۲ شناسنامه  شماره  علی  حاجی  فرزند  وزیرآبادی  وزیری  پوران   -۱  : از  عبارتند 

فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۴ شناسنامه  شماره  علی  حاجی  فرزند  وزیرآبادی  وزیری  نادعلی   -۲ فرزند 

فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۷۷ شناسنامه  شماره  علی  حاجی  فرزند  وزیرآبادی  وزیری  علی  مانده   -۳

 -۵ فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۸۰ شناسنامه  علی شماره  حاجی  فرزند  وزیرآبادی  وزیری  امیرعلی   -۴

ایران   -۶ فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۲ شناسنامه  شماره  علی  حاجی  فرزند  وزیرآبادی  وزیری  فاطمه 

وزیری  توران   -۷ فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۵ شناسنامه  شماره  علی  حاجی  فرزند  وزیرآبادی  وزیری 

وزیرآبادی فرزند حاجی علی شماره شناسنامه ۸۸۱ نسبت با متوفی : فرزند ۸-منیژه وزیری وزیرآبادی 

سرخی  ده  نصیری  خانم   -9 فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۱۴۵۶ شناسنامه  شماره  علی  حاجی  فرزند 

درخواست  قانونی  تشریفات  از  : همسر پس  متوفی  با  نسبت  فرزند حیدرعلی شماره شناسنامه ۷۶۸ 

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

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

 شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حذف بهاء ثمنیه اعیانی 
اعیانی  ثمنیه  بها  استثنا  عبارت«به  بر حذف  مبنی  ا...  فرزند شکر  آقا/جواد طغرایی  تقاضای  اساس  بر 

از ۱۲9۰ سهم ششدانگ پالک ۱۶/۸۸۲ مورد ثبت صفحه ۳9۲ دفتر ۸9۱  از تمامت ۱۱۰ سهم مشاع   «

مزبور  اعیانی  ثمنیه  بها  مالک  امالک  دفتر  / گواهی  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   ۱۴ بخش  در  واقع 

 ۱۰۵ ماده  یک  تبصره  اجرای  در  باشد  می  برزانی  ماهرانی  رمضان  مرحوم  همسر  مارانی  مریم  خانم 

اصالحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را به مبلغ هشت میلیون 

 9۶۱۰۴۲۸۲۶۷۷۳۷۶۷۶ شماره  فیش  طی  را  مزبور  مبلغ   الذکر  فوق  متقاضی  نموده که  تعیین  ریال 

اعیانی مذکور  بهاء  نشانی ملک  از  داشته  اعالم  و  نموده  تودیع  ثبت  به صندوق سپرده   9۶/۲/۱۶ مورخ 

و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود 

خیابان  در  واقع  اصفهان  غرب  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  مذکور  سپرده  اخذ  جهت  ذینفع  تا 

آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  حق  تضییع  مدعی  صورتی که  در  و  نماید  مراجعه  سرلت  طیب کوچه 

به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. در 

 صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت« به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سند فوق الذکر حذف خواهد

 شد. 

شماره :۴۵۲9/م الف حیدری رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

بازتابممنوعالخروجیزهرانعمتیدررسانههایخارجی
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خیریه شجره طیبه به یاری نخبگان علمی 

شتافته است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اجتماعی

رئیــس هیئت مدیــره مؤسســه 
خیریــه شــجره طیبــه در مراســم 
معلمــان  از  تجلیــل  جشــن 
شهرســتان  برتــر  مدیــران  و 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب فالورج
امــر خیــر در اصفهــان از رونــق بســیاری برخــوردار اســت، گفــت: 
ــا  ــد ب ــه بتوان ــاد ک ــه ای مردم نه ــای مؤسس ــان ج ــن می در ای
ــی  ــی دانش آموزان ــث بالندگ ــود باع ــه خ ــات خیرخواهان اقدام
کــه از بضاعــت مالــی مناســب برخــوردار نبودنــد، بســیار خالــی 
ــان بازنشســته و شــاغل  ــران و فرهنگی ــا همــت خی ــه ب ــود ک ب
ایــن امــر مهــم در ایــن خیریــه محقــق شــده اســت. حســین 
سیســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه مؤسســه خیریــه شــجره طیبــه 
ــود  ــت خ ــه فعالی ــت ک ــال اس ــمی ۱۳ س ــورت غیررس ــه ص ب
را آغــاز کــرده و در دو ســال گذشــته فعالیت هــای خــود را 
گســترش داده، افــزود: امیدواریــم بتوانیــم تــا پایان امســال کل 
اســتان اصفهــان را تحــت پوشــش فعالیت هــای خیرخواهانــه 
ــر  ــون ۳۵۰ نف ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــرار دهی ــود ق خ
ــن  ــذاری ای ــتند و هدف گ ــه هس ــن مؤسس ــش ای ــت پوش تح
ــال  ــان س ــا پای ــر ت ــراردادن ۱۰۰۰ نف ــش ق ــت پوش ــه تح خیری
ــن  ــروع ای ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــت اظه ۹۶ اس
فعالیــت از شهرســتان فالورجــان بــوده، بخــش جالــب توجهــی 
ــن شهرســتان هســتند.  ــوزان تحــت پوشــش، از ای از دانش آم
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد حامیــان ایــن مؤسســه طبــق آخرین 
آمــار حــدود ۹۰۰ نفــر هســتند کــه ایــن آمــار روزبــه روز در حــال 
افزایــش اســت، گفــت: درصــدد هســتیم بــه بخش هــای 
اقتصــادی نیــز بپردازیــم؛ چــرا کــه متوســط هزینــه بــرای هــر 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــان اس ــون توم ــغ ۳.۵ میلی ــوز مبل دانش آم

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــال ۹۶ افزای ــع در س قط
مدیــر عامــل مؤسســه خیریــه شــجره طیبــه نیــز در این مراســم 
گفــت: ایــن مؤسســه خانواده هــای بــدون سرپرســت یــا 
بدسرپرســت کــه توانایــی تأمیــن معــاش ندارنــد، دانش آمــوز 
مقطــع متوســطه دوره اول بــا معــدل حداقــل ۱۹ و دوره دوم بــا 
معــدل حداقــل ۱۸ و دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی و فنــی بــا 
ــا معــدل حداقــل ۱۷  معــدل حداقــل ۱۶ و ســایر دانشــگاه ها ب
را تحــت حمایــت خــود قــرار داده اســت. محمدرضــا یزدان پنــاه 
افــزود: به کارگیــری کمک هــای خیــران در عرصه هــای علــم 
و دانــش، شناســایی و شــکوفایی اســتعدادهای درخشــان 
پنهــان، برنامه ریــزی آموزشــی، اســتفاده از دانــش نخبــگان در 
ــی  ــکوفایی علم ــد و ش ــه رش ــک ب ــی، کم ــزی آموزش برنامه ری
کشــور، ایجــاد شــعبات دانش محــور و اشــاعه فرهنــگ انفــاق 
ــن  ــم ای ــداف مه ــور را از اه ــی کش ــعه علم ــای توس در پایه ه

مؤسســه عنــوان کــرد.

