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یادداشت سردبیرسرمقاله 

مجلــس  امیــد  فراکســیون  نائب رئیــس 
شــورای اســامی از تهیــه طــرح دوفوریتــی 
ممنوعیــت خریــد کاالهــای مصرفــی آمریکایــی 
در قبــال مصوبــه کنگــره آمریــکا مبنــی بــر 
ــر داد. ــران خب ــای ای ــد ۱۰ ســاله تحریم ه تمدی

ــه  ــل هم ــه مث ــه ب ــش از مقابل ــا تاب محمدرض
شــورای  مجلــس  سیاســی  گرایش هــای 
ــکا  ــتیزه جویانه آمری ــات س ــا اقدام ــامی ب اس
بــا ارائــه یــک طــرح دوفوریتــی در هفتــه آینــده 

ــر داد. خب
در  طــرح  ایــن  پیش نویــس  افــزود:  وی   
ــر  ــای ۱۴۵ نف ــه امض ــاعت ب ــک س ــر از ی کمت
ــی  ــف سیاس ــای مختل ــدگان گرایش ه از نماین

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه مل خان
اقــدام  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  تابــش 
یعنــی  آمریــکا،  متحــده  ایــاالت  خصمانــه 
ــو  ــای دامات ــون تحریم ه ــاله قان ــد ۱۰ س  تمدی
یــک طــرح دو فوریتــی دربــاره ممنوعیــت 
در  آمریکایــی  مصرفــی  کاالهــای  خریــد 
مجلــس شــورای اســامی تهیــه شــده اســت.
بــه گفتــه وی، پیش بینــی می شــود ایــن طــرح 
ــی  ــدگان در صحــن علن ــا پیشــنهاد نماین ــه ب ک

و کمیســیون های تخصصــی تکمیــل خواهــد 
تصویــب  نماینــدگان  قاطــع  رأی  بــا   شــد، 
ــا  ــی ب ــکا به تازگ ــنای آمری ــود. س ــی ش و اجرای
اکثریــت مطلــق )نــود و نــه رأی موافــق - 
ــا  ــون تحریم ه ــد قان ــف( تمدی ــر رأی مخال صف
ســاله   ۱۰ دوره  یــک  بــرای  را  ایــران  علیــه 
ــس  ــن مجل ــش از ای ــرد. پی ــب ک ــر تصوی دیگ
نماینــدگان آمریــکا تمدیــد قانــون تحریم هــای 
ایــران را بــا اکثریــت آرا بــرای یــک دوره ۱۰ 
ــود. ایســنا ــب رســانده ب ــه تصوی ــر ب ســاله دیگ

ــن  ــا ای ــت م ــت: درخواس ــان گف ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
ــد و  ــدام کنن ــه اق ــان مقتدران ــا همچن ــئوالن م ــت مس اس
جلــوی خودخواهــی و خودکامگــی آمریکایی هــا را بگیرنــد. 
محمــد  حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــه در  ــزاران جمع ــع نمازگ ــروز در جم ــر دی ــمی زاده ظه قاس
محــل مصــای امــام علــی)ع( اظهــار داشــت: خــود و همــه 
ــه  ــی توصی ــوای اله ــت تق ــه رعای ــزاران را ب ــان و نمازگ مومن
ــرار  ــف ق ــه وق ــه در ده ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب می کن
داریــم، بیــان داشــت: قــرآن بــه مــا توصیــه می کنــد قبــل از 
آنکــه مــرگ بــه ســراغ شــما بیایــد، در راه خــدا انفــاق کنیــد.

ــت  ــور اس ــا در کش ــی بی انته ــیج ظرفیت ــه داد: بس  وی ادام
و امــام خمینــی)ره( بــا ابــداع بســیج، جنــگ هشــت ســاله 
تحمیلــی را بــه بهتریــن وجــه مدیریــت کــرد. رهبــر معظــم 
ــیج  ــیس بس ــکیل و تأس ــد »تش ــامی فرمودن ــاب اس انق
کاری بــود کــه خداونــد بــه امــام مــا الهــام کــرد تــا انقــاب را 
بــه دســت جوانــان بســپارند«. امــام جمعــه موقــت کرمــان 
ابــراز داشــت: بصیرت بخشــی بــه جوانــان بســیجی را جــزو 
ــیج  ــد »بس ــری فرمودن ــم و رهب ــان می دانی ــف خودم وظای
جناحــی نیســت و در جنــاح انقــاب اســت« و »بســیج نماد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــمی زاده ب ــت«. قاس ــی اس ــاالری دین مردم س
 اینکــه اســتاندار کرمــان بــه اقتصــاد مقاومتــی توجــه کــرده
افــزود: بســیج در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی و ایجاد اشــتغال 
نیــز فعالیــت می کنــد و اگــر ظرفیــت بیکــران بســیج بــرای 

ــه نتایــج بهتــری  ــه کار گرفتــه شــود، ب اقتصــاد مقاومتــی ب
دســت می یابیــم. وی از نقــض برجــام هــم ســخن بــه میان 
ــد  ــی پایبن ــچ قانون ــه هی ــا ب ــرد: آمریکایی ه ــد ک آورد و تاکی
 نیســتند و تــا زمانــی کــه احســاس کننــد جمهــوری اســامی 
همــان جمهــوری اســامی 3۰ ســال قبــل اســت، همچنــان 
ایــران را تهدیــد می کننــد. قاســمی زاده بیــان داشــت: 
ــان هایی  ــام و انس ــه نظ ــا چ ــد ب ــد بفهمن ــا بای آمریکایی ه
مواجــه هســتند و اگــر در برابــر نقــض برجــام موضــع قاطــع 

ــم. ــینی کنی ــد عقب نش ــم، بای ــی نگیری ــی و انقاب اساس
وی ابــراز داشــت: موضــع جمهــوری اســامی بایــد در برابــر 
نقــض برجــام مشــخص باشــد؛ زیــرا برجــام یــک معاهــده 
بین المللــی اســت و درخواســت مــا ایــن اســت مســئوالن 
 مــا همچنــان مقتدرانــه اقــدام کننــد و جلــوی خودخواهــی 

و خودکامگی آمریکایی ها را بگیرند.

آیــت هللا ســیدمحمدرضا مدرســی در خطبه هــای دیــروز 
ــون  ــذ قان ــم را تنفی ــی از مســائل مه ــزد، یک ــه ی ــاز جمع نم
 ظالمانــه ســناتورهای آمریکایــی علیــه ایــران دانســت 
و گفــت: مســئوالن مــا ایــن مــوارد را ببیننــد و دل بــه ســراب 

نبندنــد و بــا ایــن اتفاقاتــی کــه رخ می دهــد بیــدار شــوند.
ــکا  ــس آمری ــرد: مجل ــوان ک ــزد عن ــت ی ــه موق ــام جمع ام
ــد  ــران رأی دادن ــه ای بیــش از ۱۰۰ نفــر هســتند و همــه علی
ــم  ــا نمی دان ــداد؛ ام ــف ن ــز رأی مخال ــر نی ــک نف ــی ی و حت
برخــی مســئوالن مــا چــه حســن ظنــی نســبت بــه این هــا 

ــته اند. ــراب دل بس ــه س ــرا ب ــد و چ دارن
 مدرســی تاکیــد کــرد: ســابقه آمریــکا روشــن اســت 
و همــواره دیده ایــم کــه آن هــا هرگــز بــه قــول خــود بــه طــور 
کامــل عمــل نکرده انــد و بدعهــدی آن هــا از ســال ها پیــش 

و از زمــان مصــدق بــه ملــت ایــران ثابــت شــد.
ــد؛  ــکنی می کنن ــف کارش ــای مختل ــه بهانه ه ــز ب ــون نی  اکن

ــن آزمــوده را آزمــودن خطاســت. بنابرای
وی ادامــه داد: ایــن حقــوق بشــری کــه امــروز صــدای همــه 
را بلنــد کــرده چــرا هیــچ واکنشــی بــه کشــت و کشــتار مردم 
بیگنــاه و غیرنظامــی نداشــته و چــرا مدعیــان حقوق بشــر در 

برابــر این هــا ســکوت اختیــار کرده انــد.
ــا در  ــه تنه ــکا ن ــای آمری ــرد: جنایت ه ــح ک ــی تصری مدرس
کشــورهای اســامی، بلکــه در مناطــق مختلــف آفریقــا نیــز 
 بســیار اســت و همــه ایــن جنایــات بایــد مــا را بیــدار کنــد 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــاورد. وی خاطرنش ــان بی ــه خودم ــا را ب و م
ــن  ــه چنی ــا ب ــئوالن م ــرا مس ــه چ ــت ک ــرح اس ــوال مط س
دشــمنی حســن ظــن دارنــد و چــرا از ایــن پیمان شــکنی ها 
و جنایت هــا درس و عبــرت نمی گیرنــد؟ مگــر آمریکایی هــا 
بــه کســی چیــزی می دهنــد؟ عضــو فقهــای شــورای 
ــا  ــون ملت ه ــو خ ــد زال ــا مانن ــرد: آن ه ــوان ک ــان عن  نگهب
بــاز هــم ادامــه  ایــن رویــه خــود  را می مکنــد و بــه 
ــد در چنیــن شــرایطی  ــد داد؛ بنابرایــن ملــت مــا بای خواهن
بــا شــجاعت روی پــای خــود بایســتد و در مقابــل دشــمن 
ــا  ــری از ســخنان خــود ب ــد. وی در بخــش دیگ ــاه نیای کوت
ــیده  ــزد رس ــتان ی ــه از اس ــواری ک ــای ناگ ــه خبره ــاره ب اش
اســت، افــزود: بــه صــورت سربســته بــه مســئوالن عــرض 
ــه شــعائر اســامی توجــه بیشــتری داشــته  ــم کــه ب می کن
ــئله  ــد مس ــاز نباش ــه نی ــد ک ــام دهن ــی انج ــند و اقدام  باش

را بیشتر از این باز کنیم.

حجت االســام محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز 
ــن  ــزرگ ای ــه در مصــای ب ــه شــهرکرد ک ــن هفت ــه ای جمع
ــم  ــر معظ ــات رهب ــه مطالب ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــهر برگ ش
ــان  ــرا ایش ــرد: اخی ــار ک ــاس اظه ــع حس ــاب در مواق انق
ــض  ــام و نق ــه برج ــتند ک ــم داش ــیار مه ــه بس ــه مطالب س
ــات  ــن مطالب ــا یکــی از ای ــی آن توســط آمریکایی ه پی درپ
بختیــاری  و  در چهارمحــال  ولی فقیــه  نماینــده  اســت. 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــواردی ک ــرات را از م ــه در مذاک عجل
می شــد، عنــوان و خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
ــا  ــد، ام ــد کردن ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــدام ب ــان م در آن زم

ــیدیم. ــا رس ــه اینج ــد و ب ــی نش توجه
نکونــام بــا اشــاره بــه شــتابزدگی ها بــه دلیــل منافــع برخــی  
در مذاکــرات افــزود: مذاکره کننــدگان در مقابــل کشــورهای 
ــد؛  ــت مریزادگویی بودن ــد دس ــتند و نیازمن ــرار داش ــوی ق ق
ــن همــه پیمان شــکنی و نقــض برجــام از  ــا ای ــی اآلن ب ول
ــده و بی ثمــر  ــه برجــام بی فای ســوی آمریکایی هــا، اصــرار ب

اســت.
ــت:  ــران گف ــه ای ــا علی ــاله تحریم ه ــد ۱۰ س ــه تمدی وی ب
ــاره ایــن تحریم هــا را علیــه  ــا وقاحــت تمــام دوب ــکا ب آمری

ــارس ــد کــرد. ف ــران تمدی ای

 جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، روز یکشــنبه ۱۴ 
آذر، طرحــی ســه فوریتــی را بــرای از ســرگیری همــه فعالیت هــای 
هســته ای بــه صحــن علنــی ارائــه می دهنــد. بــه گــزارش خبرنــگار 
ــه  ــکا علی ــای آمری ــون تحریم ه ــد قان ــب تمدی ــی تصوی ــر در پ مه
ــی از  ــکا، جمع ــنای آمری ــدگان س ــا رای نماین ــو( ب ــران )دامات ای
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی طرحــی ســه فوریتــی 
تدویــن  فعالیت هــای هســته ای  همــه  از ســرگیری  بــرای  را 
ــرار  ــتور ق ــاه در دس ــنبه ۱۴ آذرم ــه روز یکش ــا در جلس ــد ت کرده ان
گیــرد. مطابــق برنامــه جامــع اقــدام مشــترک ایــران و ۱ + ۵ 
)برجــام(، جمهــوری اســامی ایــران بــرای پاســخ بــه بهانه جویــی 
محدودیت هــای  آمریــکا،  متحــده  ایــاالت  به ویــژه  و  غــرب 
ــدات  ــام تعه ــت و تم ــررات NPT پذیرف ــر از مق ــیاری را فرات بس
ــا وجــود گذشــت  ــا ب ــرای اجــرای برجــام اجــرا کــرد؛ ام خــود را ب
حــدود ۱۱ مــاه از اجــرای برجــام، طــرف مقابــل هنــوز بســیاری از 
ــرده  ــو تحریم هــای هســته ای اجــرا نک ــرای لغ ــدات خــود را ب  تعه
ــای  ــع تحریم ه ــه وض ــت ب ــده دس ــاالت متح ــت ای ــا محوری و ب
جدیــد نیــز زده اســت. در پــی تصویــب طــرح تمدیــد تحریم هــای 
ــدگان  ــی از نماین ــکا، جمع ــس آمری ــران در مجال ــه ای ــکا علی آمری
ــه  ــه ادام ــی ب ــر لزوم ــد دیگ ــامی معتقدن ــورای اس ــس ش مجل
پذیــرش محدودیت هــای هســته ای و اجــرای برجــام وجــود نــدارد.

مقابله به مثل مجلس با آمریکا
 طرح دوفوریتی مجلس 

برای مقابله با مصوبه اخیر کنگره و سنای آمریکا

امام جمعه موقت کرمان: 

مسئوالن مقتدرانه جلوی خودکامگی آمریکایی ها را بگیرند

امام جمعه موقت یزد:

مسئوالن به سراب دل نبندند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 آمریکا با وقاحت

 تحریم های 10 ساله را تمدید کرد

حتما بخوانید!
به استراحت بروید شنبه  13  آذرماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
و بــه همیــن دلیــل نظــارت مجلــس آســیب پذیر 
می شــود و نماینــده زیــر امضــای خــود در ســوال 
تفحــص و اســتیضاح می زنــد. شــهید مــدرس قوانیــن 
متقنــی را پیگیــر بــود کــه گره گشــای کار مــردم باشــد 
و بــه ایجــاد شــغل بــرای جوانــان حساســیت خاصــی 
داشــت؛ امــا امــروز یــا دولــت الیحــه پــس می گیــرد 
یــا طــرح در مجلــس علی رغــم تصویــب دو فوریتــی آن 
منتفــی می شــود. شــهید مــدرس فــردی منظــم بــود 
ــون  ــا هم اکن ــت؛ ام ــت نداش ــر و غیب ــگاه تاخی و هیچ
کمیســیون ها در بعضــی مواقــع عــدد نــدارد و در 
صحــن علنــی رئیــس مجلــس گاهــی بایــد التمــاس 
ــرود  ــه ب ــت روی دکم ــرای رای دادن دس ــا ب ــد ت  کن
ــهید  ــود. ش ــه رو می ش ــدد روب ــی ع ــا کم ــی ب و گاه
ــتمداری  ــوف و سیاس ــارف، فیلس ــه، ع ــدرس، فقی م
شــجاع بــود؛ »سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت« از 
اوســت و بــا ایــن مــرام بــا صاحبان ثــروت و قــدرت از 
جملــه رضــا خــان مقابلــه و نیروهــای اجانــب را افشــا 
ــگاه  ــود. هیچ ــر ب ــه قه ــمن همیش ــا دش ــرد و ب می ک
بــا نیروهــای مداخله گــر بــه بهانــه تعامــل، ذره ای 
ــد و در  ــخ ش ــدگار تاری ــره مان ــت و چه ــازش نداش س
ــه  ــام)ره( ب ــید. حضــرت ام ــهادت رس ــه ش ــن راه ب ای
حــق از ایــن مــرد تاریخ ســاز بیــش از دیگــران ســخن 
گفــت. شــهید مــدرس بــه تولیــد داخــل توجــه ویــژه 
داشــت و حتــی عمامــه اش از کربــاس بــود کــه رنــگ 
می کــرد و بــه معنــی واقعــی اهــل قناعــت و مصــداق 

ــود. اقتصــاد مقاومتــی ب
ــه  ــرافیگری مقابل ــه اش ــا روحی ــدرس ب ــن م همچنی
می نمــود و پــدر را کــه از دســت داد عمویــش در 
ــی داد  ــه او م ــاهی ب ــه ای ده ش ــهرضا هفت ــفه ش  اس
ــه رحمــت خــدا رفــت، رو  ــز ب ــی کــه ایشــان نی و زمان
بــه عملگــی آورد و هیچــگاه زیــر بــار ایــن و آن نرفــت 
کــه وام دار شــود. اگــر امــروز دســت اندرکاران بــه قــول 
ــدند  ــل ش ــدام و عم ــل اق ــری اه ــم رهب ــام معظ مق
ــای  ــه روی پ ــد، بلک ــر می بندن ــم روی غی ــا چش نه تنه
ــر  ــه فک خــود می ایســتند؛ چــون هیچــگاه دشــمن ب

منافــع ملــی مــا نیســت. 

اخالق حکومتی پیامبر)ص(            

 برخورد با مفسدان اقتصادی
ــَظ  ــا َغِلی ــَت َفظًّ ــْو کُن ــْم َوَل ــَت َلُه ــِه لِن ــَن الّل ــٍه مِّ ــا َرْحَم َفِبَم
ــه ســبب رحمــت خداســت  ــَک؛ ب ــْن َحْولِ ــوْا ِم ــِب الَنَفضُّ اْلَقْل
ــان هســتی؛  ــن خوشــخوی و مهرب ــا اینچنی ــا آن ه ــو ب ــه ت ک
ــده  ــو پراکن ــرد ت ــودی از گ ــخت دل می ب ــو و س ــر تندخ اگ

)آل عمــران: ۱۵۹( می شــدند. 
خوش خلقــی و جدیــت یــا بخشــش و قانونمــداری، دو 
ــا هــم  ویژگــی اســت کــه گاهــی در نظــر عــده ای در تضــاد ب
ــق ــد کــه شــخص خوش خل  هســتند. عــده ای تصــور می کنن

کســی اســت کــه هیچــگاه در هیــچ امــری جــدی و قاطــع 
بی اخــاق  شــخصی  را  قاطــع  و  جــدی  فــرد  و  نباشــد 
نشــأت  آنجایــی  از  تصــور  ایــن  می داننــد.  نا مهربــان  و 
ــل  ــی دلی ــی مهربان ــم، و حت ــت و خش ــه قاطعی ــرد ک  می گی
و منشــأ اصیــل نداشــته باشــد و از خواســته ها و امیــال 
 یــک شــخص سرچشــمه گیــرد. اگــر حــرکات و اعمــال 
و ســخنان یــک فــرد منشــأ واحــد و الهــی داشــته باشــد، آن 
فــرد در عیــن مهربانــی و رحیــم بــودن، قاطــع و حتــی گاهــی 
ــی از  ــر یک ــود و پیامب ــور می ش ــن تص ــده ای خش ــر ع در نظ
همــان کســانی اســت کــه در عیــن رأفــت و مهربانــی و خلــق 
خوشــی کــه رمــز موفقیــت اوســت، در زمــان خــودش خشــن 
محکــم، قاطــع و غیرقابــل نفــوذ بــود. رســول خــدا شــخصی 
اســت کــه بــه اعتــراف تمامــی متفکــران منصــف دنیــا، در اوج 
مهربانــی و عطوفــت، در مــواردی قاطــع و غیرقابــل نفــوذ بــود. 
بخشــش های رســول خــدا در تاریــخ بی شــمار اســت؛ از 
ــا  ــر ت ــز پیامب ــع عزی ــزه، مداف ــرت حم ــل حض ــش قات بخش
ــه  ــی ک ــه زمان ــح مک ــرای فت ــه. در ماج ــح مک ــرای فت ماج
مســلمانان پــس از ســال ها آزار و اذیــت و ســختی و تحقیــر 
 و رســیدن هرگونــه بــدی از ســوی کافــران و مشــرکان، مکــه 
را فتــح کردنــد و زمانــی کــه یکــی از فرماندهان ســپاه حضرت 
ــول  ــن رس ــد، ای ــی می کن ــام معرف ــه روز انتق ــن روز را ب ای
ــت  ــی و روز مرحم ــو عموم ــن روز را روز عف ــه ای ــت ک خداس
ــی  ــود؛ حت ــه می ش ــال هم ــامل ح ــو ش ــن عف ــد. ای می نامن

ــن عملکــرد را هــم نداشــتند. کســانی کــه تصــور ای
ــودن در  ــل ب ــان کام ــخصیت و انس ــال ش ــن کم ــه ای نتیج
ــری  ــت و نفوذناپذی ــت و جدی ــا، قاطعی ــم ضرورت ــی ه  جای
ــر در  ــت. پیامب ــم اس ــدل در رای و حک ــر و تب ــدم تغیی و ع
 اجــرای حــدود الهــی جدیــت خاصــی داشــتند. البتــه 
ــرف  ــه منص ــعی ب ــود، س ــخصی ب ــم ش ــه حک ــواردی ک در م
ــا کار  ــک زن ــن مال ــز ب ــد؛ داســتان ماع ــرد می کردن ــردن ف ک
یکــی از آن هاســت کــه پــس از چهــار اقــرار، حضــرت حکــم 
رجــم او را صــادر کردنــد و اصحــاب، حفــره اى حفــر کــرده و 
شــروع بــه سنگســار کردنــد. بعــد از برخــورد ســنگ، ماعــز از 
حفــره خــارج شــد و فــرار کــرد کــه زبیــر بــا اســتخوان شــترى 
بــه او زد و او را دست بســته بــراى سنگســار برگردانــد. قضیــه 
ــد:  ــد. ایشــان فرمودن ــر دادن ــر مکــرم اســام خب ــه پیامب را ب
پــس از فــرار از حفــره چــرا ر هایــش نکردیــد؟ ســپس 
ــه  ــت و توب ــان مى داش ــش را پنه ــاه خوی ــر گن ــد: اگ فرمودن

ــود. ــر ب ــراى او بهت ــرد، ب مى ک
امــا همیــن پیامبــری کــه در اوج عفــو و بخشــش بودنــد در 
برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی قاطعیتــی غیــر قابــل وصــف 
ــد.  ــورد نمی دیدن ــن برخ ــع ای ــز را مان ــچ چی ــتند و هی داش
ــزوم  ــه بنی مخ ــه از قبیل ــه ک ــه مخزومی ــام فاطم ــه ن ــی ب زن
ــارک  ــوش مب ــه گ ــان ب ــد و جری ــرقت ش ــب س ــود مرتک ب
پیامبــر)ص( اکــرم رســانده و بــرای حضــرت ثابــت شــد کــه 
حکــم آن، قطــع انگشــتان دســت راســت وی اســت. ســران 
ــن  ــم، بزرگ تری ــرای حک ــه اج ــد ک ــزوم دیدن ــه بنی مخ قبیل
سرشکســتگی و ســرافکندگی بــرای قبیلــه آن هاســت. به فکر 
ــن نتیجــه  ــه ای ــد؛ ب ــا هــم مشــورت کردن ــد و ب چــاره افتادن
 رســیدند کــه بــا اســامه بــن زیــد، ندیــم پیامبــر)ص( اکــرم 
ــد و او را شــفیع  ــت کنن ــه او صحب ــن شــخص ب و نزدیک تری
گرداننــد. اســامه بــه محضــر آن حضــرت آمــد و اظهــار 
ــدی  ــا تن ــر)ص( خشــمگین شــده و ب ــرد. پیامب شــفاعت ک
ــدود  ــی از ح ــی یک ــو می خواه ــامه! ت ــود:  ای اس ــه او فرم ب
ــدا  ــون خ ــدن قان ــل ش ــرای تعطی ــود و ب ــل ش ــی تعطی اله

می خواهــی شــفاعت کنــی؟! 
آنــگاه حضــرت بــه مســجد رفــت و بــرای مســلمانان 
خطابــه ای خوانــد؛ از جملــه اینکــه فرمــود: مردمــی کــه پیــش 
ــیدند  ــت رس ــه هاک ــن رو ب ــد از ای ــی می کردن ــما زندگ  از ش
ــه  ــد ک ــاره ش ــیخت و پ ــم گس ــان از ه ــت آن ــیرازه ملی و ش
ــت  ــوذ و دارای منزل ــب نف ــراد صاح ــان اف ــرگاه در میانش ه
ــان  ــاره آن ــون درب ــدند، قان ــاف می ش ــب خ ــی مرتک اجتماع
ــب  ــه مرتک ــف جامع ــراد ضعی ــر اف ــی اگ ــد؛ ول ــرا نمی ش اج
ــرا  ــا اج ــاره آن ه ــون درب ــورا قان ــدند، ف ــاف می ش ــل خ عم
ــه خــدا اگــر دختــرم فاطمــه)س( دزدی  می شــد. ســوگند ب

ــرد.« ــم ک ــع خواه ــتش را قط ــد، دس کن

اخبار سیاسی 

خبر سیاسی 

مقام ارشد کاخ سفید:

 اوباما طرح تمدید تحریم های ایران 

را امضا می کند
ــام  ــن برج ــت 2 مت ــواد ۱، 2 و ۴ پیوس ــه در م ــی ک از آنجای
ــا  ــکا ب ــی آمری ــای نفت ــده تحریم  ه ــرر ش ــت مق ــه صراح ب
برجــام متوقــف می  شــود، پــس تمدیــد قانــون تحریم هــای 
ــام ارشــد کاخ ســفید  ــک مق ــران نقــض برجــام اســت. ی ای
پــس از تصویــب طــرح تمدیــد ۱۰ ســاله تحریم هــای ایــران 
ــز ایــن طــرح  ــگاه خبــری هیــل گفــت کــه اوبامــا نی ــه پای  ب
ــه  ــب ب ــکا پنجشنبه ش ــنای آمری ــرد. س ــد ک ــا خواه را امض
ــران  ــای ای ــاله تحریم ه ــد ۱۰ س ــرح تمدی ــران، ط ــت ته  وق
را بــا ۹۹ رأی موافــق و یــک رأی ممتنــع بــه تصویــب رســاند. 
ایــن طــرح کــه پیش تــر نیــز بــه تصویــب اکثریــت مجلــس 
تحریم هــای  شــامل  بــود،  رســیده  آمریــکا  نماینــدگان 
خصمانــه علیــه ایــران درحوزه هــای بانکــی، دفاعــی و انــرژی 
می شــود. برنــی ســندرز تنهــا ســناتور دموکراتــی بــود کــه بــه 
ــواره اعــام  ــا هم ــه اوبام ــی ک ــداد. در حال ــن طــرح رأی ن ای
ــه رو  ــا خطــر روب ــه طرحــی کــه برجــام را ب ــود هرگون کــرده ب
ــو خواهــد کــرد، یــک  ــد و نقــض آن محســوب شــود، وت کن
مقــام ارشــد کاخ ســفید از امضــای ایــن طــرح توســط اوبامــا 
ــرد:  ــار ک ــام آگاه اظه ــن مق ــر داد. ای ــده خب ــی ۱۰ روز آین ط
دولــت آمریــکا معتقــد اســت کــه ایــن اقــدام کنگــره توافــق 
هســته ای بــا ایــران را نقــض نمی کنــد؛ بنابرایــن شــرایط الزم 
بــرای بــه امضــا رســیدن از ســوی رئیس جمهــور را دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه مقامــات ایــران بارهــا پیــش از تصویــب 
ایــن طــرح هشــدار داده بودنــد کــه تصویــب ایــن طــرح بــه 

منزلــه نقــض برجــام اســت.
از آنجایــی کــه در مــواد ۱، 2 و ۴ پیوســت 2 متــن برجــام بــه 
صراحــت مقــرر شــده تحریم  هــای نفتــی آمریــکا بــا برجــام 
ــران  ــون تحریم هــای ای ــد قان متوقــف می  شــود، پــس تمدی

نقــض برجــام اســت. ایســنا

رأی الیوم

 عقب نشینی عربستان از مواضع افراطی 

در اوپک
ــت در  ــرح نف ــدگان مط ــه تولیدکنن ــود ک ــب ب ــن ترتی »بدی
ــاش عربســتان در کاهــش قیمــت  ــه ت ــان توانســتند ب جه
ــیر  ــعودی در مس ــه س ــه ای ک ــد و از گردن ــان دهن ــت پای نف

ــد.« ــور کنن ــود، عب ــرده ب ــاد ک ــک ایج اوپ
روزنامــه رأی الیــوم نوشــت: »عربســتان در نهایــت از مواضــع 
ــش  ــه کاه ــرد و ب ــینی ک ــک عقب نش ــود در اوپ ــی خ افراط

تولیــد روزانــه خــود و افزایــش قیمــت نفــت تــن داد.«
ــزرگ توافــق  ــروز ب ــران، پی ــوم در ادامــه نوشــت: »ای رأی الی
اوپــک محســوب می شــود؛ ولــی برخــی کارشناســان بــر آن 
هســتند کــه توافــق حاصل شــده ممکــن اســت دوام زیــادی 

نیــاورد.«
ایــن روزنامــه افــزود: »بــه هــر حــال بایــد گفــت کــه 
ــد؛  ــه بزن ــیه ضرب ــران و روس ــه ای ــت ب ــتان می خواس عربس
ــه چشــم آن هــا  ــی ســعودی ها ب ــگ نفت ــن جن ــی دود ای ول
ــت و بیشــترین ضــرر را عربســتان و کشــورهای شــورای  رف
همــکاری دیدنــد؛ آن زمــان کــه نفــت را از 120 دالر زیــر 40 دالر 
ــراق  ــار« ع ــه »االخب ــم روزنام ــاط ه ــن ارتب ــاندند.« در ای رس
ــا ســیطره  ــا کمــک عــراق توانســت ت ــران ب گــزارش داد: »ای
ــه  ــد و عربســتان را وادار ب ــر اوپــک را در هــم کوب ســعودی ب
عقب نشــینی سیاســی کنــد.« االخبــار در ادامــه نوشــت: 
ــت در  ــرح نف ــدگان مط ــه تولیدکنن ــود ک ــب ب ــن ترتی »بدی
ــاش عربســتان در کاهــش قیمــت  ــه ت ــان توانســتند ب جه
ــیر  ــعودی در مس ــه س ــه ای ک ــد و از گردن ــان دهن ــت پای نف

ــد.« جــام ــور کنن ــود، عب ــرده ب ــک ایجــاد ک اوپ

محسن رضایی خطاب به جناح های سیاسی:

به استراحت بروید
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از جناح هــای 
 سیاســی خواســت مدتــی بــه اســتراحت برونــد 
و پــس از ســر و ســامان گرفتــن اقتصــاد دوبــاره ســر 

ســفره ملــت و شــهدا بنشــینند.
ــخصی  ــه ش ــتی در صفح ــی در یادداش ــن رضای محس
اینســتاگرام خــود نوشــت: »در شــرایط کنونــی، کشــور 
اســت.  مقتــدر  و  پاک دســت  مدیریــت  نیازمنــد 
جناح هــای سیاســی بــرای مدتــی بــه مرخصــی برونــد 
ــم  ــاد و نظ ــن اقتص ــامان گرفت ــر و س ــس از س ــا پ  ت
و انضبــاط در کشــور، دوبــاره بیاینــد ســر ســفره ملــت 

و شــهدا بنشــینند.
انقــاب شــهدا، امنیــت و سیاســت   در دهــه اول 
ــی  ــای سیاس ــت جناح ه ــه دس ــد و ب ــت کردن را درس
ــت  ــدن »دول ــد آم ــا نیازمن ــون کشــور م ســپردند. اکن
پاک دســتان« اســت کــه کشــور را بــا تدبیــر و اقتــدار 
ــدر  ــواد مخ ــاد و م ــکاری، فس ــکل بی ــد، مش  اداره کنن
را حــل کننــد. حضــور هوشــمندانه و موثــری در روابــط 
 بین المللــی داشــته باشــند و آزادی هــای مشــروع 
را نیــز تضمیــن کننــد. هــر دو جنــاح اکنــون در قــدرت 
هســتند؛ ولــی نمی تواننــد کاری کننــد؛ لــذا مدتــی بــه 

اســتراحت برونــد.«

قاســمی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمدیــد تحریم هــا 
مخالــف برجــام اســت،  گفــت: تحــوالت سیاســی 
مقننــه  قــوای  بیــن  ارتباطــات  و  آمریــکا   داخــل 
و مجریــه آن کشــور نمی توانــد توجیهــی بــرای اهمــال 
از اجــرای تعهــدات بین المللــی آن  یــا اســتنکاف 

کشــور محســوب شــود. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بهــرام قاســمی، ســخنگو 
و رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانه ای وزارت 
امــور خارجــه کشــورمان، در واکنــش بــه تصویــب 
آمریــکا  یک جانبــه  تحریم هــای  تمدیــد  طــرح 
ــت:  ــار داش ــور اظه ــنای آن کش ــورمان در س ــه کش علی
توســط مقامــات عالی رتبــه  بارهــا  همانگونــه کــه 
 کشــور اعــام شــده، مصوبــه اخیــر مجلــس نماینــدگان 
و ســنای آمریــکا بــرای تمدیــد تحریم هــا علیــه 
ایــران، مخالــف برجــام و تعهــدات آمریــکا در حقــوق 
بین الملــل مبنــی بــر عــدم مداخلــه در روابــط داخلــی 

و بین المللــی ســایر کشورهاســت. 
وی تاکیــد کــرد: بــر اســاس اصــول اولیــه حاکــم بــر 

ــرای  ــئول اج ــکا مس ــت آمری ــل، دول ــط بین المل رواب
تعهــدات بین المللــی آن کشــور اســت و تحــوالت 

سیاســی داخــل آمریــکا و ارتباطــات بیــن قــوای 
مقننــه و مجریــه آن کشــور نمی توانــد توجیهــی بــرای 

ــی  ــدات بین الملل ــا اســتنکاف از اجــرای تعه اهمــال ی
ــود. ــوب ش ــور محس آن کش

کــرد:  تصریــح  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
رئیس جمهــور ایــاالت متحــده در برجــام پذیرفتــه 
ــود از  ــارات خ ــام اختی ــتفاده از تم ــا اس ــه ب ــت ک اس
 قانونــی و اجرایــی شــدن مــوارد مخالــف برجــام 

از جمله مصوبه اخیر کنگره، جلوگیری کند.
ــامی  ــوری اس ــرد: جمه ــد ک ــن تاکی ــمی همچنی قاس
ایــران نشــان داده اســت کــه بــه توافقــات بین المللــی 
بــرای تمــام شــرایط  خــود پایبنــد اســت؛ ولــی 
پیش بینی هــای متناســب را بــه عمــل آورده و آمادگــی 
الزم بــرای پاســداری مؤثــر، قــوی و مدبرانــه از حقــوق 
مــردم ایــران در هــر شــرایطی را ایجــاد کــرده اســت.
ــه ــور خارج ــرد: وزارت ام ــان ک ــان خاطرنش  وی در پای
ــورت  ــه ص ــه را ب ــن زمین ــکا در ای ــت آمری ــار دول رفت
دقیــق رصــد کــرده و گزارشــی کامــل بــه هیئــت نظــارت 
بــر اجــرای برجــام بــه منظــور تصمیم گیــری و اقــدام 

مقتضــی ارائــه خواهــد کــرد. فــارس

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: ملــت ایــران بــا تکیــه 
بــر شــعار »هیهــات مــن الذلــه« امــام حســین)ع( هیچــگاه 

ــود. ــرب نمی ش ــای غ ــا و قلدری ه ــلیم زورگویی ه تس
ــه  ــاز جمع ــادی در نم ــلمین میردام ــام و المس حجت االس
ایــن هفتــه اصفهــان بیــان کرد: اگــر آمریــکا مرتکــب جنایت 
بــزرگ نقــض ســند برجــام شــود، مطمئــن باشــد کــه روی 
میــز مــا نیــز پرونــده و طرح هایــی وجــود دارد. وی بــا بیــان 
اینکــه دل بســتن بــه دشــمنان خطایــی بــزرگ اســت، اظهار 
ــار  ــدن و کن ــلیم ش ــز تس ــزی ج ــا چی ــمنان از م ــرد: دش ک
ــد. امــام جمعــه موقــت  گذاشــتن دیــن اســام نمی خواهن
اصفهــان بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب گفــت: 
ــا  ــه غربی ه ــادی ب ــا اعتم ــتیم، ام ــره هس ــل مذاک ــا اه م
نیســت و بــر اســاس مذاکره هــا، مقــرر شــد کــه تحریم هــا 
ــز  ــکا نی ــره آمری ــتند و کنگ ــوز برنداش ــا هن ــد؛ ام را بردارن

تصویــب کــرد کــه تحریم هــا تــا ۱۰ ســال آینــده بایــد باقــی 
بمانــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمریــکا جــز اســارت، ذلــت و 
بندگــی مــا را نمی خواهــد، افــزود: آن هــا می خواســتند کــه 
بــه کشــور و ملــت مــا نفــوذ کننــد و وضعیــت کشــورمان را به 
ــر معظــم  ــداری رهب ــا بی ــد؛ ام ــل انقــاب برگردانن ــد قب مانن
ــداد.  ــه آن هــا ن ــن کار را ب ــران، اجــازه ای انقــاب و مــردم ای
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا اهــل مذاکــره هســتیم امــا اهــل 
تســلیم نیســتیم، گفــت: در مذاکره هــا، تعجیــل نکنیــم و بــه 
جزئیــات دقــت کنیــم؛ زیــرا غفلــت از جزئیــات باعــث ایجاد 
ــمنان  ــه دش ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــه در آن کار می ش رخن
می خواهنــد کــه مــا از آن هــا اطاعــت کنیــم و مــا را بــه عقــب 
برگرداننــد، تصریــح کــرد: مــا نبایــد بــه آن هــا اعتمــاد کنیــم.