اخبار کوتاه

 برگزاری آزمون استخدامی 

آموزش و پرورش
برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
 منابــع انســانی وزارت آمــوزش 
ــازمان  ــت س ــرورش از موافق و پ
ــذب  ــرای ج ــتخدامی ب ــور اس ام
ــانی  ــروی انس ــزار و ۵۰۰ نی ۱4 ه
جدیــد خبــر داد و گفــت: احتمــاال 
ــت  ــن نوب ــرداد اولی ــان خ ــا پای ت
آزمــون اســتخدامی را بــرای جــذب ۱۰ هــزار نفــر برگــزار خواهیــم 
کــرد. اســفندیار چهاربنــد بــا اشــاره بــه بازنشســتگی بیــش از 
ــرد:  ــار ک ــده اظه ــان طــی ۱۰ ســال آین ــر از فرهنگی ۶۰۰ هــزار نف
ــت حجــم وســیع جــذب  ــه عل ــزان از بازنشســتگان ب ــن می ای
نیــرو در دهــه ۶۰ و اوایــل دهــه ۷۰ اســت و اکنــون ایــن افــراد 
ــی از  ــزود: یک ــد. وی اف ــرار گرفته ان ــتگی ق ــتانه بازنشس در آس
ــرورش در ســال های  ــم و جــدی آمــوزش و پ چالش هــای مه
ــود.  ــد خواهــد ب ــده، نحــوه جــذب و تربیــت معلمــان جدی آین
ــا همــه نهادهــای تصمیم گیــر و سیاســتگذار  نیازمنــد تعامــل ب
هســتیم تــا ایــن خــأ را پــر کنیــم. رئیــس مرکــز برنامه ریــزی 
منابــع انســانی وزارت آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه اینکه آیا 
ــرورش آزمــون اســتخدامی  در ســال جــاری هــم آمــوزش و پ
برگــزار می کنــد، گفــت: احتمــاال تــا پایــان خــرداد اولیــن نوبــت 
آزمــون اســتخدامی را برگــزار خواهیــم کــرد. چهاربنــد ادامــه داد: 
ــور  ــازمان ام ــده و س ــی ش ــه قطع ــاس آنچ ــر اس ــون ب تاکن
اســتخدامی پذیرفتــه، ۱۰ هــزار نفــر دانش آموختــه ســایر 
دانشــگاه ها را جــذب خواهیــم کــرد. وی دربــاره احتمــال 
ــود  ــه کمب ــا توجــه ب ســهمیه بندی در آزمون هــای اســتخدامی ب
نیــروی معلــم مــرد اظهــار کــرد: اساســا جــذب نیــروی انســانی 
در آمــوزش و پــرورش بــا همــه دســتگاه ها متفــاوت اســت. مــا 

بایـــد بر اســـاس نیاز خودمـان نیـــرو جذب کنیـم. ایسـنا

شمار معدنچیان جانباخته به 42 تن رسید
جانشــین شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران گلســتان گفــت: 
ــماره  ــل ش ــای تون ــر در انته ــه دیگ ــی جانباخت ــر ۷ معدنچ پیک
یــک معــدن زمســتان یــورت آزادشــهر کشــف و از معــدن 
خــارج شــد. رضــا مروتــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران در محــل 
ــس  ــای تجس ــالش نیروه ــا ت ــرد: ب ــار ک ــهر اظه ــدن آزادش مع
پیکــر هفــت معدنچــی دیگــر در کارگاه اســتخراج زغــال ســنگ 
تونــل شــماره یــک معــدن در عمــق ۱۸۰۰ متــری کشــف شــد. 
ــرای شناســایی  ــن پیکرهــا از معــدن خــارج و ب ــزود: ای  وی اف
و احــراز هویــت بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــدند. جانشــین 
شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران گلســتان خاطرنشــان کرد: 
۳۵ پیکــر تــا بامــداد دوشــنبه در معــدن آزادشــهر کشــف شــده 
بــود و بــا احتســاب ۷ پیکــر کشف شــده دیگــر، در مجمــوع 42 

پیکــر معدنچیــان جانباختــه کشــف شــده اســت. مهــر

اخبار کوتاه

ــش  ــا از بخش ــی ناج ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
ــی  ــر داد. ســردار تق ــم رانندگــی خب ــرد جرائ جریمــه دیرک
مهــری در نشســت خبــری دربــاره بخشــش جریمــه 
ــر  ــرد: براب ــار ک ــی اظه ــی و رانندگ ــم راهنمای ــرد جرائ دیرک
ــه مجلــس شــورای اســالمی اضافــه جریمــه کلیــه  مصوب

ــال ۹۵  ــان س ــا پای ــه ت ــی ک ــم رانندگ جرائ
ــت.  ــده اس ــیده ش ــده، بخش ــال ش اعم

ــون  ــون هم اکن ــن قان ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
اجرایــی شــده، گفــت: خواهــش مــن از 
ــرای پرداخــت  ــه ب ــن اســت ک ــان ای هموطن
صــورت  حتمــا  خــود  رانندگــی  جریمــه 
وضعیــت جدیــد را دریافــت کــرده و ســپس 

بــرای پرداخــت آن اقــدام کننــد. بــه گفتــه ســردار مهــری، 
تــا پایــان آذرمــاه بــرای بهره منــدی از ایــن مصوبــه زمــان 
ــش ۳۶  ــا از افزای ــور ناج ــس راه ــس پلی ــود دارد. رئی وج
درصــدی شــماره گذاری خودروهــای نوشــماره در ســال ۹۵ 
نســبت بــه ســال ۹4 خبــر داد و افــزود: تعــداد خودروهای 

وارداتــی شماره گذاری شــده نیــز در ایــن مــدت از ۶۷ 
هــزار دســتگاه بــه ۸۶ هــزار دســتگاه رســیده و حــدود 2۶ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. ســردار مهــری ادامــه داد: در 
ســال گذشــته یــک میلیــون و ۶2۵ هــزار گواهینامــه جدید 
صــادر و ۳ میلیــون خــودروی فرســوده اعمــال قانون شــده 

اســت. 
ــاره  ــی درب ــی کمال ــردار موس ــن س همچنی
اینکــه آیــا قانــون دریافــت گواهینامــه بــدون 
تعییــن تکلیــف ســربازی اجرایــی می شــود 
ــون دارای  ــن قان ــرد: ای ــار ک ــر، اظه ــا خی ی
ابهــام اســت و بــا مــواد ۱۰ و ۵۸ قانــون 
خدمــت وظیفــه عمومــی و مــاده ۶۱۱ آییــن 

ــت.  ــارض اس ــری در تع ــی کیف دادرس
وی بــا بیــان اینکــه ســتاد کل نیروهــای مســلح بــه دنبــال 
تعییــن تکلیــف موضــوع اســت، اضافــه کــرد: ان شــاهللا بــا 
ــا مجلــس و پــس از رفــع ایــن تناقضــات ایــن  تعامــل ب

قانــون اجرایــی شــود. پلیــس

درمانــی  هزینه هــای  افزایــش  مخالفــان  و  مدافعــان 
ــو  ــیده اند. از یک س ــف کش ــم ص ــه روی ه ــر روب ــار دیگ ب
افزایــش  پیشــنهاد  پزشــکان  صنفــی  انجمن هــای 
ــل  ــوی مقاب ــرده و در س ــرح ک ــکی را مط ــای پزش تعرفه ه
ــل  ــور تعدی ــه  منظ ــب K و کاهــش آن ب ــز اصــالح ضری نی

ــا  ــوی بیمه ه ــنهادی از س ــای پیش هزینه ه
ــت.  ــده اس ــوان ش عن

 بــا ایــن حــال وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی موضــع خــود را افزایــش 
عنــوان  تعرفه هــا  درصــدی   ۱۰ دســت کم 
کــرده اســت. ســید حســن قاضــی زاده 
 K هاشــمی دربــاره شــایعه کاهــش ضریــب

ــراد  ــن اف ــن اســت کــه ای ــه اســت: »حــدس مــن ای گفت
ــی  ــد تابلوی ــا بتوانن ــد ت ــن کار را می کنن ــت ای ــن جه از ای
بلنــد کننــد و فــردا بتواننــد رأی عــده ای را کــه سناریوســازی 
ــند.  ــته باش ــود داش ــبد خ ــد، در س ــاور کرده ان ــا را ب آن ه
مــن هــم ایــن شــایعات را شــنیده ام؛ ایــن مــوارد حقیقــت 

نــدارد.« قاضــی زاده هاشــمی کــه یکــی از اعضــای شــورای 
ــای  ــن تعرفه ه ــرای تعیی ــر ب ــاد تصمیم گی ــه، نه ــی بیم عال
پزشــکی اســت، پیشــنهاد وزارت بهداشــت را افزایــش 
ــرد  ــوان ک ــاری عن ــال ج ــرای س ــدی ب ــت کم ۱۰ درص  دس
ــای  ــش تعرفه ه ــرای افزای ــا ب ــف پیشــنهاد م ــت: »ک و گف
ســال ۹۶، ۱۰ درصــد اســت؛ البتــه ایــن 
پیشــنهاد در شــورای  عالــی بیمــه تأیید نشــد؛ 
ــاق  ــن اتف ــد ای ــم بای ــان معتقدی ــا همچن ام

ــد.«  بیفت
همزمــان بــا موضع گیری هــای مســئوالن 
بهداشــت  اســبق  وزیــر  بهداشــت  وزارت 
ــه جراحــان  ــا مســئول جامع ــن روزه ــه ای ک
کشــور اســت، از بی عدالتــی در تعرفه هــا انتقــاد کــرد. 
ــای  ــکی ج ــه پزش ــه جامع ــان اینک ــا بی ــل ب ــرج فاض ای
تغییراتــی کــه  بــا  اســت:  نیســت، گفتــه   ســودآوری 
ــت در  ــون عدال ــا« ایجــاد شــد، هم اکن ــاب »تعرفه ه در کت
تعرفه هــای بیــن  رشــته ای از بیــن رفتــه اســت. خبرآنالیــن

افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکیبخشش دیرکرد جرائم رانندگی

حتما بخوانید!
افزایش 10 درصدی تعرفه های پزشکی

آگهی حصر وراثت
آقای کریم یزدانی گارماسه بشناسنامه شماره  ۵۶  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره ۹۶/2۱۵ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین 

یزدانی گارماسه بشناسنامه ۱۹ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :۱-

رحیم یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره شناسنامه ۵۶ نسبت با متوفی : فرزند2-کریم یزدانی گارماسه 

یزدانی گارماسه فرزند حسین  : فرزند ۳-مرتضی  با متوفی  فرزند حسین شماره شناسنامه ۶4 نسبت 

شماره شناسنامه ۱۹ نسبت با متوفی : فرزند 4-علی یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره شناسنامه ۳2 

نسبت با متوفی : فرزند ۵-صدیقه یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۷ نسبت با متوفی 

: فرزند ۶-مرضیه یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره شناسنامه ۵ نسبت با متوفی : فرزند ۷-سمیه 

یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره شناسنامه 2۰ نسبت با متوفی : فرزند ۸-معصومه یزدانی گارماسه 

فرزند حسین شماره شناسنامه ۷۷ نسبت با متوفی : فرزند ۹-زهرا یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره 

شناسنامه ۳۰ نسبت با متوفی : فرزند ۱۰- مهناز یزدانی گارماسه فرزند حسین شماره شناسنامه ۱4 نسبت 

 : متوفی  با  نسبت  عباسعلی شماره شناسنامه 24  فرزند  یزدانی گارماسه  فاطمه   -۱۱ فرزند   : متوفی  با 

همسر پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی مزایده
پنج  و  و شصت  سیصد  پالک  به  مغازه  یک  دانگ  ، شش   ۹4۰۰۰4۵ اجرائی کالسه  پرونده  موجب  به 

فرعی از چهار اصلی واقع در بخش سه گلپایگان ثبت و صادر و به آقای حسن عظامی منتقل شده است. 