امــام جمعــه موقــت اصفهــان همچنیــن تاکید کــرد: تصویب 
و تمدیــد تحریم هــا، نشــانه ناتوانــی دشــمنان اســت و ایــن 
ــچ  ــران، هی ــت ای ــزرگ مل ــدرت ب ــل ق ــا در مقاب تحریم ه
اثــری نــدارد. وی همچنیــن بــه ســخنان رهبــر معظــم 
انقــاب دربــاره حــوادث شــهادت زائــران اربعیــن در عــراق 
و همچنیــن کشــته شــدن تعــدادی از زائــران امــام رضــا)ع( 
ــه نخســت  ــت: در حادث ــار در ســمنان گف در برخــورد دو قط
گروه هــای جنایتــکار کــه راهپیمایــی اربعیــن، چشــمان 
ــد. ــه دســت زدن ــه انتقــام بزدالن ــود، ب آن هــا را کــور کــرده ب

ــز  ــه دوم نی ــان اضافــه کــرد: در حادث خطیــب جمعــه اصفه
ــد. ــاق ش ــن اتف ــث ای ــده ای باع ــدی ع ــور و بی تعه قص

وی بــا اشــاره بــه بعضــی حــوادث دیگــر در کشــور خواهــان 

ــه  ــن زمین ــور در ای ــئوالن کش ــتر مس ــت بیش ــر و مراقب تدبی
ــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــادی همچنی شــد. حجت االســام میردام
موضــوع حقوق هــای نامتعــارف، خواهــان رســیدگی دولــت 

بــه ایــن موضــوع و اجــرای عدالــت شــد. ایرنــا

نانواکنــاری در واکنــش بــه تمدیــد ۱۰ ســاله تحریم هــای 
ــکا اظهــار داشــت: رآکتــور اراک  ــران از ســوی آمری  ای
را کــه در آن بتــن ریختــه شــده بــود بــه حالــت قبــل 

برمی گردانیــم.
ــون  ــد قان ــه تمدی ــش ب ــاری در واکن ــی هللا نانواکن ول
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران گفــت: مــا نســبت 
بــه همــه بدعهدی هــا و مــواردی کــه عــزت و اقتــدار 
ــی  ــد، اقدام ــرار می ده ــه ق ــورد خدش ــا را م ــام م نظ

ــت. ــم داش ــل خواهی متقاب
ــد  ــا تاکی ــس ب ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض

بــر اینکــه حتمــا یــک اقــدام متقابــل در مقابــل ایــن 
رفتــار خواهیــم داشــت، اظهــار داشــت: مــا حتمــا بــا 
ایــن اقــدام برخــورد خواهیــم کــرد و اجــازه نخواهیــم 

داد بــه منافــع ملــی مــا تعــدی کننــد.
ــوز  ــون هن ــن قان ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــاری ب نانواکن
ــرای  ــکا نرســیده و ب ــه تصویــب رئیس جمهــور آمری ب
اجــرا نیازمنــد تأییــد رئیس جمهــور اســت، بیــان 

داشــت: بــر ایــن اســاس ایــن موضــوع قابــل تأمــل 
اســت؛ چــون موضوعاتــی از ایــن قبیــل حتمــا بایــد 
بــه تصویــب رئیس جمهــور آمریــکا برســد تــا قانونــی 

شــود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــر  ــر منفــی ب ــل اقداماتــی کــه اث ــا مــا در مقاب مطمئن
ــر  ــع و مؤث ــدام قاط ــک اق ــد، ی ــته باش ــا داش کار م

ــت. ــم داش خواهی
ــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بــه روال ســابق  نانواکنــاری ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــم گش ــان بازخواهی کاری خودم
آنچــه صــاح کشــورمان اســت حتمــا انجــام خواهیــم 

داد.
ــر از قبــل  وی افــزود: تاسیســات هســته ای را فعال ت

ادامــه خواهیــم داد.
نانواکنــاری در پایــان خاطرنشــان کــرد: حتــی رآکتــور 
آب ســنگین اراک را کــه در آن بتــن ریختــه شــده بــود 

بــه حالــت قبــل بازمی گردانیــم. میــزان

امام جمعه موقت اصفهان:

ملت ایران، تسلیم زورگویی های غرب نمی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تاسیسات هسته ای را فعال تر از قبل ادامه خواهیم داد

سخنگوی وزارت خارجه:

تمدید تحریم ها، مخالف برجام است

در پاسخ به رأی سنای آمریکا ارائه می شود:

 طرح سه فوریتی برای ازسرگیری 

همه فعالیت های هسته ای ایران
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کاهــش بی ســابقه دمــا در هفته هــای گذشــته و البتــه 
تعطیــات مناســبتی نســبتا طوالنــی، بــازار خــودرو را در رکــود 
ــازار خودروهــای  ــژه در ب ــرد. ایــن رکــود به وی بیشــتری فروب
دســته دوم کــه بــه نســبت خودروهــای صفــر از رونق بســیار 
بیشــتری برخــوردار بــود، دیــده می شــد. اگرچــه ایــن رکــود 
ــرای  ــا ب ــود، ام ــایند نب ــدان خوش ــازان چن ــرای خودروس ب

خریــداران یــک پیامــد مثبــت داشــت. 
    رکود عمیق

 اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز امســال ناگهــان بــازار خــودرو 
ــش  ــن افزای ــد. ای ــی ش ــت غیرمنطق ــش قیم ــار افزای دچ
 قیمــت کــه از ســوی خودروســازان صــورت گرفتــه بــود 
ــود؛  ــد ش ــز راک ــودرو نی ــازار خ ــش، ب ــد در واکن ــث ش باع
زیــرا بــا همــان قیمت هــای قبلــی نیــز انتقادهــای فراوانــی 
نســبت بــه قیمــت خودروهــای تولیــد داخــل وجــود داشــت 
امکانــات  بــا  را  داخلــی  خودروهــای  قیمــت  مــردم   و 
و کیفیتشــان یکــی نمی دانســتند؛ امــا بــا فرارســیدن ســرما 
ــد  ــه مقص ــور ک ــمال کش ــای ش ــدان جاده ه ــرف و یخبن و ب
ــودرو  ــازار خ ــت، ب ــی اس ــگران داخل ــیاری از گردش اول بس
ــه  ــار ب ــازان را ناچ ــت و خودروس ــر فرورف ــودی عمیق ت در رک

کاهــش قیمــت کــرد.
    قیمت

فعــاالن بــازار معتقدنــد در حــال حاضــر در شــرایط کاهــش 

مراجعــه مشــتریان، قیمت هــا در مســیر بازگشــت بــه 
ــت.  ــی اس ــدی منطق رون

در حــال حاضــر ســمند SE دوایربــگ بــا قیمــت 28 میلیون 
 و 600 هــزار تومــان، پــژو SLX 405 بــا قیمــت 32 میلیــون 
و 800 هــزار تومــان، پــژو 206 تیــپ 5 بــا قیمــت 37 میلیــون 

و 600 هــزار تومــان، پژوپــارس ســال دوگانه ســوز بــا قیمــت 
39 میلیــون و 400 هــزار تومــان و پــژو 206 تیــپ 2 بــا 
قیمــت 34 میلیــون و 100 هــزار تومــان بــه فــروش مــی رود. 
در همیــن حــال، رانــا LX در بــازار 33 میلیــون و 800 هــزار 
تومــان، ســایپا SE 111 21 میلیــون و 200 هــزار تومان، ســایپا 

ــا  ــان، تیب ــزار توم ــون و 100 ه SE 131 پایه گازســوز 23 میلی
 E2 25 میلیــون و 500 هــزار تومــان، رنــو تنــدر EX هاچ بــک

39 میلیــون و 500 هــزار تومــان قیمــت دارد.
ــا  ــان ی ــون توم ــک میلی ــدود ی ــا ح ــن قیمت ه ــه ای  اگرچ
ــه  ــر فاصل ــای اخی ــل از گرانی ه ــای قب ــا قیمت ه ــتر ب بیش
دارد، امــا فاصلــه ســه ماهــه تــا تعطیــات عیــد باعــث شــده 
قیمت هــا بــا ســرعت بیشــتری بــه ســمت منطقــی شــدن 
ــته  ــه داش ــه ادام ــد همین گون ــن رون ــر ای ــد. اگ ــت کن حرک
ــاه  ــک م ــدود ی ــا ح ــی ت ــای داخل ــت خودروه ــد، قیم باش

ــد. ــرداد می رس ــل م ــای اوای ــه قیمت ه ــر ب دیگ
    خودروهای وارداتی

دربــاره خودروهــای وارداتــی بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ دالر 
در روزهــای اخیــر انتظــار افزایــش قیمــت وجــود دارد؛ زیــرا 
شــرایط عجیــب افزایــش قیمــت دالر تأثیــر مســتقیمی بــر 
ــازار ایــن  ــه نظــر می رســد ب قیمــت ایــن خودروهــا دارد و ب
خودروهــا در روزهــا و هفته هــای پیــش رو دچــار نوســانات 

شــدیدی شــود. 
البتــه ایــن روزهــا زمزمه هایــی مبنــی بــر ورود خودروهایــی 
ــد  ــوش می رس ــه گ ــی ب ــش از 2500 سی س ــت بی ــا ظرفی ب
ــی  ــازار خودروهــای واردات ــاق رخ دهــد، ب ــن اتف ــر ای ــه اگ ک
ــه  ــه کلــی متحــول خواهــد شــد. ب و خودروهــای لوکــس ب
ــازار پرنوســان  ــه انتظــار نشســت و دیــد ب هــر حــال بایــد ب
ــه کــدام ســمت و ســو کشــیده  ــی ب خــودرو در روزهــای آت

خواهــد شــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

خواب عمیق بازار خودرو

بــه فاصلــه یــک روز مانــده بــه ارائــه الیحــه بودجــه ســال 
رئیس جمهــوری  اخیــر  اعــام  از  مجلــس  بــه   1396
ــت در  ــی دول ــع عموم ــقف مناب ــه س ــد ک ــه برمی آی اینگون
ســال آینــده افزایــش یافتــه اســت. رئیس جمهــوری 
ــم و از  ــه مجلــس تقدی ــاه الیحــه بودجــه را ب روز 14 آذرم

ــت در  ــرج دول ــل و خ ــام دخ ــداد و ارق اع
ســال آینــده رونمایــی خواهد کــرد و آن را در 
ــد  ــا بع ــد ت ــرار می ده ــدگان ق ــار نماین اختی
ــه تصویــب  از بررســی جزئیــات، الیحــه را ب
رســانده و بــرای اجــرا در اختیــار دولــت 
ــن  ــد. الیحــه بودجــه 1396 آخری ــرار دهن ق
دفترچــه دخــل و خــرج پیشــنهادی دولــت 

یازدهــم خواهــد بــود. هــر چنــد کــه هنــوز اعــداد و ارقــام 
ایــن الیحــه کامــا مشــخص نیســت، امــا اظهــارات اخیــر 
ــاردی  ــزار میلی ــی 320 ه ــع عموم ــان از مناب ــی نش روحان
دارد؛ ایــن رقــم نشــان می دهــد کــه دولــت ســقف بودجــه 
خــود را نســبت بــه آنچــه در الیحــه بودجــه ســال جــاری 

پیشــنهاد داده و عــدد 267 هــزار میلیــارد تومــان را بــرای 
منابــع عمومــی ثبــت کــرده بود تــا حــدود 53 هــزار میلیارد 
تومــان افزایــش داده اســت. بــا ایــن حــال منابــع عمومــی 
دولــت بعــد از بررســی در مجلــس بــرای ســال جــاری تــا 
ــه  ــی ک ــت؛ رقم ــش یاف ــان افزای ــارد توم ــزار میلی 294 ه
اکنــون بــا رشــد حــدود 25 هــزار میلیــاردی 
ــراه شــده  ــد هم در الیحــه بودجــه ســال بع
اســت. امــا رئیس جمهــوری بــه منابعــی 
ــی در الیحــه 1396  ــرای بودجــه عمران ــه ب ک
اختصــاص داده شــده نیــز اشــاره ای داشــته 
اســت. وی اعــام کــرده کــه بودجــه عمرانــی 
تومــان  میلیــارد  هــزار   60 تــا  الیحــه  در 
ــان دهنده  ــی نش ــی روحان ــم اعام ــن رق ــش دارد. ای افزای
رشــد حــدود 3000 میلیــاردی بودجــه عمومــی در ســال بعد 
خواهــد بــود و از ســویی دیگــر بــر ایــن تاکیــد دارنــد کــه 
رکــورد پیشــنهاد منابــع عمرانــی در بودجــه شکســته شــده 

اســت. ایســنا

رئیــس پژوهشــکده ســازمان غــذا و دارو گفــت: بهتر اســت 
ــذا  ــازمان غ ــان س ــه نش ــته بندی ای را ک ــیر بس ــردم ش  م
ــامت  ــد و س ــع تولی ــا وض ــد ت ــداری کنن و دارو دارد، خری

ــری باشــد.  ــل پیگی محصــول قاب
ــذا و  ــازمان غ ــه س ــان اینک ــا بی ــتگار ب ــین رس ــر حس دکت

دارو معمــوال نمی توانــد شــیرهایی را کــه بــه 
صــورت فلــه توزیــع می شــوند ردیابــی کنــد 
ــته بندی ای  ــیر بس ــردم ش ــی م ــت: وقت گف
را کــه نشــان ســازمان غــذا و دارو دارد 
ــوده  ــری ب ــل پیگی ــد، قاب ــداری می کنن خری
ــول در  ــن محص ــه ای ــت ک ــخص اس و مش
ــت.  ــده اس ــد ش ــی تولی ــان و مکان ــه زم چ

ــر همیــن اســاس گاهــی ممکــن اســت  وی ادامــه داد: ب
ــه ای  ــیرهای فل ــال ش ــوان مث ــه عن ــوالت و ب ــن محص ای
ــا  ــرف آن ه ــده و مص ــد ش ــده، تولی ــای کنترل نش از دام ه
ــن  ــد؛ بنابرای ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب ــوارض خطرناک ع
بایــد توجــه کــرد کــه »ســامت« مهم تــر از کیفیــت اســت؛ 

ــد  چــرا کــه اگــر فــرآورده بی کیفیــت، امــا ســالمی بخوری
ــرف  ــالم مص ــرآورده ناس ــر ف ــا اگ ــوید؛ ام ــار نمی ش بیم
شــود، فــرد را بیمــار می کنــد؛ بنابرایــن اولویــت بــا ســامت 

اســت. 
ــوع  ــر ن ــت ه ــن اس ــه ممک ــه البت ــان اینک ــا بی ــتگار ب رس
ــته بندی  ــای بس ــی در فرآورده ه ــی حت تقلب
ــا  ــرد: ت ــار ک هــم وجــود داشــته باشــد، اظه
 زمانــی کــه افــراد متقلــب وجــود دارنــد 

تقلب هم خواهد بود. 
بــر همیــن اســاس اســت کــه ســازمان 
همیــن  از  بســیاری  دارو ســاالنه  و  غــذا 
خــط  و  رد  را  بســته بندی  فرآورده هــای 
ــب  ــا را پلم ــیاری از کارخانه ه ــف و بس ــدش را متوق تولی
ــا  ــد؛ ام ــود دارن ــب وج ــب و تقل ــن متقل ــد. بنابرای می کن
ــده  ــرل ش ــوع کنت ــن موض ــا ای ــور م ــبختانه در کش خوش
الزم  نظارتــی، کنترل هــای  ارگان هــای  و کلیــه   اســت 

را درباره این موضوع انجام می دهند. خبرفارسی

ــک مرکــزی، قیمــت هشــت  ــر اســاس اعــام رســمی بان ب
حبوبــات تخم مــرغ،  لبنیــات،  شــامل  کاالیــی   گــروه 

 میوه هــای تــازه، گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، چــای 
ــش  ــا افزای ــه 5 آذر ب ــی ب ــه منته ــی در هفت ــن  نبات و روغ

ــت. ــوده اس ــه ب مواج
 بررســی های صورت گرفتــه از میانگیــن قیمــت خرده فروشــی 
یــازده گــروه کاالی اساســی در هفتــه منتهــی بــه 5 آذرمــاه 
ســال جــاری نشــان می دهــد قیمــت هشــت گــروه کاالیــی 
ــل از آن  ــه قب ــه هفت ــروه دیگــر نســبت ب افزایــش و ســه گ

کاهــش یافتــه اســت. 
بــر ایــن اســاس در هفتــه منتهــی بــه 5 آذر، لبنیــات 
1.6 درصــد تخم مــرغ 7.3 درصــد، حبوبــات 1.6 درصــد 
میوه هــای تــازه 4.7 درصــد، گوشــت قرمــز 0.1 درصــد 
گوشــت مــرغ 0.9 درصــد، چــای 0.2 درصــد و روغــن نباتــی 
ــن  ــد؛ در عی ــه کرده ان ــت را تجرب ــش قیم ــد افزای 0.4 درص
حــال، قیمــت گــروه برنــج، ســبزی های تــازه و قنــد و شــکر 

ــت. ــده اس ــه ش ــش مواج ــا کاه ــد ب ــدام 0.1 درص ــر ک ه
    لبنیات و تخم مرغ

بــر اســاس اطاعــات در هفتــه مــورد گــزارش در گــروه 
ــد  ــزان 5 درص ــه می ــتوریزه ب ــت پاس ــای ماس ــات، به لبنی
نســبت بــه هفتــه قبــل افزایــش یافــت و قیمــت ســایر اقام 

ــود. ــر ب ــدون تغیی ــروه ب ــن گ ای
داشــت  افزایــش  درصــد   7.3 هــم  تخم مــرغ  بهــای    

و شانه ای 96 هزار تا 110 هزار ریال فروخته شد.

    برنج و حبوب
ــج  ــت برن ــه قیم ــن هفت ــده در ای ــام ش ــی انج ــر بررس براب
 داخلــه درجــه یــک معــادل 0.2 درصــد کاهــش یافــت 
ــه درجــه  ــج داخل ــدی و برن ــی غیرتایلن ــج واردات ــای برن و به
دو ثابــت بــود. در گــروه حبــوب قیمــت عــدس معــادل 0.1 
درصــد کاهــش، ولــی بهــای ســایر اقــام ایــن گــروه بیــن 0.1 

درصــد تــا 3.5 درصــد افزایــش داشــت.
    میوه ها و سبزی های تازه

بررســی قیمت هــا در میادیــن زیــر نظــر شــهرداری در 
ــوز  ــد و م ــه نمی ش ــه عرض ــان داد هندوان ــه نش ــن هفت  ای
ــوه  ــام می ــایر اق ــی س ــت؛ ول ــی داش ــه کم ــور عرض  و انگ
ــی در  ــل کیف ــه دلی ــا ب ــدادی از آن ه ــه تع ــازه ک ــبزی ت و س
مقایســه بــا ســایر میوه فروشــی ها متفــاوت بودنــد بــه نــرخ 
ــار عرضــه می شــد.  ــوه و تره ب ــن می مصــوب ســازمان میادی
در عیــن حــال، میوه فروشــی های ســطح شــهر اقــام میــوه 
و ســبزی تــازه را عرضــه داشــتند و در گــروه میوه هــای تــازه 
قیمــت ســیب قرمــز بــه میــزان 4.6 درصــد، ســیب زرد 1.9 
درصــد و پرتقــال درجــه یــک 5.2 درصــد کاهــش، امــا بهــای 
ــا 20.3 درصــد  ــن گــروه بیــن 4.3 درصــد ت ســایر اقــام ای
افزایــش یافــت. همچنیــن در گــروه ســبزی های تــازه 
قیمــت ســبزی های بــدون برگــی تغییــری نداشــت. بهــای 
ــاز 1.6  ــد و پی ــان 1.1 درص ــد، بادمج ــی 5.1 درص گوجه فرنگ
درصــد کاهــش، ولــی قیمــت ســایر اقــام ایــن گــروه بیــن 

0.8 درصــد تــا 3.7 درصــد افزایــش داشــت.

ــا خریــد 200 بــرگ از اوراق تســهیات  زوج هــای تهرانــی ب
مســکن می تواننــد تــا ســقف 100 میلیــون تومــان وام 
دریافــت کننــد کــه بــه ایــن مبلــغ 10 میلیــون تومــان وام 
جعالــه تعلــق می گیــرد. بــا ایــن حســاب بــرای دریافــت 
ــا 75  ــرگ تقریب ــا قیمــت هــر ب 100 میلیــون تومــان وام ب
ــی بایــد 15 میلیــون تومــان  هــزار تومــان، زوج هــای تهران
ــون  ــا احتســاب 10 میلی ــغ ب ــن مبل ــرای ای ــد؛ ب اوراق بخرن
ــا  ــادار ب ــرگ به ــد 20 ب ــه کــه بابتــش بای تومــان وام جعال
قیمــت یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان از اوراق تســهیات 
ــون  ــد 16 میلی ــد، درمجمــوع بای ــداری کنن  مســکن را خری
و 500 هــزار تومــان صرف خریــد 220 اوراق شــود. همچنین 
زوج هــای غیرتهرانــی کــه در شــهرهایی بــا جمعیت بیشــتر 
از 200 هــزار نفــر جمعیــت زندگــی می کننــد، می تواننــد تــا 
ســقف 80 میلیــون تومــان وام بگیرنــد کــه بــرای گرفتــن 

ــا  ــد کــه ب ــداری کنن ــادار خری ــد 160 ورق به ــغ بای ایــن مبل
ایــن حســاب بایــد 12 میلیــون تومــان بابــت خریــد ایــن 
ــون و 500 هــزار  ــک میلی ــا احتســاب ی ــد و ب اوراق بپردازن
ــد  ــرای خری ــوع ب ــد درمجم ــه، بای ــان اوراق وام جعال توم
اوراق، مبلــغ 15 میلیــون و 500 هــزار تومــان پرداخــت 
کننــد. زوج هــای ســاکن در ســایر مناطــق غیــر از دو 
ــن 60  ــرای گرفت ــد ب ــاال، می توانن ــده در ب ــر ش ــورد ذک م
میلیــون تومــان وام مســکن، 120 بــرگ بهــادار خریــداری 
ــا قیمــت هــر بــرگ تقریبــا 75 هــزار تومــان،  کننــد کــه ب
بایــد 9 میلیــون تومــان بابــت خریــد ایــن 120 بــرگ 
ــون  ــک میلی ــه عــاوه ی ــغ ب ــن مبل ــرای ای ــه ب ــد ک  بپردازن
و 500 هــزار تومانــی کــه بــرای اوراق مربــوط بــه وام جعالــه 
پرداخــت خواهنــد کــرد، بایــد درمجمــوع 10 میلیــون و 500 

هــزار تومــان صــرف هزینــه 140 بــرگ بهــادار کننــد.

افزایش قیمت ها، نفس گیر است

شهروندان برای گرفتن وام مسکن چقدر اوراق بخرند؟

حتما بخوانید!
3بودجه عمرانی، بودجه رکوردشکن شنبه   13  آذرماه  1395

ـــمـــاره 309 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

دالر در سراشیبی سقوط
بــازار  در  ســکه  قیمــت 
داخلــی، رونــد کاهــش را در 
ایــن  در  و  پیــش گرفتــه 
میــان دالر بــه عنــوان کانــون 
توجــه روزهــای گذشــته و بــا 
زدن رکــورد 3 هــزار و 940 
تومــان، ســیر نزولــی را طــی 
می کنــد. در بــازار ســکه تمــام قیمت هــا کاهــش 
ــه  ــه ای کــه ســکه بهــار آزادی ب ــه گون داشــته اســت؛ ب
رقــم یــک میلیــون و 100 هــزار تومــان و ســکه امامــی 

به رقم یک میلیون و 128 هزار تومان رسید.
ــه نوســانات  ــا توجــه ب ــازار دالر نیــز ب  در ایــن میــان ب
ــرخ دالر  ــوده اســت. ن روزهــای اخیــر جالــب توجــه ب
ــزار  ــت 3 ه ــا قیم ــح ب ــدای صب ــنبه در ابت روز پنجش
و 885 تومــان معاملــه شــد کــه بــا گذشــت زمــان از 
قیمــت آن کاســته شــد و در نهایــت بــه رقــم 3 هــزار 
و 552 تومــان رســید. گفتنــی اســت دالر در هفتــه 
جــاری نــرخ 3 هــزار و 940 تومــان را نیــز تجربــه کــرد. میزان

وزیر نیرو عنوان کرد:

 حفظ کیفیت آب 

اولویت دولت در زمان خشکسالی
ــن  ــت آب از مهم تری ــظ کیفی ــت: حف ــرو گف ــر نی وزی
اقدامــات در حــوزه مدیریــت منابــع آبــی اســت کــه در 

ــرار دارد.  ــت ق دســتور کار دول
از  بهره بــرداری  مراســم  در  چیت چیــان  حمیــد 
ــی آر  ــه روش اس ب ــه ب ــن تصفیه خان ــروژه بزرگ تری پ
 در مشــهد تصفیه خانه هــا و اجــرای شــبکه فاضــاب 
 را از مهم تریــن پروژه هــای زیســت محیطی توصیــف 
و بیــان کــرد: وقتــی ایــن شــبکه ها ایجــاد و فاضــاب 
مناســب  بــا کیفیــت  ایــن محــل  از  تصفیه شــده 
ــاورزی  ــش کش ــرف بخ ــاب وارد مص ــوان پس ــه عن ب
ــی  ــع آب ــدن مناب ــه ش ــع از نیترات ــع مان ــود، در واق ش
ــا مشــکل  ــرای کشــوری کــه ب می شــود. وی افــزود: ب
خشکســالی و کمبــود منابــع آب مواجــه اســت، حفــظ 
کیفیــت منابــع آبــی از اولویت دارتریــن اقداماتــی 
اســت کــه بایــد در حــوزه آب انجــام شــود. وزیــر نیــرو 
ادامــه داد: اجــرای ایــن پروژه هــا از ورود آلودگــی بــه 
ــامتی  ــظ س ــد و در حف ــری می کن ــع آب جلوگی  مناب

و بهداشت مردم اثرات جدی و عمیق دارد.
 وی گفــت: در مشــهد و نیــز مناطــق مشــابه، آب 
ــود  ــرب وج ــرای ش ــب ب ــت مناس ــا کیفی ــی ب زیرزمین
دارد کــه در شــرایط کنونــی بــرای کشــاورزی اســتفاده 
تصفیه خانه هــا  ایــن  ایجــاد  بــا  امــا  می شــود؛ 
می تــوان حجــم جالــب توجهــی از پســاب را جایگزیــن 
آب شــرب مــورد اســتفاده در بخــش کشــاورزی کــرد 
ــت  ــی در مدیری ــیار مهم ــرات بس ــود اث ــن خ ــه ای ک

مصــرف آب دارد.

۸ میلیون حساب بانکی بی نام ونشان
ــای  ــه تراکنش ه ــیدگی ب ــتورالعمل رس ــاغ دس ــا اب ب
بانکــی مشــکوک، دولــت رســما بــه مــردم اعــام کــرد 
 کــه تراکنش هــای بانکی شــان را زیــر ذره بیــن دارد 
و دیــر یــا زود، بــه حســاب بانکــی هــر یــک از 

کشــید.  خواهــد  ســرکی  شــهروندان 
ــرار اســت  ــه ق ــد ک ــر دســتورالعمل می گوی ــه ظاه البت
ــود  ــیدگی ش ــی رس ــکوک بانک ــای مش ــه تراکنش ه ب
ــات  ــال از دادن مالی ــالیان س ــه س ــا ک ــه آن ه ــا بلک ت
ــه بنــد کشــیده شــود. ایــن  ــد، پایشــان ب فــراری بودن
ــه نظــر  ــه ب دســتورالعمل در شــرایطی صــادر شــده ک
ــاب های  ــون حس ــی همچ ــود زمینه های ــد وج می رس
بــا  حســاب ها  افتتــاح  بعضــی  و  مجهول الهویــه 
عناویــن صــوری و بــدون داشــتن شناســه ملــی نیــز 
ــه  ــر کــرده اســت و ب ــران را متأث فضــای اقتصــادی ای
ــه  ــران ب ــه در اقتصــاد ای ــن زمین ــه ای نظــر می رســد ک
ــاح حســاب های  ــه بعضــی افتت شــدت وجــود دارد ک
ــرد.  ــورت گی ــات ص ــرار از مالی ــل ف ــه دلی صــوری ب
ــک مرکــزی از وجــود  ــد وقــت پیــش، بان ــن چن همی
38 میلیــون حســاب بی نام ونشــان خبــر داد کــه 
ــون آن  ــزی 30 میلی ــک مرک ــر کل بان ــه مدی ــه گفت ب
شناســایی شــده و 8 میلیــون همچنــان بی نام ونشــان 
ــارزه  ــات مب ــه الزام ــی اســت ک ــن در حال هســتند. ای
ــرای کل نظــام بانکــی الزم االجراســت  ــا پولشــویی ب  ب
ــل  ــت کام ــاب ها از هوی ــی حس ــده تمام ــد دارن و بای

ــند. ــوردار باش ــایی برخ ــل شناس قاب

کاهش ۳۰ درصدی قاچاق پوشاک
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
پوشــاک از کاهــش 30 درصــدی قاچــاق پوشــاک در 
ســال گذشــته خبــر داد. ابوالقاســم شــیرازی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در بخش هــای مختلــف قاچــاق وجــود دارد 
ــار  ــر رســاند، اظه ــه صف ــن معضــل را ب ــوان ای و نمی ت
ــانی های  ــه اطاع رس ــه ب ــا توج ــبختانه ب ــرد: خوش ک
قبلــی بــه منظــور جلوگیــری از برخوردهــای صلبــی بــا 
 کاهــش قاچــاق در بحــث پوشــاک مواجــه هســتیم 
ــز  ــده تمرک ــای انجام ش ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج و ب
ــم و در  ــرار دادی ــی و انبارهــا ق ــر مراکــز اصل خــود را ب
ــه داد:  ــم. وی ادام ــی ورود نکردی ــش خرده فروش بخ
توانســتیم در مراکــز اصلــی و انبارهــا بــه صــورت 
ــی کــه از  ــه اقدامات ــا توجــه ب ــم و ب ــوب ورود کنی مطل
ســال گذشــته بــه منظــور مبــارزه بــا قاچــاق پوشــاک 
انجــام دادیــم، میــزان قاچــاق را در ایــن بخــش 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــیرازی همچنی ــم. ش ــش دهی کاه
ــای  ــداران از کااله ــد خری ــه 70 درص ــک ب ــه نزدی اینک
ــزان  ــد، خاطرنشــان کــرد: می ــی اســتقبال می کنن ایران
پوشــاک خارجــی نســبت بــه ایرانــی بــر اســاس 
ــا  ــت و قطع ــه 70 اس ــردم 30 ب ــتقبال م ــزان اس می
ــودن  ــاال ب ــز ب ــد داخــل و نی ــگ اســتفاده از تولی فرهن
کیفیــت محصــوالت می توانــد بــه تمایــل بیشــتر 
ــد. ــک کن ــی کم ــد ایران ــت از تولی ــرای حمای ــردم ب م

اصفهان، رکورددار نرخ بیکاری در کشور
ــن از  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
رحمتــی  رحمــت هللا  شــهرضا، 
قائم مقــام ســازمان فنی وحرفــه ای 
کشــور، در حاشــیه مراســم افتتاح 
مرکز تخصصی ســفال و ســرامیک 
خبرنــگاران  در جمــع  شــهرضا 
اظهــار کــرد: نــرخ بیــکاری کشــور 
ــتر از  ــد بیش ــان 3 درص ــتان اصفه ــد و در اس ــدود 13 درص ح
ــت  ــده اس ــزان، نگران کنن ــن می ــت. ای ــوری اس ــن کش  میانگی
ــا  ــرای کاهــش آن تدابیــر جــدی اتخــاذ شــود. وی ب و بایــد ب
دانش آموختــگان  بیــکاری  نــرخ 19 درصــدی  بــه  اشــاره 
ــدود 80  ــا ح ــور ب ــرد: در کش ــار ک ــور اظه ــگاهی در کش دانش
میلیــون نفــر جمعیــت، 2640 واحــد دانشــگاهی وجــود دارد که 
ــوم انســانی ایجــاد  ــرای توســعه عل ــا ب ــادی از آن ه ــداد زی تع
ــش از  ــی بی ــا جمعیت ــن ب ــه کشــور چی ــی ک شــده اند؛ در حال
ــارد نفــر دارای 2480 واحــد دانشــگاهی اســت کــه  یــک میلی
ــد  ــد سیســتم آموزشــی دانشــگاهی کشــور بای نشــان می ده
تغییــر کنــد. رحمتــی مدرک گرایــی را معضــل بــزرگ فعالیــت 
ــر  ــد ایــن مراکــز ب مراکــز دانشــگاهی برشــمرد و افــزود: تأکی
آمــوزش تئــوری علــوم و غفلــت از مهارت آمــوزی، مانــع تغییــر 

فرهنگ کار دانشگاهی در جامعه می شود.

 سهولت تردد سالمندان 

اولویت پروژه پیاده روهای شهری
معــاون حمل ونقــل ترافیــک شــهرداری اصفهــان دربــاره 
برنامه هــای مدیریــت شــهری و حمل ونقــل و ترافیکــی 
بــرای ســالمندان اظهــار داشــت: ســهولت عبــور و مــرور 
معلــوالن و ســالمندان، اولویــت پــروژه پیاده روهــای شــهری 
ــهر  ــطح ش ــای س ــازی پیاده روه ــاماندهی و بهس ــت. س اس
 بــرای تــردد آســان شــهروندان از جملــه جانبــازان، معلــوالن

سالمندان و کودکان است. 
یکــی از نــکات مهم در بهســازی معابــر، رعایت اســتانداردهای 
فنــی در جهــت ســهولت تــردد معلــوالن و ســالمندان اســت که 

در اولویــت اول پروژه هــا عمرانــی شــهری قــرار می گیــرد. 
علیرضــا صلواتــی بیــان کــرد: شــهرداری اصفهــان درســال های 
ــهروندان از  ــه ش ــورداری هم ــه برخ ــژه ای ب ــه وی ــر توج اخی
خدمــات و امکانــات شــهر کــرده اســت. در ایــن راســتا تــاش 
ــک  ــزرگ و کوچ ــای ب ــی پروژه ه ــوص تمام ــود درخص می ش
ــان  ــوالن، ســالمندان، نابینای دسترســی افــراد توانخــواه )معل

زنــان بــاردار و ...( مــورد ماحظــه قــرار گیــرد. 
ــادی  ــداد زی ــز تع ــاره ســامانه اتوبوســرانی نی ــزود: درب وی اف
ــالمندان  ــرای س ــی ب ــای اختصاص ــژه فضاه ــوس ، به وی اتوب
ــه  ــن موضــوع ب ــی ای ــو و عائم ــا نصــب تابل ــی و ب پیش بین

اســتفاده کنندگان اطاع رســانی شــده اســت.

شیر فله ای نخوریدبودجه عمرانی، بودجه رکوردشکن

آگهی مناقصه عمومی
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حتما بخوانید!
اطلس غذای ایرانی در اصفهان رونمایی شد 

ــود؛  ــر می ش ــه محروم ت ــد، مدرس ــروم باش ــه مح ــتا ک روس
باشــند  خوش شــانس  روســتا  محصــان  اگــر   البتــه 
و مدرســه ای در روســتا وجــود داشــته باشــد تــا آنــان 
 مجبــور نباشــند بــرای تحصیــل کیلومترهــا راه خاکــی 

و ناهموار را طی کنند.
ــوب  ــارز« در جن ــه م ــن قلع ــتای »رای ــوزان روس  دانش آم
ــاختمان  ــک س ــا در ی ــد ت ــانس را آورده ان ــن ش ــان ای کرم
تقریبــا  و  کهنــه  ســیمانی،  ســفیدرنگ،  مســتطیلی، 
تخریب شــده تحصیــل کننــد. ۱۷۰ دانش آمــوز در یــک 
ــه صــورت دوشــیفت اداره می شــود  ــه ب مدرســه کوچــک ک
نیمه شکســته  و  کهنــه  نیمکت هــای  می خواننــد.  درس 
 صندلی هــای فلــزی، تختــه ســبز گچــی، ســقف نمــور 
و دیوارهــای ترک خــورده و نبــود میــزی بــرای معلــم، نبــود 
ــای  ــرق، مدرســه و کاس ه ــع ب ســرویس بهداشــتی و قط
درس چنــد دهــه  گذشــته را در ذهــن تداعــی می کنــد. 
گویــا زمــان در ســال های بســیار دور در روســتاهای جنــوب 
ــری  ــا روزگار دیگ ــگار اینج ــت. ان ــرده اس ــف ک ــان توق کرم
اســت. هــوا کــه رو بــه ســردی مــی رود، دیگــر صندلی هــای 
 زمخــت فلــزی، دیوارهــای نمــور و در حــال فروریختــن 
و نبــود ســرویس بهداشــتی، مشــکل بــه شــمار نمی آینــد.

اینجاســت کــه ســرما حــرف اول را می زنــد و مشــکل فقــط 
ــت  ــوزان سال هاس ــود. دانش آم ــردی کاس درس می ش س
ــل  ــود را تحم ــرد کاس درس خ ــوای س ــاری، ه ــدون بخ ب

گذشــته  نفتــی  بخاری هــای  دوره  هرچنــد  می کننــد. 
از  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  و سال هاســت مســئوالن 
ــد ــر می دهن  جمــع آوری بخاری هــای نفتــی در مــدارس خب

امــا دانش آمــوزان در روســتاهای دورافتــاده جنــوب کرمــان 
همــان بخــاری نفتــی را هــم ندارنــد.

    لباس گرم جایگزین بخاری در سرما
ــا  ــه ب ــتا ک ــن روس ــوزان ای ــی از دانش آم ــین یک امیرحس
لبــاس محلــی در کاس درس حاضــر می شــود، دربــاره  
ــت.  ــاد اس ــه زی ــکات ک ــد: مش ــه می گوی ــکات مدرس مش
ــت  ــع اس ــه قط ــرق مدرس ــم، ب ــتی نداری ــرویس بهداش س
نیمکت هــای کاس کهنــه شــده، در ســرما بخــاری و در 
همکاســی هایش  و  امیرحســین  نداریــم.  گرمــا کولــر 
در ســرمای زمســتان لباس هــای گــرم می پوشــند تــا 
سردشــان نشــود. آنــان از حــق طبیعــی خــود، یعنــی 
ــا مدرســه  ــد. گوی داشــتن بخــاری در کاس درس محرومن
روســتای راین قلعــه در نقشــه و برنامه ریزی هــای وزارت 
آمــوزش و پــرورش گــم شــده اســت. بــر صــورت تک تــِک 
ــرمای  ــی از س ــزِی ناش ــه، قرم ــن مدرس ــوزان ای دانش آم
بســیار نقــش بســته و گویی زمســتان ســیلی ســردش را هر 

روز بــر صــورت ایــن دانش آمــوزان می کوبانــد.
    روستاهای جنوب کرمان، چشم انتظار یاری

ــارم همــکاس  امیررضــا کاس پنجــم و فاطمــه کاس چه
ــتای  ــین آزادی« روس ــهید حس ــتان »ش ــتند و در دبس هس
کات تحصیــل می کننــد. مدرســه آنــان نیــز از بخــاری 
لباس هــای  بایــد  دانش آمــوزان  و  اســت  بی نصیــب 
زمســتانی خــود را روی هــم بپوشــند تــا سردشــان نشــود.
ــز  ــگاز نی ــدرز« در روســتای نم ــی دبســتان »ان بخــاری برق

ــوزان در انتظــار درســت شــدن آن  خــراب شــده و دانش آم
هســتند. ۱۳ دانش آمــوز دبســتان »شــهید شوشــتری« 
روســتای ناهــوگان نیــز در ســرمای زمســتان در انتظــار 
 بخــاری هســتند. آنــان نیــز نــه ســرویس بهداشــتی دارنــد 

نه نیمکت و نه هوای مناسب.
محرومیــت روســتاهای جنــوب کرمــان را نمی تــوان در 
قالــب قلــم گنجانــد تــا مســئوالن بداننــد محرومیــت 
تــا حــدی اســت کــه برخــی از دانش آمــوزان حتــی از 
لبــاس گــرم هــم محــروم هســتند. اگرچــه وزیــر آمــوزش 
ــفید  ــاک س ــدارس خ ــا م ــران ت ــوب ته ــرورش از جن  و پ
بازدیــد می کنــد تــا وضعیــت مناطــق محــروم را مــورد 
پایتخــت  محــروم  مناطــق  امــا  دهــد،  قــرار   بررســی 
را نمی تــوان مــاک قــرار داد و وضعیــت مــدارس در مناطــق 
محــروم دیگــر اســتان ها قابــل قیــاس بــا مــدارس محــروم 
ــه نظــر می رســد مســئوالن از حــال و روز  ــران نیســت. ب ته
دانش آمــوزان روســتاهای جنــوب کرمــان بــا خبــر نیســتند 
ــا  ــد ت ــتانی فرورفته ان ــواب زمس ــئوالن در خ ــی مس و برخ
دانش آمــوزان مناطــق محــروم در ســرمای زمســتان درس 
را ادامــه دهنــد. آنچــه پیداســت بی توجهــی مســئوالن وزارت 
آمــوزش و پــرورش اســت کــه گویــی همچنــان ادامــه دارد؛ 
ــه دســت  ــان ب ــوب کردم ــاِن جن ــِد مردم شــاید چشــم امی
ــه  ــن منطق ــه آستینشــان را در ای ــری باشــد ک ــان خّی مردم

هــم بــاال بزننــد. مهــر

مدارس جنوب کرمان بخاری ندارند

سیلی سرد زمستان برصورت دانش آموزان

امام جمعه اردستان :

نویسندگان، حرمت قلم را پاس بدارند

 اردستان
حمید فرخی

اردســتان  جمعــه  امــام   
هــوای  ایــن  در  کــرد:  اظهــار 
وانفســا کــه شــعار فرهنگــی در 
می شــود،  داده  زیــاد  کشــور 
خــاص  فرهنگــی  کار  امــا 
را  قلــم  حرمــت  نویســندگان  شــما  نمی گیــرد،  صــورت 
پــاس نگــه داشــته و همــه چیــز را در مادیــات نبینیــد.