حدود و مشخصات: شماال به طول دوازده متر اول دیوار به دیوار، دوم به دیوار پالک دویست و شصت و 

چهار  فرعی از چهار اصلی شرقا به طول پنج متر درب و دیواری است به پیاده رو و خیابان جنوبا به طول 

دوازده متر درب و دیواریست به پیاده روی فضای سبز غربا به طول پنج متر دیوار به دیوار پالک سیصدو 

شصت و شش با حق عبور از فضای سبز. طبق سند رهنی شماره ۵۳۱۸۰-۸۷/۰۸/۰۹و۹۱/۰۶/۳۰-۶4۹۹4 

و ۷۱۹۰2- ۹۳/۰۳/۱۷ دفترخانه شماره شماره ۱4 گلپایگان، در قبال طلب بانک اقتصاد نوین گلپایگان و 

حقوق دولتی در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و 

نهصد میلیون ریال ارزیابی شده است. حدود و مشخصات: شماال به طول دوازده متر اول دیوار به دیوار 

دوم به دیوار پالک دویست و شصت و چهار  فرعی از چهار اصلی شرقا به طول پنج متر درب و دیواری 

است به پیاده رو و خیابان جنوبا به طول دوازده متر درب و دیواریست به پیاده روی فضای سبز غربا به 

طول پنج متر دیوار به دیوار پالک سیصدو شصت و شش با حق عبور از فضای سبز. پالک فوق دارای 

مساحت شصت مترمربع عرصه و اعیانی شامل یکباب مغازه به مساحت سی و پنج مترمربع در طبقه 

همکف با قدمت حدود بیست و پنج سال که با دیوار باربر و سقف طاق ضربی، درب و پنجره فلزی، کف 

برق،  آب،  انشعابات  دارای  و  مابقی گچ  و  نیم متر سنگ  و  ارتفاع یک  تا  دیوارها  داخلی  بدنه  موزائیک، 

گاز و تلفن می باشد. پالک مذکور از تاریخ ۱۳۹۶/۰2/۰۹ به مدت یکسال بیمه می باشد. پالک فوق از 

اداره ثبت اسناد  نهم خردادماه سال هزاروسیصدونود و شش، در  الی ۱2 روز سه شنبه مورخ  ساعت ۹ 

به  مزایده  از طریق  بنزین  پمپ  اله خوانساری، جنب  آیت  گلپایگان، خیابان  در  واقع  امالک گلپایگان  و 

فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 

نقدًا فروخته می شود. متقاضیان میتوانند از مورد مزایده واقع در گلپایگان، شهرک شهید رجائی- کوچه 

اعم  برق، گاز  آب،  به  مربوط  بدهی های  پرداخت  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  بازدید   ۱۰ ولیعصر۳- پالک 

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

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

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

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

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

 شد.

تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۶/۰2/2۰                                                                          

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان-مهدی صادقی وصفی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۳۵۳۵ فرعی مفروز شده از پالک ۱۰۳۹۳ اصلی واقع 

در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای پرویز اکبری فرزند نعمت اله   در جریان ثبت است 

و رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۷۰۱۳۶۹۵ مورخه ۹۵/۱۰/2۳  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 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 ۱۳۹۶/۰۳/2۰ روز شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 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: ۱۳۹۶/۰2/2۰  

شماره :4۱4۷/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی   ۱۱۹۰۵ پالک  از  شده  مفروز  فرعی   ۱۰ پالک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

و خانم خدیجه  هارونی  رئیسی  آقای مسلم  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت   ۵ در بخش  واقع 

و   ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۷۰۰۹4۶۵ شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  حسین     و  خیبر  فرزندان  خاقانی 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از    ۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۷۰۰۹4۶۶مورخه 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 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 ۱۳۹۶/۰۳/2۰ روز شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 

لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 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: ۱۳۹۶/۰2/2۰  

شماره :424۱/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۱4۸ خواهان صندوق قرض الحسنه خلیل الرحمن با مدیریت محمدحسین 

به طرفیت محمد  وجه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  فقیهی  وکالت محمدتقی  و  باقر حالجی  و  باقرصاد 

رستمی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............. مورخ ۹۶/4/۳ ساعت ۱۰/۳۰ صبح تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین 

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

خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: ۳۹۷4/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۵۵۰ خواهان حمزه ابوالفضلی امین آبادی با وکالت خانم صبا حسین پور  

دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ رهن-فسخ  قرارداد به طرفیت مجتبی حدادی تقدیم نموده است . وقت 

رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ ۹۶/4/2۷ ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، 

مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4۰2۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۱۹۱ خواهان فراز یوسفی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- احمد 

قادری 2- فاطمه سعادتی اسکندری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز......... مورخ  ۹۶/4/۳ 

ساعت ۱۸:۰۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 4۰۶4/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای  وکالت  با  عسگریه  اعتباری  و   مالی  مؤسسه  خواهان  ۹۶۰۱۶۵ش/۱۱  پرونده کالسه  خصوص  در 

تقدیم  نقنه و سید تقی حسینی  به طرفیت علی اصغر  بر:مطالبه  زاده دادخواستی مبنی  یاسر شیروانی 

است.  تعیین گردیده  ۹ صبح  ۹۶/4/۱۰ ساعت  مورخ   روز..............  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده 

دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 

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

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  وکال،  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  

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

 می شود.

شماره: 4۱2۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۱4۶ خواهان مؤسسه مالی اعتباری عسگریه با وکالت آقای یاسر شیروانی 

بر:مطالبه به طرفیت ۱- عفت رفیع زاده فرزند مصطفی 2- یداله محقق کرونی  زاده دادخواستی مبنی 

فرزند ابوالفضل ۳- توران کشانی فرزند عباس 4- داود شیرعلی فرزند مرتضی ۵- سعید صادقی فرزند 

علی ۶- علیرضا چنگانیان فرزند حسن تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ  ۹۶/4/۳۱ 

ساعت ۱۱ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 4۱2۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حمید  نام خانوادگی: خرسان نام پدر: فاخر نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:زهره   نام خانوادگی:فتح الهی نام پدر : محمد  نشانی محل اقامت:خانه 

اصفهان،ارغوان،شفیعی وحدت محکوم به: به موجب رای شماره ۱۱۰۱ تاریخ۹۵/۱۱/۱۱حوزه بیستم شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه 

هزینه  ریال   ۱/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  دادرسی  هزینه  ریال   ۱/۶۶۵/۰۰۰ مبلغ  خواسته،  اصل  بابت  ریال  میلیون 

کارشناسی و خسارت تأخیر پرداخت ازتاریخ ۹۵/۸/۱۰ لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم 

عشر اجرای احکام.  ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

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

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

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:4۰۳۰/م الف  دفتر شعبه2۰ مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۱۳۹۳ خواهان مسعود کریمی دادخواستی مبنی بر:الزام خوانده نسبت به 

انتقال سند یک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۳۱۱۱۱۰۶۸  به طرفیت محمد وقی ورنوسفادرانی  تقدیم نموده 

است . وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه ۹۶/۳/2۸ ساعت ۸:۳۰ تعیین گردید با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه به نشانی کنار گذر اتوبان شهید خرازی،حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزاطاهر،مجتمع شماره 

۳ شورای حل اختالف شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۸۰۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۱4۵ خواهان مؤسسه مالی اعتباری عسگریه با وکالت آقای یاسر شیروانی 

زاده دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- سعید کرمی فرزند احمد 2- داریوش شایان فرزند منوچهر 

وقت   . است  نموده  تقدیم  عباسعلی  فرزند  جهانبخش  محمدرضا   -4 منوچهر  فرزند  شایان  محمد   -۳

رسیدگی برای روز شنبه مورخ  ۹۶/4/۳۱ ساعت ۱۰/۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، 

مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4۱2۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالک شماره ۱۹/۹۸۳ واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقای زهرا دهقان  کلیشادی فرزند مرتضی در جریان ثبت 

است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده ۱۵ قانون 

ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ 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 واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :۱۳۹۶/2/2۰ 

م/الف ۱۳۷   اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۵۰۳۳۵ اجرائی 

موضوع علیه حسین بکرانی  فرزند محسن و له محمد علی حسن پور در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ به منظور 

فروش ۱- 2۸ دست لباس عروس با رنگهای مختلف نو ومستعمل جلودانتل وجلو نگین ترکیه ای ساده 

ونباتی 2- 2۳عدد شیفون بلند دانتل وساده ۳- 22عددحجاب ساده ومخمل نباتی 4- ۷عددسفره عقد 

ومتعلقات ۵- یک عددویترین آلومینیومی  ۶- ۵۰عددتاج عروس مختلف  ۷- 2۰عدد مانکن  واقع در 

پیربکران –فلکه چهارده معصوم جنب حسینیه شهدا از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای 

احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان اطاق ۳۱۸ برگزار نماید اموال موضوع مزایده توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ ۱۶۸2۵۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 

از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 

برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد 

بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 

سپرده دادگستری به شماره 2۱۷۱2۹۰2۸۸۰۰۵ ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد 

ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 

دادورز –اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فالورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با وکالت آقای  با مدیریت آقای هادی اخالقی  بانک ملت  در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۸۰۵ خواهان 

محمود سنجری دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- مهنوش خادم القرآن 2- رسول خادم القرآن  

۳- مجید خادم القران تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.............. مورخ  ۹۶/4/۱۰ ساعت 

۱۸ تعیین گردیده  است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال،  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4۱2۱/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۱۶۶ش/۱۱ خواهان مؤسسه مالی اعتباری عسگریه با وکالت یاسر شیروانی 

زاده دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت روح هللا خسروانی-اشرف جعفری و غالم خسروانی تقدیم 

نموده است . وقت رسیدگی برای روز.................. مورخ  ۹۶/4/۱۰ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده است. با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  

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

صدوق شمالی چهارراه وکال، شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4۱2۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۸۰۳ خواهان بانک ملت به مدیریت آقای هادی اخالقی با وکالت آقای 

القرآن   ناظم دلیگانی 2- رسول خادم  بر:مطالبه به طرفیت ۱- زهرا  محمود سنجری دادخواستی مبنی 

۳- مجید خادم القران تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز................. مورخ  ۹۶/4/۱۰ ساعت 

۱۷/۳۰ تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال، مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4۱22/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

H.Rashidian@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

آلودگــی بــدون شــک یکــی از بزرگ تریــن معضــالت بشــر در 
قــرن حاضــر اســت. یکــی از انــواع آلودگی هــا کــه برخــالف 
بســیاری از آلودگی هــای دیگــر قابــل مشــاهده نیســت، 
آلودگــی صوتــی اســت. صــدای ناهنجــار دارای اثــرات 
مخــرب جســمی و روحــی و اجتماعــی اســت. در بســیاری 
از کشــورهای پیشــرفته صنعتــی جهــان هــم هنــوز آلودگــی 
صوتــی جــزو بزرگ تریــن معضــالت اســت و بــا وجــود 
ــی  ــی صوت ــه پیشــرفت ها در کالنشــهرها، مشــکل آلودگ هم

ــده اســت. ــی مان ــدون حــل باق ــان ب همچن
    آلودگی صوتی

بــر اســاس تعریــف ســازمان محیــط زیســت، آلودگــی صوتی 
ــدا و  ــوت، ص ــه ص ــر گون ــار ه ــش و انتش ــت از: پخ عبارتس
ارتعــاش مربــوط بیــش از حــد مجــاز و مقــرر در فضــای بــاز. 
حــد مجــاز آلودگــی صوتــی کــه اســتاندارد آلودگــی صوتــی 
هــم نامیــده می شــود، عبــارت اســت از میــزان و مشــخصات 
ــه اصــول حفاظــت محیــط زیســت  ــا توجــه ب ویــژه ای کــه ب
ــد  ــع مول ــرای مناب ــدا ب ــری ص ــد اندازه گی ــای واح ــر مبن و ب
آلودگــی صوتــی و فضــای مــورد انتشــار و محیط هــای 

ــود. ــن می ش ــف تعیی مختل
    آثار مخرب آلودگی صوتی

اساســا شــلوغی زیــاد و آلودگــی صوتــی نوعــی عامــل 
سلســله  تخریــب  عوامــل  از  و  بیولوژیــک  اســترس زای 
ــر  اعصــاب اســت کــه نه تنهــا بــر سیســتم شــنوایی، بلکــه ب
کل بــدن آدمــی و روان او تأثیــرات مخــرب خواهــد گذاشــت. 
بیشــتر افــراد بــه نوعــی بــه ســروصداهای ناهنجــار محیــط 

زندگــی خــود بــه مــرور عــادت کــرده و از آنجــا کــه آلودگــی 
ــد، لکــن  صوتــی را جــزء جدانشــدنی زندگی شــان می پندارن
ناراحتــی ناشــی از مضــرات آن را چنــدان حــس نمی کنند. در 
نهایــت اختــالالت هورمونــی کــه یکــی از نمادهــای عینــی اش 

کاهــش شــنوایی اســت، ســبب می شــود تــا شــخص نتوانــد 
بــا مــردم و جامعــه اطرافــش ارتبــاط مؤثــر و کارآمــد برقــرار 
کنــد کــه ایــن بــه نوبــه خــود باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی 
و ســالمت روحــی و بهداشــت روانــی او می شــود و بــاری بــر 