ــگ  ــالن اداره فرهن ــیری در س ــن دهش ــام حس  حجت االس
و ارشــاد اســامی و در همایــش تجلیــل از خادمــان فرهنــگ 
ــدگاری  ــد مان ــه می خواهی ــی ک ــر مطلب ــت: ه ــوب گف مکت
 داشــته باشــد و بــرای جامعــه قابــل ارائــه باشــد، حتمــا آن 
را مکتــوب کنیــد تــا بــه دســت دیگــران هــم برســد.

ــود  ــم خ ــه قل ــی ک ــا زمان ــندگان ت ــما نویس ــزود: ش  وی اف
ــظ  ــود را حف ــرام خ ــد، احت ــت بگیری ــه دس ــدا ب ــرای خ را ب
ــیری  ــود دارد.دهش ــان وج ــا احترامت ــه ج ــد و در هم کرده ای
ــه درد  ــرد ب ــه می گی ــن فاصل ــه از دی ــرد: قلمــی ک ــح ک تصری
ــن  ــر از ای ــود، بهت ــته ش ــم شکس ــن قل ــر ای ــورد و اگ نمی خ
ــد. ــدا کن ــه نشــر پی ــد و نوشــته اش در جامع ــه بمان اســت ک

کشف 600 کیلوگرم چوب قاچاق تاغ 

درآران و بیدگل

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریآران و بیدگل

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آران و بیــدگل 
ــع ۳۰  ــل قط ــاغ حاص ــاق ت ــوب قاچ ــرم چ ــت: 6۰۰ کیلوگ گف
ــد. ــف ش ــف و توقی ــتان کش ــن شهرس ــت در ای ــه درخ اصل

رضــا شــفیعی اظهــار کــرد: مامــوران انتظامــی هفتــه گذشــته 
ــه  ــاد ب ــدی ابوزیدآب ــگام گشــت در محــدوده جــاده کمربن هن
ــه پــس از  ــت مشــکوک شــدند ک ــکان وان ــک دســتگاه پی ی

ــدار چــوب قاچــاق کشــف شــد. ــن مق بازرســی، ای
وی تاکیــد کــرد: حفــظ و نگهــداری جنگل هــای دســت 
کاشــت بیابانــی بــه دلیــل کویــری بــودن و همچنیــن هجــوم 

ــادی دارد. ــت زی ــه اهمی ــن منطق ــن های روان در ای ش
گفتنــی اســت قطــع درختــان تــاغ، یکــی از مشــکات اصلــی 
آران و بیــدگل اســت و در ســال گذشــته از قاچاقچیــان چــوب 

تــاغ، حــدود ۳۰ تــن چــوب کشــف و توقیــف شــده اســت.
  آمــار رو بــه افزایــش کشــفیات چــوب و زغــال در آران 
و بیــدگل مدتــی اســت زنــگ خطــر نابــودی تاغ زارهــا 
را بــه صــدا درآورده اســت؛ ایــن زنــگ خطــر از فاجعــه 

زیســت محیطی و هجــوم ریزگردهــا خبــر می دهــد.

اخبار کوتاه

15 آذرماه برگزار می شود

 FTTH همایش آشنایی با اجرای 

در ساختمان ها

کیمیای وطن
بهمن توکلی فرد

بــا شــعار مجتمــع هوشــمند 
ــش  ــاوری FTTH، همای ــا فن ب
یــک روزه آشــنایی بــا نحــوه 
در  نـــوری  فیبـــر  اجــرای 
معرفــــی  و  ساختمـــان ها 
اتــاق  ســالن  محــل  در  آذر   ۱5 مربوطــه  ســرویس های 

می شــود. برگــزار  بازرگانــی 
محمدعلــی زمانــی، رئیــس اداره فــروش تجــاری مخابــرات 
ــرای  ــدف از اج ــب ه ــن مطل ــام ای ــا اع ــان ب ــه اصفه منطق
ــا اجــرای  ــا FTTH و آشــنایی ب ــن همایــش را آشــنایی ب ای
ــورد اســتفاده  ــزات م ــا و تجهی ــوری داخــل مجتمع ه ــر ن فیب
ــرد و گفــت:  ــر ک ــر FTTH ذک ــی ب ــدی شــبکه مبتن و پیکربن
ــا  ــت ب ــرعت اینترن ــن س ــای FTTH، باالتری ــن مزای مهم تری

ــد وســیع اســت. ــای بان داشــتن پهن
ــت  ــن ثاب ــه تلف ــزود: ارائ ــش اف ــن همای ــی ای ــر اجرای دبی
مبتنــی بــر IP بــر روی بســتر فیبــر نــوری، دانلــود نامحــدود 
ــاد ــت زی ــت و امنی ــرات، کیفی ــرکت مخاب ــنتر ش  از APP س

هزینــه کمتــر، مصــرف کمتــر انــرژی و خدمــات گســترده از 
دیگــر مزایاســت.

بوستان های منطقه 10 روشن شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ۱۰  کیمیای وطن
شــهرداری اصفهــان، عبدالرســول امامــی اظهــار کــرد: تأمیــن 
روشــنایی بوســتان های منطقــه بــرای ارائــه خدمــات بیشــتر 

به شهروندان در دستور کار قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روشــنایی بوســتان پرویــن در 
چهــارراه شــیخ طوســی بــا اعتبــار یــک میلیــارد ریــال اجــرا 
شــده اســت، افــزود: روشــنایی بوســتان طالقانــی در خیابــان 
ــه ۳۰۰  ــا هزین ــی ب ــری طالقان ــان ۱6 مت ــگریه اول، خیاب عس

ــال انجــام شــد. ــون ری میلی
مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه تأمیــن 
ــانی  ــپیده کاش ــان س ــدرا در خیاب ــتان ماص ــنایی بوس  روش
ــده  ــام ش ــال انج ــون ری ــغ 5۰۰ میلی ــا مبل ــدرا ب ــوار ماص بل
ــه  ــتان کارخان ــنایی بوس ــاح روش ــرد: اص ــوان ک ــت، عن اس
ــال  ــون ری ــار ۱۰۰ میلی ــا اعتب ــر ب ــان هفــت تی ــن در خیاب پروی

ــان رســید. ــه پای ب
ــار 25۰ میلیــون  ــا اعتب ــی ب امامــی ادامــه داد: بوســتان مصل
ــی  ــان مصل ــدای خیاب ــروش – ابت ــان س ــز در خیاب ــال نی ری

روشــن شــد.

اخبار کوتاه

ــگ  ــی، فرهن ــفره ایران ــنواره »س ــاح جش ــا افتت ــان ب همزم
گردشــگری«، تندیــس اطلــس غــذای ایرانــی و ســند 
ــی  ــان رونمای ــی در اصفه ــذای ایران ــات غ ــردی مطالع راهب
شــد. در ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور هنرمنــدان و آشــپزان 

البــرز   5 اســتان اصفهــان، تهــران قــم، 
 و مرکــزی برگــزار شــد، انواع غذاهای ســنتی 
ــی  ــای گیاه ــی و دمنوش ه ــای محل آش ه
ــی  ــه فرصــت مغتنم ــد ک ــش درآم ــه نمای ب
ــای غذاهــای فراموش شــده هــر  ــرای احی ب
منطقــه بــود و بــا اســتقبال خوبــی از ســوی 
گردشــگران داخلــی و خارجــی مواجــه شــد.

ــی ــفره ایران ــنواره »س ــی جش ــر اجرای ــور، دبی ــتار کیان پ  س
ــع  ــن جشــنواره در جم ــگ گردشــگری«، در حاشــیه ای فرهن
خبرنــگاران اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره شــروع یــک اقــدام 
ملــی اســت و ســازمان میــراث فرهنگــی بــا هــدف بهره گیری 
از ایــن فرصــت گردشــگری بــه عنــوان میــراث ناملمــوس، بــه 

دنبــال توســعه ایــن صنعــت در مناطــق مختلف کشــور اســت. 
ــد  ــا بیــان اینکــه صنعــت غــذا و ســفره ایرانــی می توان وی ب
یکــی از زیرســاخت های اقتصــاد مقاومتــی در کشــور باشــد 
کــه نیازمنــد کار تشــکیاتی اســت، افــزود: جشــنواره غــذای 
ــاط  ــی ســالم، ارتب ــر زندگ ــدف فک ــا ه ــی ب ایران
غــذای ســالم بــا محیــط زیســت و ایجــاد 
کســب و کار در حــوزه صنعــت غذایــی بــه دنیــال 
احیــای غذاهــای بومی محلــی و ایجــاد پویایــی 
ــا  ــنواره ب ــر جش ــت. دبی ــور اس ــاد کش در اقتص
بیــان اینکــه یکــی از اهــداف مهــم این جشــنواره 
تکیــه بــر روزی حــال و ســالم اســت، گفــت: در 
آینــده ای نزدیــک جایــزه رزق حــال بــه احیاگــران غذاهــای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــه می ش ــی ارائ ــی ایران بومی محل
یک پنجــم هزینــه ســفر هــر گردشــگر بحــث غــذا و خــوراک 
اســت، تصریــح کــرد: چشــم انداز، برندســازی غــذای ایرانــی 

و گــردآوری اطلــس جامــع غــذای ایرانــی اســت. تســنیم

همزمان با افتتاح جشنواره »سفره ایرانی«

اطلس غذای ایرانی در اصفهان رونمایی شد
ــری  ــرورش فک ــون پ ــر کل کان ــی، مدی ــرزاد رحیم ف
کــودکان و نوجوانــان چهارمحال و بختیــاری، اظهار کرد: 
 همزمــان بــا روز جهانــی معلــوالن در اســتان چهارمحال 
و بختیــاری، نمایشــگاه کتابــی بــا عنــوان »خــط 

ــل و  ــای بری ــامل کتاب ه ــا« ش پرنده ه
صوتــی بــه منظــور بهره منــدی بیــش از 
پیــش کــودکان بــا نیازهــای ویــژه دایــر 

می شــود.
وی گفــت: ایــن نمایشــگاه در مرکــز 
ــتان  ــز اس ــع در مرک ــون واق ــر کان فراگی
برپــا خواهــد شــد کــه ۳۰ عنــوان کتــاب 

ــش  ــه نمای ــی در آن ب ــاب صوت ــوان کت ــل و 5 عن بری
گذاشــته می شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: مرکــز فراگیــر شــهرکرد در حــال 
ــه خــط بریــل   حاضــر دارای یــک هــزار جلــد کتــاب ب
و کتــاب صوتــی اســت و ایــن نمایشــگاه در راســتای 

آشــنایی اعضــای عــادی بــا کتاب هــای ویــژه کــودکان 
ــوص  ــی درخص ــی عموم ــاص، آگاه ــای خ ــا نیازه ب
ــرای  ــون ب ــز کان ــی مراک ــع مطالعات ــزات و مناب تجهی
ایــن قشــر و بهره منــدی خانواده هــا و اعضــای بــا 
 نیازهــای ویــژه از ایــن منابــع دایــر خواهــد 

شد.
ــرای  ــت اج ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب  رحیم
ــا  ــودکان ب ــان ک ــی در می ــت فرهنگ عدال
نیازهــای ویــژه و ترویــج فرهنــگ مطالعــه 
و اســتفاده از کتاب هــای تــازه منتشرشــده 
ــزود:  ــون اف ــم کان ــداف مه ــوان اه ــه عن ب
ــای  ــب و آموزش ه ــای مناس ــا برنامه ریزی ه ــون ب کان
خــاص در ایــن راســتا مســیری روبــه رشــد و آگاهــی 
ــیس  ــه تأس ــرده ک ــی ک ــودکان پیش بین ــن ک ــرای ای ب
 مراکــز فراگیــر در کشــور، یکــی از اقدامــات مهــم 

و مؤثر در این زمینه بوده است. فارس

در شهر

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۷۷5/95  اجرای احکام به نفع 
حسین مرادی و  علیه احسان رفیعی و مریم شادمانی و حسن شادمانی  به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰8۰۰۰۰۰۰ و مبلغ 
54۰۰۰۰۰ ریال بابت حق االجرا دولتی جلسه مزایده ایی به منظور فروش یک باب منزل مسکونی به آدرس دستگرد 
خ شریعتی خ پوریای ولی فرعی دوم سمت راست بدون شماره پاک شهردادری با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و 
بلوک و موقعیت جنوبی در حد 2/5 طبقه به مساحت عرصه ۱89 متر مربع و اعیانی 262 متر مربع با قدمت کمتر 
از پنج سال در تاریخ 95/۱۰/۰4 ساعت 9 صبح می باشد که توسط کارشناش ارزش ش دانگ آن ۱25۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده و فعا در تصرف مریم و حسن شادمانی است برگزار می نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده 
جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ 
ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار 

می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/82۰/م الف به تاریخ 95/۰9/۰۳
آگهی احضار متهم

آقای علی بیگ زاده فرزند – در پرونده شماره 2۳۷د/۳ سیار این شعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب 
قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 

اظهار نظر می شود
شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳۷/م الف به تاریخ 95/۰9/۰6
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای قرض الحسنه حضرت ابوالفضل )ع( با وکالت خانم زلیخا قاسمی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت 
حسن و حسین ماهری به این شورا تسلیم که به کاسه 95/۳22 ثبت و برای روز  یکشنبه 95/۱2/۰۱ و ساعت 
۱6:45 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق 
نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/82۱/م الف به تاریخ 95/۰8/29
آگهی حصر وراثت

آقای علی عمادی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کاسه 5۷9/95 ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هاشم عمادی  بشناسنامه ۱۱۳ در 
تاریخ ۱۳95/۰6/۱8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- محترم 
مرادمند فرزند حسن  ش.ش 2۷ )همسر متوفی( )2(محسن ش.ش۳6  )۳( منصور  ش.ش 4255 )4( حمید 
ش.ش ۱۱۷ )5( علی ش.ش ۱ همگی  عمادی فرزند محمد هاشم  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳۳/م الف به تاریخ 95/۰9/۰4
آگهی حصر وراثت

خانم بتول دری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 2۳ به شرح دادخواست به کاسه 586/95 ش ح ۱ )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی ارفع الرفیعی  بشناسنامه 
۱62 در تاریخ ۱۳94/۰۷/۱۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- 
بتول دری دولت آبادی فرزند عباس ش.ش 2۳ )همسر متوفی( )2( محمد ش.2۳۱2  )۳( مهرداد  ش.ش ۱۳۳ 
)4( ندا ش.ش ۱62 )5( محبوبه ش.ش ۳2 همگی  ارفع الرفیعی فرزند مرتضی  )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳۰/م الف به تاریخ 95/۰9/۰4
آگهی حصر وراثت

آقای محمد علی صالحی دارای شناسنامه شماره ۷2 به شرح دادخواست به کاسه 582/95 ش ح ۱ )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه خلیلی بشناسنامه 9 در 
تاریخ ۱۳6۱/۰۳/2۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- حسن 
بتول صالحی  ش.ش ۱8۱2  صالحی  ش.ش 8 )همسر متوفی( )2( محمدعلی صالحی ش.ش ۷2  )۳( 
)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳2/م الف به تاریخ 95/۰9/۰4

آگهی حصر وراثت
خانم صدیقه خلیلی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کاسه 58۱/95 ش ح ۱ )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خلیلی بشناسنامه 24 در تاریخ 
۱۳5۱/۰9/۱4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- صدیقه خلیلی 
به شماره شناسنامه 9 )خواهر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳۱/م الف به تاریخ 95/۰9/۰4
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : سعید جوانبخت قهفرخی دادخواستی به طرفیت خوانده : محمد سعید نریمانی به مطالبه خسارات 
دادرسی و تایید فسخ قرار داد)مالی( و استرداد الشه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به 
کاسه پرونده 94۰998۳۷5۱4۰۰5۰5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱۳95/۱۰/29 و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت ماحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/82۷/م الف به تاریخ 95/۰9/۰۳
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : علی سعیدی دادخواستی به طرفیت خوانده : بهروز سعیدی و اشرف سعیدی و مجید سعیدی و محترم 
سعیدی و مجید سعیدی و اکرم سعیدی و اشرف سعیدیو محسن سعیدی و محمد باقر سعیدی و نصرت هادی و 
حسینعلی سعیدی و هادی  و حسینعلی سعیدی و هادی سعیدی و عباس افضلی و امیر حسن سعیدی و فاطمه 
سعیدی و مهدی سعیدی و کریم سعیدی و احترام سعیدی و محمود سعیدی و اقدس سعیدی و مجتبی سعیدی 
و یداله سعیدی و عباسعلی سعیدی و جمشید سعیدی به خواسته  مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه حق الوکاله 
به درخواست وکیل و جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به 
کاسه پرونده 94۰998۳۷5۱4۰۰5۳5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/۱۰/۱4 و ساعت ۱2:۰۰  تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت ماحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳۷/م الف به تاریخ 95/۰9/۰6
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: فرشاد نوری فرزند منوچهر به نشانی دستگرد خیابان بسیج خدمات کشاورزی نوری محکوم 
علیهم : سید مهدی فهلیانی فرزند سید محمد رضا به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره ۱5۰ به تاریخ 95/۰6/۱۷ حوزه شورای حل اختاف برخوار محكوم علیه محکوم 
است به : پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 45۰۰۰۰ ریال بابت هزینه ی دادرسی و نیز ۱5۰۰۰۰ 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 95/۰4/22 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له رای صادره غیابی است و همچنین هزینه ی حق االجرا برعهده محکوم علیه می باشدماده ۳4 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید.  
شعبه پنجم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/822/م الف به تاریخ 95/۰9/۰۳
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای محمود قربانی دادخواستی به خواسته الزام به سند و مطالبه وجه بیمه خودروی سواری سمند به طرفیت 
اعظم تقی زاده به این شورا تسلیم که به کاسه 95/۷۰4 ثبت و برای روز  95/۱2/۰8 و ساعت ۱6:45 وقت رسیدگی 
تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر 
شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا 

نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳9/م الف به تاریخ 95/۰9/۰۷
آگهی ابالغ و ضمائم

مشخصات اباغ شونده حقیقی: ابراهیم شایان فرزند کاظم به نشانی زندان مرکزی اصفهان

علت حضور: در خصوص تجدید نظر خواهی خانم/ آقای مجید امینی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ۱۱88 
صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ می شود . مقتضی 
است حسب ماده ۳46 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به 

تجدید نظر ارسال می گردد.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/8۳4/م الف به تاریخ ۰4 /95/۰9
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰۳2۱۳ کاسه پرونده ۱۳9۱۱۱44۰2۰۱8۰۰۳۳9۱ آقای مجتبی کرباسیون فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه ۳۷۰ صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱9۳.65 متر 
مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱۰۳  اصلی واقع در  دولت آباد  بخش ۱6 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳95/۰9/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰9/28
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰5/8۳5/الف/م به تاریخ 95/۰9/۰6