دوش جامعــه و افــراد آن خواهــد گذاشــت. 
ــات  ــه تحقیق ــس ک ــن ب ــی همی ــی صوت ــرات آلودگ از مض
نشــان می دهــد حتــی از رشــد گیاهــان نیــز بــر اثــر 
ســروصدای بلنــد بــه شــدت کاســته می شــود و دربــاره 
جانــوران هــم مهاجــرت بی موقــع حیــات وحــش و پرنــدگان، 
ســقط جنیــن، خونریــزی گــوش، بی اشــتهایی بــروز حــاالت 
پرخاشــگرانه، کاهــش شــیر در موجــودات شــیرده و کوتاهــی 
ــر  ــار ب ــای ناهنج ــر و صداه ــرات س ــه اث ــر از جمل ــول عم ط

ــت. ــوران اس جان
    آلودگی صوتی عمدی

ــی  ــی مرســوم، آلودگی هــای صوت ــار آلودگی هــای صوت در کن
عمــدی، یکــی از مشــکالت بغرنــج ســال های اخیــر در ایــران 
ــای  ــن آلودگی ه ــواع ای ــی از ان ــا بعض ــد ب ــر چن ــت. ه اس
ــی گوشــخراش خودروهــا  ــد سیســتم های صوت ــی مانن صوت
ــا  ــل ب ــا در مقاب ــرد، ام ــورت می گی ــی ص ــای قاطع برخورده
ــدای  ــد ص ــی مانن ــای صوت ــن آلودگی ه ــواع ای ــی از ان بعض
ــوده  ــای فرس ــا خودروه ــیکلت ها ی ــزوز موتورس ــار اگ ناهنج
ــی کــه  برخــورد مناســبی صــورت نمی گیــرد؛ آن هــم در حال
قانــون بــه صراحــت بــر برخــورد بــا اینگونــه منتشــرکنندگان 
آلودگــی صوتــی تاکیــد دارد. بــه نظــر می رســد در دســترس 
نبــودن وســیله ای بــرای اندازه گیــری آلودگــی صوتــی باعــث 
شــده پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نتوانــد آنگونــه کــه بایــد 
ــم  ــد. امیدواری ــردم آزار برخــورد کن ــه م ــن وســایل نقلی ــا ای ب
پلیــس  زحمتکــش  نیروهــای  و  محتــرم  قانونگــذاران 
راهــکاری عملــی بــرای شناســایی و برخــورد بــا این دســته از 

بــر هــم زننــدگان آرامــش پیــدا کننــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از آلودگی صوتی

گوشخراش های روح خراش



وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

بارانی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

12   ْC

3   ْC

11   ْC

18   ْC

25   ْC

23   ْC

29   ْC

32   ْC

حوادثسالمت

 بهترین زمان برای حمام کردن 

صبح یا شب؟
بــه نظــر شــما بهتریــن زمــان 
ــح  ــردن صب ــام ک ــرای حم ب
اســت یــا شــب؟ اســتدالالت 
بــرای  زیــادی وجــود دارد 
ــان  ــن زم ــح بهتری ــه صب آنک
ــن اســت؛  ــرای دوش گرفت ب
البتــه دالیــل مفیــد و گوناگون 
دیگــری نیــز نشــان داده حمــام کــردن در شــب 

سودمندتر است.
در این بــاره ســه کارشــناس نشــان داده انــد چــه زمانــی 

واقعــا بــرای حمــام کــردن بهتریــن زمــان اســت.
یــک متخصــص اعصــاب می گویــد: دوش صبحگاهــی 
ــی  ــک روز طوالن ــرای ی ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک می کن ب
مغــز و بــدن خــود را آمــاده کنیــد. افــرادی کــه صبح هــا 
حمــام می کننــد انــرژی و قــدرت تفکــر بیشــتری 
ــح  ــش ترش ــث کاه ــواس باع ــز ح ــن تمرک ــد. ای دارن
لــذا  می شــود؛  )اســترس(  کورتیــزول  هورمــون 
عــاوه بــر تمرکــز حــواس، التهابــات پوســتی کاهــش 
ــت  ــود پاک ــل وج ــه دلی ــناس ب ــن کارش ــد. ای می یاب
ــرای تراشــیدن ریــش  ــان را ب ــن زم ــاد بهتری خــون زی
ــی  ــت دوش صبحگاه ــد اس ــد. او معتق ــح می دان صب

مناســب تر اســت. 
یــک متخصــص پوســت اشــاره می کنــد: صبح هــا 
ــور  ــای آزاد، ن ــا رادیکال ه ــدن ب ــه نش ــت مواج ــه عل ب
ــن  ــورت بهتری ــت ص ــار و...، پوس ــرد و غب ــید، گ خورش
وضعیــت و ظاهــر را داراســت. او معتقــد اســت دوش 
ــد؛  ــک می کن ــت را تحری ــلول های پوس ــی س صبحگاه
ــیار  ــت بس ــرای پوس ــرم ب ــا آب گ ــام ب ــن حم همچنی
ــه شــدت خشــک  ــه پوســت را ب مضــر اســت؛ چــرا ک

و شــکننده می کنــد. 
ــام  ــرای حم ــان را ب ــن زم ــان، بهتری ــتر کارشناس بیش
شــب اعــام کردنــد. حمــام کــردن یکــی از عالی تریــن 
راه هــا بــرای پــاک کــردن آرایــش، گــرد و غبــار و مــواد 

آالینــده از ســطح پوســت اســت.
بهتریــن  یــک متخصــص خــواب معتقــد اســت: 
وضعیــت خوابیــدن زمانــی اســت کــه بــا بدنــی بــدون 

ــم.  ــواب بروی ــه تختخ ــی ب ــچ آلودگ هی
ــان  ــن زم ــان، بهتری ــتر متخصص ــه وی و بیش ــه گفت ب
ــواب  ــش از خ ــب هنگام و پی ــن، ش ــرای دوش گرفت ب

ــن اســت. جــام جــم آنای

خواسته های عجیب شوهرم مرا آزار می داد 
ــاق از  ــه ط ــدرش ب ــد پ ــی دی ــوان وقت ــر ج دخت
همســر هوســرانش رضایــت نمی دهــد، بــا حــل 
کــردن قــرص در آب قصــد خودکشــی داشــت کــه از 

ــد.  ــات داده ش ــرگ نج م
شــیما کــه پــس از رد کــردن خواســتگاران متعــدد، 
ــناختی  ــچ ش ــدون هی ــواده اش و ب ــرار خان ــه اص ب
ــس از  ــود، دو روز پ ــه ب ــه گفت ــی بل ــر جوان ــه پس ب
ازدواج بــا خواســته های عجیــب همســرش روبــه رو 
شــد و کمتــر از یــک هفتــه تصمیــم بــه طــاق             