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
۱-برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰24۳۰ کاسه پرونده ۱۳92۱۱44۰2۰۱8۰۰۰25۱ آقای احمد عرب زاده فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۱886 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  28۳ متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پاک  ۳2۰ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰۳286 کاسه پرونده ۱۳92۱۱44۰2۰۱8۰۰۰25۰ آقای احمد عرب زاده فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۱886 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  ۳9۰.25 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پاک  ۳2۰ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳95/۰9/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰9/28

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 828 /۳۷/۰5/الف/م به تاریخ 95/۰9/۰۳
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : حمید کثیری دولت آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده : سعید نیکبخت به خواسته مطالبه خسارت 
رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
پرونده  به کاسه  و  ارجاع  برخوار  در شهرستان  واقع  برخوار  ( شهرستان  )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  به شعبه 
94۰998۳۷5۱4۰۰628 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱۳95/۱۰/۱2 و ساعت ۰9:۳۰ تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت ماحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/4۳5/م الف به تاریخ 95/۰9/۰4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان برخوار  دادخواستی به طرفیت خوانده : اسماعیل شیرانی 
به خواسته خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9۳۰998۳۷5۱4۰۰625 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱۳95/۱۰/۱2 و ساعت ۱2:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت 

مقرر فوق جهت ماحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/84۷/م الف به تاریخ 95/۰9/۰9
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰2۰۱8۰۰۳۳8۱ کاسه پرونده ۱۳92۱۱44۰2۰۱8۰۰۱۳۰۳ خانم شها شهباز فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 9۱ صادره از خورزوق   نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  ۳2.2۰ متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پاک ۳5۱ فرعی از 42  اصلی واقع در  خورزوق  بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳95/۰9/۱4

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95/۰9/29
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰5/844/الف/م به تاریخ 95/۰9/۰۷

 گواهی  حصروراثت
مهسا شمس فاورجانی بشناسنامه شماره ۱2۳۱ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در 
خواستی بشماره 95/۱2۳۱تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان کریم شمس فاورجانی       
بشناسنامه شماره 2۷ تاریخ ۱۳95/6/2۷در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- کمال شمس 
فاورجانی فرزند کریم ش ش ۳۰9 2- مهسا شمس فاورجانی فرزند کریم ش ش 48۷۷ ۳- زهرا شمس 

فاورجانی فرزند کریم ش ش 52۰۳ 4- پری شمس فاورجانی فرزند مرتضی ش ش ۱۰8 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان احمد خدا ترس   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت صفر بیک ملکی  – محمد 
مهدی زاده    به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2حقوقی شورای حل 
اختاف به کاسه ۳99/95 ثبت و برای تاریخ 95/۱۰/2۱ ساعت ۱۷:۱5 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 

اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره : 5/22/95/454/م الف مسئول دفتر شعبه  دوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا سنائی  دارای شناسنامه شماره۳855 متولد ۱۳5۰  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 84۱ ش ۱ از 
این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم مردانشاهی  بشناسنامه 
آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ۱۳95/۷/5  در   ۱۳۳4/۷/۱ 5۰مورخ 
منحصر است به یک پسر – چهار دختر و همسر دائمی که شرح ذیل می باشد ۱- مجید سنائی فرزند مرتضی به 
ش ش 8۷6 متولد ۱۳64 صادره از گلپایگان 2- زهرا سنائی فرزند مرتضی به ش ش ۳855 متولد ۱۳5۰ صادره 
از تهران ۳- فاطمه سنائی فرزند مرتضی به ش ش ۱۰۳45 متولد ۱۳55 صادره از تهران 4- معصومه سنائی 
فرزند مرتضی به ش ش ۱۱542 متولد ۱۳56 صادره از شمیرانات 5- کبری تقدسی فرزند محمد قاسم به ش 
ش 4۳۰ متولد ۱۳6۱ صادره از گلپایگان 6- مرتضی سنائی فرزند محمد رضا به ش ش ۱6۱ متولد ۱۳22 صادره 
از گلپایگان والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 46۰/ م الف  رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

همزمان با روز جهانی معلوالن صورت می گیرد

برگزاری نمایشگاه کتاب »خط پرنده ها« در چهارمحال و بختیاری
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ـــمـــاره 309  ســـــال دوم              ݡسݒ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302007003225 مورخ 95/07/04 علیرضا توکلی گارماسه فرزند رمضان نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 105 مترمربع پالک شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی توکلی.
2 - رای شماره 139560302007003349 مورخ 95/07/11 نبی اله دهقانی حبیب آبادی فرزند صفرعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.52 مترمربع پالک شماره 154 فرعی از 37 اصلی 
واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی دهقانی 

حبیب آبادی.
3 - رای شماره 139560302007003364 مورخ 95/07/11 علی فتحی گیشنگانی فرزند گنجعلی نسبت 
به مساحت 495.68 مترمربع پالک شماره 434 اصلی واقع در کارویه  به ششدانگ یکباب کارگاه 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
4 - رای شماره 139560302007003368 مورخ 95/07/11 علیرضا صادقی کلیشادی فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244.60 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی صادقی کلیشادی.
5 - رای شماره 139560302007003379 مورخ 95/07/12 علی رضا حسینی فرزند علی مدد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84.07 مترمربع پالک شماره 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود ترابی.
فرزند  قهدریجانی  مرادی  محمدرضا   95/07/12 مورخ   139560302007003383 شماره  رای   -  6
فرعی  پالک شماره 486  مترمربع   263.81 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  احمدرضا 
از 385 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

صفرعلی جعفرزاده قهدریجانی.
7 - رای شماره 139560302007003387 مورخ 95/07/12 محمد شفیعی قهدریجانی فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252.38 مترمربع پالک شماره  386 اصلی واقع در 
شفیعی  حیدرعلی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان 

قهدریجانی.
8 – رای شماره 139560302007003388 مورخ 95/07/12 محمد شفیعی قهدریجانی فرزند حسین 
در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره  386  به مساحت 206.35  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
شفیعی  حیدرعلی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان 

قهدریجانی.
9 - رای شماره 139560302007003462 مورخ 95/07/17 سهیال مختاری شاه شمس الدینی فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 184.61 مترمربع پالک شماره  

437 اصلی واقع در اردال بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
فرزند  آبادی  حسن  دهخدا  احمدرضا   95/07/17 مورخ   139560302007003464 شماره  رای   -  10
قاسمعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249.30 مترمربع پالک شماره  10 فرعی از 24 
اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی 

دهخدا حسن آبادی.
11 - رای شماره 139560302007003476 مورخ 95/07/17 محمد صفری آغچه بدی فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292.27 مترمربع پالک شماره  32 اصلی واقع در آغچه 
بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی محمدی آغچه بدی.
12 - رای شماره 139560302007003477 مورخ 95/07/17 محمد صفری آغچه بدی فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321.85 مترمربع پالک شماره  32 اصلی واقع در آغچه 
بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی محمدی آغچه بدی.
13 - رای شماره 139560302007003479 مورخ 95/07/17 سارو درسوکیازیان فرزند ایرونی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 76.81 مترمربع پالک شماره  5 اصلی 

واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خسرو صادقی.
فرزند  کرافشانی  محمدی  مصطفی   95/07/17 مورخ   139560302007003480 شماره  رای   -  14
اصلی  به مساحت 157.13 مترمربع پالک شماره  525  یکباب خانه  به ششدانگ  غریبعلی نسبت 
واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.
15 – رای شماره 139560302007003482 مورخ 95/07/17 سعید صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230.90 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.
16 - رای شماره 139560302007003884 مورخ 95/08/10 محمد صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 223.85 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

17 - رای شماره 139560302007003875 مورخ 95/08/09 پروانه جمالی قهدریجانی فرزند رضاقلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291.27 مترمربع پالک شماره  197 فرعی از 387 اصلی 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فاطمه و هاشم و 

ناصر و عبداله و اسداله همگی هاشمی قهدریجانی.
18 - رای شماره 139560302007003873 مورخ 95/08/09 رضا ربیعی کلیشادی فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191.50 مترمربع پالک شماره  125 فرعی از 22 اصلی واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
19 - رای شماره 139560302007003881 مورخ 95/08/10 حسن دهقان کلیشادی فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد دهقان.
فرزند  دشتی  سفید  جاللی  مصطفی   95/08/02 مورخ   139560302007003756 شماره  رای   -  20
محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113.90 مترمربع پالک شماره  173 فرعی از 

386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
21 - رای شماره 139560302007003879 مورخ 95/08/09 محسن محمدی آغچه بدی فرزند نوروز 
علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231.08 مترمربع پالک شماره  32 اصلی واقع در 
آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان محمدی آغچه 

بدی.
فرزند  بیرگانی  پور  جمال  محمد  علی   95/08/03 مورخ   139560302007003799 شماره  رای   -  22
چراغعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156.10 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
23 - رای شماره 139560302007003754 مورخ 95/08/02 رضوان نصر اصفهانی فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323.50 مترمربع پالک شماره 157 فرعی از یک  اصلی واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
فرزند  سهرفیروزانی  وکیلی  قدیرعلی   95/08/03 مورخ   139560302007003796 شماره  رای   -  24
اصلی  پالک شماره  538  مترمربع   271.94 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  حسین 
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین وکیلی  واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

سهرفیروزانی.
25 - رای شماره 139560302007003755 مورخ 95/08/02 داود جمشیدی فرزند حسنعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رضائی باغوحوشی.

26 - رای شماره 139560302007003761 مورخ 95/08/02 محسن دوستی شرودانی فرزند حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178.24 مترمربع پالک شماره 415 اصلی واقع در کروج 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
27 - رای شماره 139560302007003862 مورخ 95/08/09 مصطفی شفیعی سودرجانی فرزند حیدر 
اصلی  از 22   فرعی  مترمربع پالک شماره 534   221 به مساحت  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سکینه سلطان 

اسماعیلی.
به  نسبت  قاسم  فرزند  محمدی  اکبر   95/08/09 مورخ   139560302007003863 شماره  رای   -  28
مینادشت  در  واقع  اصلی    430 پالک شماره  مترمربع   427.40 به مساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم محمدی.
براتعلی  فرزند  سهلوانی  حیدری  تقی   95/08/09 مورخ   139560302007003864 شماره  رای   -  29
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 339.10 مترمربع پالک شماره 41  اصلی واقع در سهلوان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی حیدری.
به  نسبت  محمد  فرزند  فتاحی  اصغر   95/08/03 مورخ   139560302007003797 شماره  رای   -  30
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253.40 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی رضائی کلیشادی.
31 - رای شماره 139560302007003762 مورخ 95/08/02 علی جمشیدی فرزند مظاهر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191.71 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.
قدمعلی  فرزند  زفره  سلمانی  مرضیه   95/08/03 مورخ   139560302007003798 شماره  رای   -  32
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153.33 مترمربع پالک شماره 4 فرعی از 390  اصلی 
مرتضی کرمی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  جیالب  در  واقع 

میانرشیدی.
33 - رای شماره 139560302007003787 مورخ 95/08/03 علیرضا کشاورزیان فرزند اسفندیار نسبت 
به ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 383.75 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد کشاورزیان.
34 - رای شماره 139560302007003788 مورخ 95/08/03 حسین فتاحی فرزند اصغر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250.13 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی رضائی کلیشادی.
35 - رای شماره 139560302007003789 مورخ 95/08/03 عباسعلی نبی فرزند زین العابدین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183.56 مترمربع پالک شماره 43  اصلی واقع در فودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین نبی.
وردی  اله  فرزند  پور  علی سینا کریمی  مورخ 95/08/03   139560302007003790 رای شماره   -  36
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314.50 مترمربع پالک شماره 32  اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا موسوی آغچه بدی.
اله  37 - رای شماره 139560302007003745 مورخ 95/08/02 حامد جمشیدی تبار فرزند حبیب 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 303 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع 
در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جعفرقلی جمشیدی 

باغوحوشی.
38 - رای شماره 139560302007003759 مورخ 95/08/02 حسنعلی احمدی کلیسانی فرزند نوراله 
در  واقع  اصلی    525 شماره  پالک  مترمربع   211.65 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.
نسبت  عبدالعلی  فرزند  95/08/02 محمد رشیدی  مورخ   139560302007003760 رای شماره   -  39
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 388.16 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبداله رشیدی.
خداداد  فرزند  پاوایی  محمدی  مریم   95/08/02 مورخ   139560302007003753 شماره  رای   -  40
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 266.05 مترمربع پالک شماره 10 فرعی از 24 اصلی واقع 
از مالک رسمی مصطفی دهخدا  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت   9 ابریشم بخش  باغ  در 

حسن آبادی.
امامقلی  آیت عباسی کرافشانی فرزند  41 - رای شماره 139560302007003785 مورخ 95/08/03 
در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 538   به مساحت 183.14  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قلی عباسی کرافشانی.
42 - رای شماره 139560302007003834 مورخ 95/08/04 جعفر رضائی دینانی فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220.45 مترمربع پالک شماره 9 اصلی واقع در جولرستان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
43 - رای شماره 139560302007003865 مورخ 95/08/09 بهزاد شاه طالبی فرزند اسمعیل نسبت 
به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 800.70 مترمربع پالک شماره 514  اصلی واقع در علیشاهدان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاج شیخ محمد مهدی نجفی.
44 - رای شماره 139560302007003866 مورخ 95/08/09 علی پناه حسن زاده سورشجانی فرزند 
قنبرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210.45 مترمربع پالک شماره 5  اصلی واقع در 

منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خسرو صادقی.
حسنعلی  فرزند  جمشیدی  احمدرضا   95/08/09 مورخ   139560302007003868 شماره  رای   -  45
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رضائی باغوحوشی.
46 - رای شماره 139560302007003910 مورخ 95/08/15 تیمور مختاری پاک جونقانی فرزند حاجی 
از 667   به مساحت 143.85 مترمربع پالک شماره 25 فرعی  به ششدانگ یکباب خانه  آقا نسبت 

اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
فرزند  فالورجانی  دادیان  اله  حسن   95/08/16 مورخ   139560302007003926 شماره  رای   -  47
ابوالفتح نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی نیمه تمام به مساحت 160.45 مترمربع 
پالک شماره 413  اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا شجاع.
48 - رای شماره 139560302007003922 مورخ 95/08/16 حسن نصر اصفهانی فرزند تقی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185.17 مترمربع پالک شماره 161 فرعی از یک 

اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
49 - رای شماره 139560302007003923 مورخ 95/08/16 محبوبه نصر اصفهانی فرزند جعفر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185.17 مترمربع پالک شماره 161 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
50 - رای شماره 139560302007003917 مورخ 95/08/15 حسن صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235.60 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.
51 - رای شماره 139560302007003914 مورخ 95/08/15 احمدرضا بابائی بندارتی فرزند بهرام نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 76.70 مترمربع پالک شماره 447 اصلی 

واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
52 - رای شماره 139560302007003930 مورخ 95/08/16 هیبت اله حبیبی فر فرزند هیبت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256.53 مترمربع پالک شماره 411  اصلی واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی زین العابدین شفیعی.
53- رای شماره 139560302007003918 مورخ 95/08/15 سپاه پاسداران نسبت به ششدانگ یکدرب 
باغ به مساحت 315089 مترمربع پالک شماره 30 اصلی واقع در کافشان بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی است.

54 - رای شماره 139560302007003915 مورخ 95/08/15 طیبه هادیان قهدریجانی فرزند اسداله 
در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 386    239.50 به مساحت  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله هادیان.
55 - رای شماره 139560302007003916 مورخ 95/08/15 علی رضا هادیان قهدریجانی فرزند نصراله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و پارکینگ به مساحت 1104.90 مترمربع پالک شماره 386  اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله هادیان.
56 - رای شماره 139560302007003913 مورخ 95/08/15 رقیه رحیمی باغوحوشی فرزند باقر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 353.85 مترمربع پالک شماره 581 فرعی از 430  اصلی واقع 

در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
57 - رای شماره 139560302007003912 مورخ 95/08/15 بهجت نصر اصفهانی فرزند کریم نسبت 
به 50 سهم مشاع از 203 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168.70 مترمربع پالک شماره 306 

فرعی از یک  اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
ابوالحسنی فرزند سید علی  58 - رای شماره 139560302007003911 مورخ 95/08/15 سید احمد 
اصغر نسبت به 153 سهم مشاع از 203 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168.70 مترمربع 
پالک شماره 306 فرعی از یک  اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی است.
59 - رای شماره 139560302007003874 مورخ 95/08/09 رضا شکرگزار کرافشانی فرزند ناصر قلی 
واقع در  به مساحت 318.28 مترمربع پالک شماره 538  اصلی  به ششدانگ یکباب خانه  نسبت 

کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
فرزند غالمرضا  یزدانی گارماسه  95/08/09 مرضیه  رای شماره 139560302007003867 مورخ   - 60
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125.19 مترمربع پالک شماره 410  اصلی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن یزدانی گارماسه.
61 - رای شماره 139560302007003883 مورخ 95/08/10 فرزانه خرمی فرزند محمدحسن نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303.44 مترمربع پالک شماره 430  اصلی 
خانم  زهرا  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مینادشت  در  واقع 

جمشیدی باغوحوشی.
62 - رای شماره 139560302007003928 مورخ 95/08/16 زال محمودی برام فرزند اقبال نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123.46 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ارباب نصراله کلوشادی.
63 - رای شماره 139560302007004035 مورخ 95/08/22 مصطفی ستاری فر فرزند شیرعلی نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 686 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6  اصلی واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
64 - رای شماره 139560302007004037 مورخ 95/08/22 علی نصر آزادانی فرزند عزیزاله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204.47 مترمربع پالک شماره 622 فرعی از یک  اصلی واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا نصر اصفهانی.
65 - رای شماره 139560302007004038 مورخ 95/08/22 مجتبی حفیظی درچه فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.70 مترمربع پالک شماره 9  اصلی واقع در جولرستان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین براتی.
66- رای شماره 139560302007003999   مورخ   1395/8/20   آقا/ خانم     حمزه گلخنی فرزند     
عزت اله  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   341.40 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی 
از    524 اصلی  واقع در  نودرامد بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسنعلی شریفی نودرامدی 

فرزند رضا قلی
یزدانی گارماسه    مجتبی  خانم     آقا/   1395/8/20 مورخ   13956032007003998 شماره  رای   -67
فرزند         قاسمعلی   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به  مساحت   121.90  متر مربع قسمتی از 
پالک  1     فرعی از 405    اصلی  واقع در    گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسن یزدانی 
68- رای شماره4000 1395603200700 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم        محسن صادقی    فرزند         
قاسم   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت    178.70 متر مربع قسمتی از پالک    فرعی 

از      19 اصلی  واقع در    کلیشاد      بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه رمضان صادقی
69- رای شماره 13956032007003996 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم      فریبا جعفری کلیشادی    
فرزند       فتح اله نسبت به ششدانگ    یک باب خانه قدیمی به     مساحت  162.35 متر مربع 
قسمتی از پالک     فرعی از     19   اصلی  واقع در  کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

احمدرضا جعفری
70- رای شماره 13956032007003995 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم     ابراهیم جعفری کلیشادی   
فرزند     مصطفی نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    مساحت  171.76  متر مربع قسمتی از 
پالک     فرعی از   19     اصلی  واقع در    کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه شعبانعلی 

جعفری فرزند رمضان
71- رای شماره 13956032007003994 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم      مهدی قلمدانی    فرزند  
محمد      نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   169.73 متر مربع قسمتی از پالک  
118   فرعی از    24    اصلی  واقع در  شهرابریشم     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه رمضانعلی 

شاه پروری
72- رای شماره 13956032007003992 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم   قاسمعلی دوست محمدی 
شرودانی       فرزند    دوست محمد    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه و مغازه متصله  به   
مساحت   404.60 متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از     411   اصلی  واقع در  شرودان     بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی
پور    محجوبی  ملیحه  خانم    آقا/   1395/8/20 مورخ   13956032007003991 شماره  رای   -73
فرزندشعبانعلی        نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ    یک باب ساختمان به     مساحت   
166.60متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از     449   اصلی واقع در   الرگان    بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه لطف اله زارع
الرگانی        زارع  ابراهیم  خانم   آقا/   1395/8/20 مورخ   1395603200700 شماره3990  رای   -74
اله        نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   یک باب خانه به    فرزندلطف 
مساحت   166.60 متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از   449     اصلی  واقع در   الرگان    بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه لطف اله زارع
75- رای شماره 13956032007003989 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم     معصومه کیانی فالورجانی    
فرزندمحمد        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه و مغازه متصله به     مساحت  60.90  متر 
مربع قسمتی از پالک     فرعی از  413      اصلی  واقع در    ششدر بلندی فالورجان   بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه عطاء اله نیکان
76- رای شماره 13956032007003982 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم   شهناز نصر اصفهانی       فرزند    
تقی    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  261.76  متر مربع قسمتی از پالک  

238   فرعی از   1     اصلی  واقع در    کارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی
77- رای شماره 13956032007003978 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم   جمال صالحی       فرزند   
سید اسماعیل     نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    مساحت 81.30   متر مربع قسمتی از 
پالک  3   فرعی از   407     اصلی  واقع در    برزوان گارماسه )فالورجان(   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه محمد شیرزادی
خاک      بوته  سجاد  خانم      آقا/   1395/8/19 مورخ   13956032007003981 شماره  رای   -78
فرزنداحمد    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  232.62  متر مربع قسمتی از 
پالک     فرعی از   19     اصلی  واقع در     کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسن اکبری 

کلیشادی فرزند حسینعلی
79- رای شماره 13956032007003983 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم     حیدر علی رشیدی     فرزند     
از  به     مساحت   224.81متر مربع قسمتی  باب خانه  به ششدانگ    یک  حسینعلی   نسبت 
پالک     فرعی از     430   اصلی  واقع در  مینادشت     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه زهراخانم 

جمشیدی باغوحوشی

80- رای شماره3984 1395603200700 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم     اسماعیل مهدیان     فرزند  
نادرقلی      نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   168.05 متر مربع قسمتی از 
پالک  12 11  فرعی از   385     اصلی  واقع در   قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

محمدعلی مهدی زاده
81- رای شماره 13956032007003980 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم    معصومه مهرابی     فرزند 
قدمعلی       نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   445.40 متر مربع قسمتی از 
پالک     فرعی از   43     اصلی  واقع در    فودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه قدمعلی مهرابی

اکبرکریمی کرافشانی      خانم      آقا/   1395/8/19 مورخ   1395603200700 شماره3985  رای   -82
فرزندمحمدعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   293.52 متر مربع قسمتی 
از پالک     فرعی از     538   اصلی  واقع در  کرافشان     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسین 

وکیلی سهرفیروزانی
جمشیدی        رمضان  خانم    آقا/   1395/8/19 مورخ   13956032007003986 شماره  رای   -83
فرزندسلطانعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    مساحت   422.86 متر مربع قسمتی 
از پالک1164     فرعی از     430   اصلی  واقع در   مینادشت    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

سلطانعلی جمشیدی
84- رای شماره 13956032007003977 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم   فرزانه شاه محمدی ریاخونی   
فرزند  محمدقلی      نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  143.72  متر مربع قسمتی 
از پالک     فرعی از        44اصلی  واقع در ریاخون      بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه مرحوم 

حیدر شاه محمدی
85- رای شماره3987 1395603200700 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم     علیرضا نایبی      فرزندحیدر      
نسبت به ششدانگ    یک باب کارگاه به     مساحت 249   متر مربع قسمتی از پالک    1 فرعی 
از    396    اصلی  واقع در     فهران قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه براتعلی حمزه 

زاده فرزند مصطفی
86- رای شماره 13956032007003976 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم      مهدی خدری     فرزندهیبت 
اله        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت    174.30متر مربع قسمتی از پالک     

فرعی از  9      اصلی  واقع در   جولرستان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه نعمت اله قنبری
باالنی       اله بکرانی  آقا/ خانم    رحمت  87- رای شماره 13956032007003732 مورخ 1395/8/19 
فرزند    عبداله    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت222.15    متر مربع قسمتی 
از پالک     فرعی از 525       اصلی  واقع در  پیربکران   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه مونس 

آغاخیری
88- رای شماره 13956032007003597 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم      یداله شفیعی قهدریجانی    
فرزند      حسن  نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان وبهاربند متصله به     مساحت   812.92 
متر مربع قسمتی از پالک    563 فرعی از    386    اصلی  واقع در  قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه حسن شفیعی
نیسیانی       قاسمی  علی  خانم     آقا/   1395/8/19 مورخ   13956032007003988 شماره  رای   -89
فرزند    محمدرضا    نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان  به     مساحت  72.05  متر مربع 
قسمتی از پالک    126 فرعی از      23  اصلی  واقع در    حسن اباد   بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  خود متقاضی
90- رای شماره 13956032007000375 مورخ 1395/1/24 آقا/ خانم     حسن سعیدی باغ ابریشمی     
فرزندمرتضی   نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان تجاری مسکونی به     مساحت   26.18 
متر مربع قسمتی از پالک   24  فرعی از        اصلی  واقع در   باغ ابریشم    بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه مرتضی سعیدی
91- رای شماره2756 1395603200700 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم    فخرالسادات خلیلی حسین 
ابادی       فرزندسیدمصطفی    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   181.22 متر 
مربع قسمتی از پالک   فرعی از   9     اصلی  واقع در جولرستان      بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه قدمعلی ترکی
جمشیدی       مرتضی  خانم     آقا/   1395/8/29 مورخ   13956032007003157 شماره  رای   -92
فرزندفرهاد علی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه و مغازه های متصله به     مساحت   190.90 
متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از   430     اصلی  واقع در    مینادشت   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه فرهاد قلی رشیدی
93- رای شماره 13956032007003072 مورخ 1395/6/23 آقا/ خانم   مرتضی رضایی       فرزند  
مختار      نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان نیمه تمام پمپ بنزین به     مساحت   2245.55 
متر مربع قسمتی از پالک   581  فرعی از   430     اصلی  واقع در    مینادشت   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه متقاضی مالک مشاعی است.
رشیدی      اکبر  علی  خانم      آقا/   1395/7/27 مورخ   1395603200700 شماره3730  رای   -94
فرزندسلطانعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 171.40   متر مربع قسمتی 
از پالک   فرعی از430 اصلی   واقع در   مینادشت    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی
بوستانی         ملوک  خانم    آقا/   1395/7/29 مورخ   13956032007003736 شماره  رای   -95
فرزنداسداله        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  275.12  متر مربع قسمتی 
از پالک   1346  فرعی از  1      اصلی  واقع در  کارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  خود 

متقاضیه
پاوایی     اکبری  فرزانه  خانم       آقا/   1395/7/29 مورخ   13956032007003724 شماره  رای   -96
فرزندمحمود        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   254.80 متر مربع قسمتی از 
پالک     فرعی از    497    اصلی  واقع در  پاوا     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسینعلی اکبری

97- رای شماره 13956032007003735 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم     مصطفی صادقی قهدریجانی   
فرزند  صفرعلی       نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   237.18 متر مربع قسمتی 
از پالک   84و85  فرعی از  386      اصلی  واقع در   قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه مصطفی صادقی قهدریجانی
98- رای شماره 13956032007003729 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم    اسفندیار کاظمی نورالدین 
وند      فرزنداسماعیل       نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  311.50  متر مربع 
قسمتی از پالک   581  فرعی از     430   اصلی  واقع در   مینادشت    بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه اسفندیار کاظمی نورالدین وند
99- رای شماره 13956032007003593 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم      مهدی رضایی    فرزند    
قدیرعلی    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 144   متر مربع قسمتی از پالک   

25  فرعی از  667      اصلی  واقع در   بلوار شفق    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه متقاضی
توکلی گارماسه       آقا/ خانم    سعیداله  100- رای شماره 13956032007003594 مورخ 1395/7/24 
فرزندفتح اله        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   156.50 متر مربع قسمتی 
از پالک   52  فرعی از    406    اصلی  واقع در   گارماسه    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

حسینعلی شاهین
101– رای شماره 13956032007003731 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم   نوروزعلی محمدی فالورجانی       
فرزندحسین        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 200.45   متر مربع قسمتی 
از پالک     فرعی از   411     اصلی  واقع در شرودان      بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه ورثه 

مرحوم عبدالعلی ارباب شیرانی
خانم   حسین شریفی کلیشادی         آقا/   1395/8/22 مورخ   13956032007004032 شماره  102-رای 
فرزندعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 190.56   متر مربع قسمتی از 

پالک     فرعی از   19    اصلی  واقع در کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه غالمرضا زارعی
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1395/08/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  شنبه مورخ 1395/09/13  
م الف 624                                                     

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان
اکبر پور مقدم

دادخواست تجدید نظر 
صدوق  شیخ   : اقامت  محل  دار  خانه   : شغل  قاسم  پدر:  نام  طاغوتی  پور  قاسمی  شهره  خواه  نظر  تجدید 

ازاد  شغل:  اسکندر  پدر:  نام  زاده  رضایی  نادر  خوانده  نظر  تجدید   3 ط   11 پ  همت  شهیدان  شمالی ک 

تاریخ   9509976836500806 شماره  رای  به  اعتراض   : خواسته  نظر  تجدید  المکان  مجهول   : اقامت  محل 

95/4/29 شعبه 5 خ اصفهان دالئل و منضمات دادخواست تصویر مصدق رای تصویر مصدق الیحه ریاست 

 9509976836500806 شماره  صادره  دادنامه  به  نسبت  اینجانب  اصفهان  استان  نظر  نجدید  دادگاه  محترم 

رسیدگی  درخواست  است  شده  ابالغ   95/5/6 تاریخ  در  که  اصفهان  خ   5 دادگاه  از   95/4/29 مورخ 

برگ   4 جمعا  که  مدارک  سایر  و  اعتراضیه  الیحه  و  بدوی  دادنامه  رونوشت  ضمنا  نمایم.  می   مجدد 

می باشد 

پیوست دادخواست تقدیم می گردد. 

دادنامه
بایگانی  پرونده:93099836548018شماره  تنظیم:94/8/5شماره  دادنامه:9409973654001819تاریخ  شماره 

شعبه:940932شاکی:آقای کاظم بابایی فرزندحسینعلی به نشانی شهرستان فالورجان بندارت  خ ابنسینا ک 

برادران متهمین:1.خانم زهرادهقان فرزند حسینعلی به نشانی )مجهول المکان(2.آقای امراله دهقان فرزند مختار 

به نشانی شهرستان فالورجان روستای چم محله مجید آباد خ اصلی جنب مدرسه قدیمی اتهام:مشارکت در 

سرقت مستوجب تعزیر در شب دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن وامارات موجود ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام 1-آقای امراله دهقان فرزند 

مختار48 ساله 2-خانم زهرا دهقان فرزندحسینعلی هر دو دائربر مشارکت در سرقت به شرح اقالم مندرج در 

قرار مجرمیت صرفنظر ازاعالم رضایت شکایت ورثه مرحوم کاظم بابائی بندارتی فرزند اقا،با توجه به شکایت اولیه 

شاکی ،گزارش وتحقیقات مرجع انتظامی ،کشف اموال مسروقه نزد متهمین ، اقرار صریح متهم ردیف اول و عدم 

حضور متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه با استناد به ماده 

656 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات هر کدام از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی 

ضربه شالق محکوم می نماید رای صادر شده در خصوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر استان اصفهان است و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد./ 

شماره :609/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان – ابراهیمی

دادنامه
پرونده:9509983620200419 شماره  تنظیم:1395/08/23 شماره  تاریخ  دادنامه:95099736202001266  شماره 

بایگانی شعبه :950424 خواهان: آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله به نشانی آران و بیدگل –خ جمهوری 

– بهار نهم خواندگان : 1. آقای حسن قادری فرزند جالل به نشانی مجهول المکان 2. آقای علی محمد رزاقی 

فرزند حسین به نشانی آران و بیدگل – خیابان ولی عصر عج ا... – کوچه شهید دستفروش خواسته : مطالبه 

وجه چک رای اصالحی دادگاه پیرو دادنامه 9509973620201232 -95/8/17 که متضمن محکومیت تضامنی 

آقایان حسن قادری و علی محمد رزاقی به پرداخت وجه چند فقره چک ست از آنجا که در هنگام نگارش مبلغ 

سه فقره از چکها به شماره های 700872و700870و700868 سهوا اشتباهی رخ داده ، لذا مبلغ هریک از این چکها 

از 685000000 ریال به مبلغ 68500000 ریال اصالح می گردد. و با استناد به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی 

رای صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع دادنامه اصلی می باشد. 

شماره:5/22/95/513/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان علی منعمیان   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمد اسدی کیان و 

احمد دلیری  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف به کالسه 2/206/95 ثبت و برای تاریخ 95/12/8 ساعت 19/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از 

آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده 

می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 

 نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 

شماره : 5/22/95/501/م الف  مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

دادنامه 
شماره دادنامه :9509973620201232 تاریخ تنظیم :1395/08/17 شماره پرونده :9509983620200419 شماره 

بیدگل – خ  آران و  به نشانی  اله  راد فرزند حبیب  اله صالحی  آقای روح   : بایگانی شعبه :950424 خواهان 

جمهوری – بهار نهم خواندگان : 1. آقای علی محمد رزاقی فرزند حسین به نشانی آران و بیدگل – خ ولی عصر 

عج ا... – کوچه شهید دستفروش 2. آقای حسن قادری فرزند جالل به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2. مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست 

تقدیمی از سوی آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله بطرفیت آقایان :1- حسن قادری فرزند جالل 2- علی 

محمد رزاقی فرزند حسین دائر بر ))اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مطالبه وجه چک(( نظر به اینکه 

خواهان دادخواست تقدیمی را مسترد داشته بنابراین به استناد بند ))ب(( ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دعوی مزبور صادر و در رابطه با دعوی خواهان مارالذکر به طرفیت خواندگان مذکور مبنی بر ))1-مطالبه 

وجه 6 فقره چک جمعا به مبلغ چهارصد و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال با شماره های 20557013 مورخ 

94/1/22 به مبلغ 64000000 ریال 5570150 مورخ 93/12/20 به مبلغ 58000000 ریال504567 مورخ 94/1/27 

به مبلغ 86000000 ریال  9203/700872 مورخ 94/2/21 به مبلغ 685000000 ریال700870/ 9203 مورخ 94/3/9 

و  مبلغ چهارصد  به  ریال جمعا   685000000 مبلغ  به  مورخ 94/1/21  ریال 9203/700868   685000000 مبلغ  به 

سیزده میلیون پانصد هزار ریال 2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه (( با عنایت به محتویات پرونده و 

به طور مشخص تصویر چکهای مزبور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با 

التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه پیش گفته و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت 

ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است.بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و با استناد مواد 

198-502-519و522 قانون آئین دادرس مدنی مواد 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 

قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و سیزده میلیون و پانصد هزار 

ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت خسارات 

دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چکها تا زمان پرداخت آنها در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 

در خصوص محکومیت آقای قادری غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان و در رابطه با 

قرار دعوی و محکومیت اقای رزاقی با توجه به اینکه اخطاریه وی به نحو واقعی ابالغ شده حضوری و صرفا قابل 

تجدید نظر خواهی به شرح پیش گفته می باشد. 

شماره :5/22/95/514/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه  پالک شماره 9/333 واقع در جولرستان  بخش 9 ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002054-1395/4/14 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی 

فاقد سند رسمی به نام آقای محمود شریف نیا فرزند کرمعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 

قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 

حدود پالک مرقوم در روز شنبه  مورخ 1395/10/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 

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

و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/9/13 

شماره : 673/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

شماره 7 ایران، برترین بازیکن ... شنبه  13  آذرماه   61395
ـــمـــاره  309 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 شماره 7 ایران 

برترین بازیکن فوتسال آسیا
ــی  ــم مل ــابقه تی ــن باس  بازیک
ایــران بــرای دومیــن بــار عنــوان 
برتریــن بازیکــن فوتســال آســیا 

را کسب کرد. 
علی اصغــر حســن زاده کــه دو 
ســال پیــش، جایــزه مــرد ســال 
ــرده  فوتســال آســیا را کســب ک
ــور  ــی حض ــزد نهای ــه نام ــن س ــز در بی ــال 2015 نی ــود و س ب
داشــت، بهتریــن بازیکــن فوتســال آســیا در ســال 2016 شــد. 
ــزو  ــیا، ج ــای آس ــام ملت ه ــی در ج ــت قم ــن فوتسالیس ای
ــوان  ــب عن ــی در کس ــش مهم ــود و نق ــان ب ــن بازیکن بهتری
قهرمانــی ایــران داشــت؛ ولــی اتفــاق مهمــی کــه موجــب شــد 
او دوبــاره عنــوان مــرد ســال آســیا را کســب کنــد، درخشــش 
ــن  ــی از اصلی تری ــود و یک ــی ب ــام جهان ــده او در ج خیره کنن
ــه  ــوم ب ــام س ــدن مق ــت آم ــه دس ــران در راه ب ــم ای ارکان تی
حســاب می آمــد. احمــد اســماعیل پور و فرهــاد توکلــی 
ــای  ــب در تیم ه ــه ترتی ــه ب ــران ک ــی ای ــم مل ــن تی دو بازیک
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــواز مش ــاری اه ــی حف ــند و مل گیتی پس
ــم  ــی ه ــام جهان ــیا و ج ــای آس ــام ملت ه ــتند و در ج هس
عملکــرد بســیار خوبــی داشــتند، از دیگــر نامزدهــای کســب 
عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال فوتســال آســیا بودنــد. 
حســن زاده کــه پیــش از گیتی پســند، در تاسیســات دریایــی 
حضــور داشــت در عنــوان قهرمانــی ایــن تیــم نیــز مؤثــر بــود 
ــی اش در آســیا  ــن بازیکن ــزه بهتری ــا در کســب جای و مطمئن

ــر داشــت. تأثی

چهارمین کلین شیت فصل رحمتی
مهــدی رحمتــی در بــازی بــا صبــای قــم موفــق شــد دروازه 
خــود را بــرای چهارمیــن بــار در ایــن فصــل بســته نگــه دارد. 
ــال اســتقالل تهــران در چارچــوب هفتــه دوازدهــم  تیــم فوتب
لیــگ برتــر فوتبــال، میهمــان صبــای قــم بــود کــه در نهایــت 
موفــق شــد بــا نتیجــه 2 بــر 0 میزبــان خــود را شکســت دهد. 
ــا  ســیدمهدی رحمتــی، کاپیتــان آبی پوشــان در ایــن دیــدار ب
توجــه بــه 9 نفــره شــدن صبــا چنــدان کار ســختی پیــش رو 

نداشــت و توانســت دروازه خــود را بســته نگــه دارد.
تیم هــای  مقابــل  بــازی  در  ایــن  از  پیــش  رحمتــی   
ــن  ــه کلی ــق ب ــز موف پرســپولیس، ســیاه جامگان و ســایپا نی
شــیت شــده بــود. گفتنــی اســت کــه ایــن هفتــاد و ســومین 