ــت.  گرف
تحــت  افســردگی  دلیــل  بــه  کــه  ایــن دختــر 
مشــاوره پلیــس اصفهــان قــرار داشــت، گفــت: 
»مــن شــاهین را نمی شــناختم؛ امــا وقتــی ۲۵ 
ازدواج  بــه  خانــواده ام  اصرارهــای  شــد،  ســالم 
زیــاد شــد و بــه همیــن دلیــل بــرای خاصــی 
مثبــت  جــواب  شــاهین  بــه  حرف هایشــان   از 

دادم. 
او پســر معقولــی بــه نظــر می رســید و مــرا بــا 
ــس از  ــا دو روز پ ــود؛ ام ــه ب ــل پذیرفت ــش کام پوش
عقدمــان نگاهــش تغییــر کــرد و از مــن خواســته های 

ــت. ــن داش غیرممک
 مــدام از پوششــم ایــراد می گرفــت و می گفــت 
می خواســت  می پوشــم.  لبــاس  امل هــا  مثــل 
ــذارم  ــا بگ ــر پ ــم را زی ــع دوســتانش اعتقادات در جم
خطــاب  عقب مانــده  خــودش  قــول  بــه  او  تــا 
نشــود و ... ؛ امــا انجــام ایــن کارهــا از عهــده 
ــرف  ــا ح ــردم ب ــعی ک ــا س ــود. باره ــارج ب ــن خ م
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــاه نمی آم ــا کوت ــم، ام ــش کن مجاب
ــم. راســتش طــاق  ــه طــاق گرفت ــم ب ــل تصمی دلی
بــه  داشــت.  وحشــتناکی  تعبیــر  مــا  خانــه  در 
همیــن دلیــل خانــواده ام بــه شــدت مخالفــت                                                          
ــن  ــی م ــد خودکش ــه تهدی ــی ب ــا حت ــد. آن ه کردن
ــدارم،  ــچ راهــی ن ــدم هی ــد و چــون دی توجــه نکردن
قــرص خریــدم و بــا حــل کــردن آن هــا در آب اقــدام 
بــه خودکشــی کــردم؛ امــا مــادرم فهمیــد و زود بــه 
ــم از  ــوز طاق ــاق مج ــن اتف ــد از ای ــید. بع دادم رس
ســوی پــدرم صــادر شــد؛ امــا از وقتــی جــدا شــدم 
ــتم و  ــن هس ــم، غمگی ــاد باش ــه ش ــتر از اینک بیش
روزی صــد بــار از اینکــه خودکشــی کــردم، بــه خــودم 
ــه  ــده و ب ــل ش ــی ام مخت ــتم. زندگ ــت می فرس لعن

ــهام ــو س ــم. رادی ــرده و نگران ــدت افس ش

دانشــمندان در حالــی کــه بــر روی بیمــاری ســرطان مطالعــه 
ــت  ــی دس ــان کچل ــه درم ــی در زمین ــه موفقیت ــد، ب می کردن

پیــدا کردنــد.
دانشــمندان از موفقیت هایــی در زمینــه رفــع طاســی یــا 

ــد. ــر دادن ــو خب ــدن م ــگیری از سفیدش پیش
دانشــمندان در حالــی کــه بــر روی بیمــاری ســرطان مطالعــه 
ــت  ــی دس ــان کچل ــه درم ــی در زمین ــه موفقیت ــد، ب می کردن

پیــدا کردنــد.
بــر اســاس گــزارش تلگــراف، مطالعــات آن هــا نشــان 
ــاد  ــا پم ــرم ی ــک ک ــت ی ــن اس ــه زودی ممک ــه ب ــد ک می ده
بــرای درمــان طاســی یــا جلوگیــری از سفیدشــدن موهــا بــه 

ــد. ــازار بیای ب
ــی ایجــاد  ــی کشــف چگونگ ــه در پ ــی ک دانشــمندان در حال
تومورهــای ســرطانی بودنــد، بــه طــور تصادفــی ســلول هایی 

ــه  ــا ب ــد ی ــا بریزن ــه باعــث می شــود موه ــد ک را کشــف کردن
رنــگ خاکســتری و ســفید تغییــر رنــگ بدهنــد.

بــه  بــه زودی  می توانــد  موفقیــت  ایــن  بــه  دســتیابی 
شناســایی روش هــای درمانــی بــرای ریــزش و ســفید شــدن 
ــر  مــو بینجامــد و همچنیــن توضیــح دهــد کــه چــرا مــا پی

می شــویم.
آن هــا پروتئینــی بــه نــام KROX۲0 را کــه معمــوال بــا توســعه 
ــه تشــکیل  عصــب همــراه اســت و در ســلول های پوســت ب

ســاقه مــو کمــک می کنــد، کشــف کردنــد.
ایــن پیــش مــاده مــو و ســلول های آن یــک پروتئیــن تولیــد 
ــرای  ــه ب ــت ک ــادی اس ــلول های بنی ــور س ــه فاکت ــد ک می کن

رنــگ مــو ضــروری هســتند.

ســلول های  در  را   SCF ژن  دانشــمندان  کــه  هنگامــی 
ــد  ــد، مشــاهده کردن ــا حــذف کردن ــو در موش ه اجــدادی م

ــد. ــفید ش ــا س ــای آن ه ــه موه ک

وقتــی آن هــا ســلولی را کــه KROX۲0 تولیــد می کنــد 
 حــذف کردنــد، دیدنــد کــه رشــد مــو متوقــف و مــوش طــاس

 شد.
ایــن کشــف در حالــی صــورت گرفــت کــه  پژوهشــگران روی 
ــوع 1 کــه یــک بیمــاری  ــوز ن ــام نوروفیبرومات ــه ن ــی ب اختال
ایجــاد  باعــث  و  اســت    )genetically(ژنتیکــی نــادر 
ــد. ــر روی اعصــاب می شــود، مطالعــه می کردن تومورهایــی ب

دانشــمندان قبــا می دانســتند کــه ســلول های بنیــادی 
موجــود در بخــش برآمدگــی فولیکول هــای مــو در ســاخت 

ــتند. ــم هس ــه مه ــلول های رنگدان ــرای س ــو و SCF ب م
ایــن تحقیــق همچنیــن می توانــد بــه پرســش مــا در رابطــه 
ــا دچــار ریــزش  ــا اینکــه چــرا موهــای مــا ســفید شــده ی ب
می شــوند و از نشــانه های پیــری هــم محســوب می شــوند، 

پاســخ دهــد. شــفا آنایــن

درمان طاسی و سفید شدن مو

ان ز وداع دردناک با پیکر معدنچیان معدن زمستان یورت - م�ی
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پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند:
 زمین پر از ظلم و ستم شود؛ پس مردى از 

عترت من قیام کند و آن را پر از عدل و داد 
گرداند و هفت يا نه سال سلطنت نمايد.

-«  حدیث روز   »-
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موضــوع ارزیابــی ابــزار مدیریتی در شــبکه آبرســانی 
پایــدار در شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا حضور 
ــت  ــری مدیری ــدار، دکت ــرا زنگنه م ــر زه ــم دکت خان
کانــادا     مونتــرال  دانشــگاه  از  ســاخت  پــروژه 

بررســی شــد.
ــان  ــورای معاون ــای ش ــه اعض ــت ک ــن نشس در ای
حضــور  آبفــا  کارشناســان  و  مدیــران  شــورای 
در  امــروزه  گفــت:  زنگنه مــدار  دکتــر  داشــتند 
دنیــا موضــوع ارزیابــی ابزارهــای مدیریتــی در 
شــبکه های آبرســانی بــه صــورت پایــدار از اهمیــت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــوردار اس ــژه ای برخ وی
کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان هــم مســئله 
ــه طــور  ــدار را ب ــه صــورت پای ــت آبرســانی ب مدیری

جــدی دنبــال می کنــد.
وی افــزود: شــبکه های توزیــع آب از پرهزینه تریــن 
تأسیســات آبرســانی بــه شــمار می آینــد؛ چــرا 
ــن  ــز ای ــتند و نی ــون هس ــن مدف ــر زمی ــه در زی ک
اســاس  بــر  و  اســت  بســیار گســترده  شــبکه 
ــکا  ــانی آمری ــبکه آبرس ــر روی ش ــه ب ــی ک تحقیقات
انجــام گرفــت، قــرن ۲1 پایــان عمــر مفیــد شــبکه 
آبرســانی آمریکاســت؛ پــس بایــد عمــر مفیــد 
ــا از شکســتگی آن هــا  لوله هــا تخمیــن زده شــود ت
جلوگیــری بــه عمــل آیــد؛ زیــرا تعویــض و تعمیــر 
ــت. ــر اس ــیار هزینه ب ــانی بس ــال آبرس ــوط انتق خط

وی بــه روش هــای تشــخیص نشــتی در شــبکه های 
ــت: روش هایتشــخیص  ــرد و گف ــاره ک آبرســانی اش
اختیــار  در  تکنولوژی هــای  اســاس  بــر  نشــتی 
چشــــمی  روش  هم اکنـــون  اســت؛  متفـــاوت 
ــرای  ــی ب ــی و رادیوگراف ــی، صوت ــس رادیوی فرکان
وجــود  لوله هــا  نشــتی  جهــت  اطاع رســانی 
داردکــه آبفــای اســتان اصفهــان می توانــد بــا 
توجــه بــه تجهیــزات و تکنولــوژی ای کــه در اختیــار 
ــرای تشــخیص نشــتی در شــبکه آبرســانی  دارد، ب

ــد.  ــدام کن اق

دکتــر زنگنه مــدار در ادامــه بــه نــوع لولــه و جنــس 
ــت  ــتی ها پرداخ ــار نش ــخیص و مه ــاک در تش خ
و گفــت: شناســایی و تعییــن نشــتی لوله هــای 
تأمیــن  در  الزم  بخش هــای  از  یکــی  آبرســانی، 
ــدار شــبکه های آبرســانی اســت؛ هــر شــیوه ای  پای
مســتلزم  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد  کــه 
اســتفاده از شــکل های گوناگــون تکنولــوژی در 
ــن  ــن محــل نشــت اســت. تعیی شناســایی و تعیی
محــل نشــت بایــد دقیقــا مشــخص شــود تــا مانــع 

از هزینه هــای گــزاف شــود.
ــایی  ــرای شناس ــی ب ــرا روش های ــزود: اخی وی اف
ــن آن هــا  ــداع شــد کــه معمول تری محــل نشــت اب
کــه بــرای شناســایی و تعییــن محــل نشــت بــکار 
ــت؛  ــت اس ــدا و نش ــط ص ــوژی راب ــی رود، تکنول م
تعییــن  بــرای  روش  ایــن  به کارگیــری  یعنــی 
وضعیــت نشــت منــوط بــه صداهایــی اســت کــه از 

ــود. ــد می ش ــت تولی نش
دکتــر زنگنه مــدار اعــام کــرد: کاهــش میــزان 
نشــت در شــبکه آبرســانی، یکــی از مؤلفه هــای 
ــوان  ــع اســت و می ت ــت شــبکه توزی ــی مدیری اصل
ــوژی در  ــد و به کارگیــری تکنول ــا روش هــای جدی ب

کوتاه تریــن زمــان، نشــتی را تشــخیص و تدابیــری 
بــرای رفــع آن در دســتور کار قــرار داد تــا مدیریــت 
شــود  اعمــال  خوبــی  بــه  آب  توزیــع   شــبکه 
ــی توســط شــرکت های  ــه خوب ــدار ب و آبرســانی پای

خدماتــی اعمــال شــود.      
در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس قبادیــان، معــاون 
ــای  ــت شــرکت آبف ــود مدیری ــع انســانی و بهب مناب
اســتان اصفهــان، گفــت: مدیــر عامــل شــرکت 
ــرای  ــدان ب ــان »تــاش دوچن آبفــای اســتان اصفه
خاقیــت و نــوآوری« را شــعار ســال شــرکت عنــوان 
ــانی  ــع انس ــت مناب ــاس معاون ــن اس ــر ای ــرد؛ ب ک
ــوت از  ــوآوری دع ــت و ن ــق خاقی در راســتای تحق
نخبــگان و برگزیــدگان ملــی و بین المللــی صنعــت 
ــت  ــرار داده اس ــتور کار ق ــاب را در دس آب و فاض
ــدار  ــرا زنگنه م ــر زه ــم دکت ــتا خان ــن راس ــه در ای ک
ــران و  ــان، مدی ــع معاون ــا در جم ــرده ت ــوت ک را دع
کارشناســان آبفــای اســتان اصفهــان توضیحاتــی را 
ــدار  ــزار مدیریتــی در شــبکه آبرســانی پای ــاره اب درب
ارائــه دهنــد؛ زیــرا شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
93 شــهر را تحــت شــبکه آبرســانی قــرار داده 

اســت.

سمینار تخصصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد

ارزیابی ابزار مدیریت در شبکه آبرسانی پایدار 