ــود. ــر ب ــگ برت ــی در ادوار لی ــیت رحمت ــن ش کلی

محسن شادی به قایقرانی بازمی گردد
ــالی  ــیایی و دو ط ــای آس ــالی بازی ه ــدال ط ــده دو م دارن
ــه  ــاره ب ــم دارد دوب ــگ تصمی ــان در رشــته رویین ــان جه جوان
قایقرانــی بازگــردد. محســن شــادی پــس از بازی هــای 
ورزش  دنیــای  از  رســمی  طــور  بــه  اینچئــون  آســیایی 
نامــش  تــا  کشــید  اوج کنــار  در  او  خداحافظــی کــرد. 
ــران  ــخ ورزش ای ــدال آور در تاری ــک م ــوان ی ــه عن ــه ب همیش
به ویــژه قایقرانــی باقــی بمانــد؛ امــا توانایی هــای ایــن 
ــرای  ــاره مســئوالن ب ــا دوب اســتعداد رویینــگ باعــث شــده ت
بازگشــت او بــه دنیــای آب و پــارو تــالش کننــد. نکتــه 
ــادی  ــه زی ــز عالق ــیا نی ــان آس ــه قهرم ــت ک ــب اینجاس جال
دارد تــا دوبــاره بــه قایقرانــی بازگــردد و تصمیمــش را در ایــن 
زمینــه گرفتــه اســت. عمــران پورعسکرپرســت، دبیــر کمیتــه 
ــت:  ــر گف ــن خب ــد ای ــا تأیی ــی ب ــگ فدراســیون قایقران رویین
ــد  ــوز چن ــردد. او هن ــردد و بازمی گ ــه دارد بازگ ــن عالق محس
مــدال آســیایی و چنــد المپیــک دیگــر دارد کــه می توانــد بــه 
آن هــا برســد. بــه همیــن دلیــل امکانــات الزم برایــش مهیــا 
ــت. ــد گش ــی بازخواه ــای قایقران ــه دنی ــز ب ــود و او نی می ش

باید می ایستادم تا با چاقو من را بزنند؟
بازیکــن تیــم فوتســال حفــاری در واکنــش بــه محرومیتــش 
ــا  ــرای چــه محــروم شــده ام و آی ــوی گفــت:  ب ــا اطــالع ثان ت
ــر  ــا دیگ ــن ی ــو م ــا چاق ــاگر ب ــا تماش ــتادم ت ــد می ایس بای

ــی زد؟!  ــان را م بازیکنانم
فریــد نمــازی درخصــوص حواشــی دیــدار گیتی پســند 
ــم.  ــه بگوی ــد چ ــم بای ــرد:  نمی دان ــار ک ــاری اظه ــی حف و مل
ــازی از تلویزیــون نیــز نشــان داده شــد و همــه چیــز  ایــن ب
مشــخص اســت. خــود تیــم گیتی پســند درگیری هــا را آغــاز 
ــا  ــر 1 از م ــا نتیجــه 3 ب ــم ب ــن تی ــه ای ــی ک کــرد و چــرا زمان
پیــش بــود، هیــچ اتفاقــی نیفتــاد و چــرا وقتــی نیمــه دوم از 
مــا عقــب افتادنــد، درگیری هــا را شــروع کردنــد؟ وی ادامــه 
ــه  ــار دارد ک ــی را در اختی ــم مل ــن تی ــم 7 بازیک ــن تی داد:  ای
ــه همیــن دلیــل  ــد؛ ب ــازی کــرده بودن ــی نیــز ب در جــام جهان
ــک  ــا ی ــا تنه ــا را نداشــتند. م ــم م ــل تی ــت باخــت مقاب طاق
ــی حریــف کــه هفــت ملی پــوش دارد  ــم؛ ول ملی پــوش داری
ــته ایم  ــت نداش ــچ باخ ــون هی ــت تاکن ــود می گف ــش خ پی
ــل  ــت مقاب ــا شکس ــرای آن ه ــم. ب ــم می بری ــاری را ه و حف

ــود. ــاری ســخت ب حف

محمود فکری از نساجی کنار کشید
نســاجی در دیــدار مقابــل فــوالد یــزد بــدون محمــود فکــری 

توانســت نتیجــه را بــه ســود خــود بــه پایــان برســاند. 
ــه  ــه ای ک ــاره نتیج ــاجی درب ــرمربی نس ــری س ــود فک محم
ــن  ــا حاصــل کار م ــن تنه ــت: ای ــم خــورد، گف ــم رق ــرای تی ب
ــروز کســب  ــه ام ــا ب ــه نســاجی ت ــه نتایجــی ک نیســت؛ بلک
ــی  ــان خیل ــوده و بازیکن ــم ب ــرده زحمــات دســترنج کل تی ک
در ایــن مــدت صبــر و تحمــل کردنــد. آن هــا بــا تالشــی کــه 
در ایــن چنــد هفتــه داشــتند، توانســتند در رتبــه چهــارم قــرار 

ــد. بگیرن
 ســرمربی نســاجی درخصــوص اینکــه عــدم حضــورش روی 
نیمکــت یــک نــوع اعتــراض بــوده یــا نــه می گویــد: در ایــن 
ــرژی ای کــه شــاید اصــال  ــادی گذاشــتم؛ ان ــرژی زی مــدت ان
ــگ  ــا چن ــود و ب ــام وج ــا تم ــاید ب ــوده و ش ــد ب ــش از ح بی
دنــدان می خواســتم ایــن تیــم را حفــظ کنــم. همیــن 
ــوان  ــاب و ت ــث شــد از لحــاظ جســمی و روحــی ت ــر باع ام
کوچک تریــن بی احترامــی را نداشــته باشــم و در دیــدار 
نســاجی مقابــل فــوالد یــزد روی نیمکــت ننشــینم. بــا دیــدن 
بعضــی رفتارهــا ترجیــح دادم کــه دیگــر در قائمشــهر نباشــم 

ــات دیگــری رخ دهــد. ــه باشــم و اتفاق ــا اینک ت

 چاپه کوئنسه 

قهرمان جام آمریکای جنوبی می شود
بــه  چاپــه کوئنســه  بــه زودی 
ــکای  ــوان قهرمــان جــام آمری عن
ــد.  ــد ش ــی خواه ــی معرف جنوب
ــه  ــه کوئنس ــم چاپ ــای تی هواپیم
کــه بــرای برگــزاری دیــدار فینــال 
بــه  جنوبــی  آمریــکای  جــام 
کلمبیــا می رفــت، در ایــن کشــور 
ســقوط کــرد و 71 نفــر در ایــن حادثــه کشــته شــدند. 19 نفــر از 
 آن هــا بازیکــن ایــن تیــم برزیلــی بودنــد. پــس از ایــن اتفــاق
ــه در  ــه کوئنس ــف چاپ ــا )حری ــیونال کلمبی ــو ناس ــم اتلتیک تی
ــول(  ــی )کونمب ــکای جنوب ــال آمری ــال( از فدراســیون فوتب فین
ــم  ــه تی ــاری ب ــورت افتخ ــه ص ــام ب ــن ج ــرد ای ــت ک درخواس
برزیلــی داده شــود. بــه نوشــته روزنامــه گلوبــو اســپورت 
ــد روز  ــا چن ــن درخواســت موافقــت کــرده و ت ــا ای ــول ب کونمب
دیگــر ایــن موضــوع را بــه طــور رســمی اعــالم خواهــد کــرد. بــر 
ایــن اســاس، چاپــه کوئنســه در کوپــا لیبرتــادورس فصــل بعــد 
حضــور خواهــد داشــت. در ایــن حادثــه 6 نفــر جــان ســالم بــه 
ــه  ــه کوئنس ــان چاپ ــا بازیکن ــر از آن ه ــه نف ــه س ــد ک در بردن
ــن  ــد آل ــالم ش ــنبه اع ــاعات پنجش ــن س ــتند. در آخری هس
راشــل، یکــی از بازمانــدگان مشــکل حرکتــی پیــدا نخواهــد کرد 
و بــرای راه رفتــن نیــازی بــه صندلــی چــرخ دار نخواهــد 
ــروز اعــالم شــد یکــی دیگــر از  داشــت. همچنیــن بامــداد دی
ــا  ــردد. ب ــن بازگ ــه میادی ــد ب ــه کوئنســه می توان ــان چاپ بازیکن
تأییــد پزشــکان، نتــو می توانــد پــس از بهبــودی پــا بــه تــوپ 
شــود. خبــر خــوش دیگــر از وضعیــت بازیکنــان تیــم برزیلــی 
ایــن بــود کــه جکســون فولمــن، پــای چــپ خــود را از دســت 
نخواهــد داد. دروازه بــان چاپــه کوئنســه پیــش از ایــن بــه علــت 

شدت جراحت پای راست خود را از دست داده بود.

حضور 7۳ جودوکار در انتخابی تیم ملی
ــه  ــور کلی ــا حض ــودو ب ــی ج ــم مل ــی تی ــای انتخاب رقابت ه
ــه  ــان و بزرگســاالن ایــن هفت ــان در دو رده ســنی جوان مدعی
می شــود.  برگــزار  تهــران  افراســیابی  شــهید  ســالن  در 
در حالــی کــه اردوی آماده ســازی تیــم ملــی جــودو بــا 
مدیریــت جدیــد فدراســیون و کادر فنــی جدیــد چنــد 
هفتــه ای اســت آغــاز شــده ســازمان تیم هــای ملــی تصمیــم 
ــه  ــنی گرفت ــی در دو رده س ــای انتخاب ــزاری رقابت ه ــه برگ ب
اســت. بــر اســاس برنامــه ای کــه بــه اســتان ها اعــالم 
ــور  ــرای حض ــف ب ــتان های مختل ــودوکار از اس ــده 73 ج ش
در ایــن رقابت هــا دعــوت شــده اند کــه روز پنجشــنبه 1۸ 
ــود  ــزار می ش ــاالن برگ ــنی بزرگس ــای رده س ــاه رقابت ه  آذرم
و جمعــه 19 آذرمــاه نیــز جــودوکاران جــوان بــه روی تاتامــی 
می رونــد. در لیســتی کــه از ســوی فدراســیون منتشــر شــده 
ــوب ــواد محج ــی، ج ــعید مالی ــون س ــی چ ــام جودوکاران  ن

ــه  ــن صفوی ــک زاده، رامی ــا مل ــته، حمیدرض ــا خجس علیرض
 محمــد رشــنونژاد، احســان بهرامیــان، ایمــان نیک اقبــال 
و شــایان نصیرپــور نیــز دیــده می شــود. تنهــا نفراتــی کــه از 
حضــور در ایــن دوره از مســابقات معــاف هســتند، جــودوکاران 
ــند. در  ــان می باش ــای جه ــای ارتش ه ــه رقابت ه ــی ب اعزام
رقابت هــای انتخابــی، برترین هــا مســتقیم در اردوی تیــم 
ملــی شــرکت می کننــد. ضمــن اینکــه گویــا امــور عقــد 
قــرارداد بــا »ایلیادیــس«، جــودوکار مطــرح و عنــوان دار یونــان 
ــر ــن ام ــق ای ــی شــدن اســت. در صــورت تحق  در حــال نهای

هدایــت تیــم ملــی را یکــی از بهترین هــای ســال های اخیــر 
جــودوی دنیــا بــر عهــده خواهــد گرفــت.

 ۵۰ سال المپیکی نشدن 

یعنی ۵۰ سال بی برنامگی
ــتیک  ــته ژیمناس ــی رش ــی و داور بین الملل ــی، مرب ــی اروج عل
ــان  ــان، قهرم ــراه رضــا فرخی ــه هم ــش ب ــی پی ــه مدت اســت ک
ــا در آن کشــور  ــه اتریــش مهاجــرت کــرد ت رشــته ایروبیــک، ب
بــه فعالیــت خــود ادامــه بدهــد. اروجــی طبــق ادعــای 
 خــودش، پــس از ثبــت دو حرکــت جدیــد توســط خــود 
و شــاگردش در کتابچــه داوری ایروبیــک فدراســیون جهانــی و 
بی اعتنایــی فدراســیون وقــت ایــران بــه ایــن موضــوع تصمیــم 
گرفــت تــا علی رغــم میــل باطنــی بــه کشــوری خارجــی 
ــران در رشــته  ــاره عــدم حضــور ای ــد. اروجــی درب مهاجــرت کن
ژیمناســتیک المپیــک گفــت: 50 ســال المپیکــی نشــدن 
ــی ســلیقه ای  ــی 50 ســال بی برنامگــی؛ یعن ژیمناســتیک، یعن
ــد.  ــم می کن ــر ه ــیر را طوالنی ت ــه مس ــران ک ــردن مدی ــل ک عم
ــد،  ــته باش ــدف داش ــی از ه ــف واضح ــتم تعری ــی سیس وقت
مدیــر موظــف اســت تــالش و برنامه ریــزی خــود را در مســیر 
ــرای المپیکــی شــدن  ــه ایــن هــدف قــرار دهــد. ب دســتیابی ب
بایــد هماهنگــی بیــن دو بخــش قهرمانــی و مدیریــت باشــد.

تأثیر طالق »لوزانو« بر عملکرد تیم ملی
ــا  ــران، ب ــال ای ــیون والیب ــس فدراس ــی، رئی ــا داورزن محمدرض
ــه  ــو« ب ــا »رائــول لوزان ــال ایــران ب بیــان اینکــه تیــم ملــی والیب
اهدافــی کــه می خواســت رســید، گفــت: مــا حتــی بــه مرحلــه 
ــی بازی هــای تیــم  ــم؛ ول دوم مســابقات المپیــک صعــود کردی
ملــی آن طــور کــه انتظــار داشــتیم، دلچســب نبــود. وی تاکیــد 
ــدیم.  ــه ش ــی مواج ــک بدشانس ــا ی ــان ب ــه در آن زم ــرد: البت ک
ــدی  ــکل ج ــار مش ــک دچ ــابقات المپی ــان مس ــو در جری لوزان
خانوادگــی بــود کــه ایــن مشــکل منجــر بــه جدایــی از همســرش 

ــود. ــو تمرکــزش را از دســت داده ب ــن لوزان ــرای همی شــد. ب

سارا خادم الشریعه دهم شد
رده بنــدی نهایــی رقابت هــای گرندپــری شــطرنج بانــوان 
ــد  ــخص ش ــه مش ــن مرحل ــن آخری ــان یافت ــا پای ــان ب  جه
ــن 22  ــاز در بی ــا 212.5 امتی و ســارا ســادات خادم الشــریعه ب
شــطرنج باز در جایــگاه دهــم ایســتاد. خادم الشــریعه هــر 
ــا  ــم ب ــل دوم و پنج ــود در مراح ــر خ ــور اخی ــد در دو حض چن
کســب عناویــن ارزشــمند دومــی و ســومی، 202.5 امتیــاز آورد 
امــا عملکــرد نامناســب در نخســتین حضــورش در گرندپــری 
موناکــو باعــث شــد درمجمــوع مراحــل در جایــگاه دهــم 
بایســتد؛ در صورتــی کــه اگــر در مرحلــه نخســت نیــز عملکردی 
هماننــد دو مرحلــه دیگــر داشــت، می توانســت جایــگاه 

ــد. ــود کن ــا را از آن خ ــومی کل رقابت ه س
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ــران  ــتقالل ته ــای اس ــازی تیم ه ــی ب ــاظ فن ــه از لح  اگرچ
و صبــای قــم، بــازی قابــل قبولــی بــود، امــا از نظــر 
ــر  ــگ برت ــال لی ــر در فوتب ــک دیگ ــک نقطــه تاری ــی ی اخالق
ــا  ــا جنجال ه ــه ب ــازی ک ــن ب کشــور محســوب می شــود. ای
ــه  ــان ب ــس از پای ــود، پ ــراه ب ــادی هم ــی داوری زی و حواش
ــی  ــی، مرب ــاکت الهام ــرا س ــن ماج ــید. در ای ــری کش درگی
ــم  ــان ه ــه ج ــی اســتقالل، ب ــگاه، مرب ــد خرم ــا و محم صب
ــد؛  ــم درآمدن ــت ه ــد از خجال ــت و لگ ــا مش ــد و ب افتادن
اگــر دخالــت بعضــی بازیکنــان و مســئوالن نبــود، حــوادث 

تلخ تــری هــم رخ مــی داد.
    ماجرای قم

 بــه گفتــه الهامــی، منصوریــان بــه ســمت او مــی رود 
و حرف هایــی را مطــرح می کنــد کــه اگرچــه فحاشــی 
ــن ماجــرا  ــوده اســت. پــس از ای ــز ب ــا توهین آمی ــوده، ام نب
ــی  ــد و پاســخ های الهام ــرک می کن ــه را ت ــان صحن منصوری
خشــم خرمــگاه را برمی انگیــزد و این گونــه می شــود کــه دو 
مربــی بــه جــان هــم می افتنــد. اینکــه ایــن ماجــرا تــا چــه 
حــد واقعیــت دارد را حتمــا در فیلم هــا و عکس هــای بعــد 
ــود خواهیــم فهمیــد؛ امــا  ــازی و کنکاش هــای برنامــه ن از ب
فراتــر از ایــن ماجــرا، بایــد گفــت رفتــار مربیــان و بازیکنــان 
می شــود.  بدتــر  روزبــه روز  ایــران  فوتبــال  برتــر  لیــگ 
متاســفانه در فوتبالــی کــه نــام حرفــه ای را بــا خــود 

 یــدک می کشــد و رقم هــای میلیــاردی بــرای بازیکنــان 
و مربیــان پرداخــت می شــود، کوچک تریــن نشــانه ای از 

ــدارد. ــود ن ــری وج حرفه ای گ
    اعتراض به جای فوتبال

ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــای رقابت ه ــن ج ــا ای ــا ت ــه م آنچ

ــات  ــا و اعتراض ــت تیم ه ــای بی کیفی ــم، بازی ه ــران دیده ای ای
بی پایــان بــه داوری اســت؛ داورهایــی کــه بــا کمتریــن 
ــه  ــرا ب ــیه و ماج ــزاران حاش ــه ه ــات و البت ــوق و امکان حق
ــال وارد می شــوند. قصــد مــا در ایــن گــزارش مســائل  فوتب
داوری نیســت و در فرصتــی دیگــر مفصــل بــه ایــن ماجــرا 

ــارغ از تصمیم هــای درســت  ــا ف ــم پرداخــت، ام ــز خواهی نی
ــال  ــرای فوتب ــه داور همیشــه ب ــراض ب ــط داوران، اعت ــا غل ی
ــواری  ــب ناگ ــی عواق ــای بین الملل ــژه در بازی ه ــران به وی ای
داشــته اســت. متاســفانه تیم هــای مــا نه تنهــا از ایــن 
ماجراهــا درس عبــرت نمی گیرنــد، بلکــه رفتارهــا علیــه 
ــد  ــر از رون ــه حــدی اســت کــه فوتبــال را در لیــگ برت داور ب
خــود خــارج کــرده اســت و بــا هــر ســوت، آواری از اعتــراض 
ــود؛ در  ــراب می ش ــر داور خ ــر س ــاگران ب ــی تماش و فحاش
ــت  ــانی نیس ــردن کار آس ــا داوری ک ــرایطی نه تنه ــن ش چنی

ــود. ــز اثرگــذار خواهــد ب ــر قضــاوت داور نی بلکــه قطعــا ب
    جای خالی فرهنگ سازی

لیــگ برتــر فوتبــال ایــران تــازه در ابتــدای راه اســت و هنــوز 
تــا روزهــای حســاس پایــان فصــل، راه درازی دارد؛ امــا تــا 
همیــن جــا هــم اخــالق، بازنــده بــزرگ لیگ برتــر بوده اســت. 
متاســفانه حوادثــی ماننــد جــادو و جمبــل، داللــی، وضعیــت 
 ناهنجــار تماشــاگران و بســیاری دیگــر، فوتبــال ایــران 
را از رونــد منطقــی خــود دور کــرده و بیشــتر از اینکــه شــاهد 
بازی هــای جــذاب باشــیم، شــاهد حواشــی آزاردهنــده 
فوتبــال هســتیم. شــاید اگــر باشــگاه هایی کــه نــام فرهنگــی 
از هزینه هــای  را یــدک می کشــند، فقــط یــک درصــد 
میلیــاردی خــود را صــرف فرهنگ ســازی فوتبــال بــرای 
بازیکنــان و مربیــان و تماشــاگران خــود می کردنــد، شــاهد 

ــم. ــن اوضــاع نابســامانی نبودی چنی

نگاهی به حواشی بازی صبای قم - استقالل

اعتراض به جای فوتبال

ــا در  ــد ت ــد آم ــران خواه ــه ته ــنبه ب ــگ یکش ــس نان آلوی
آزمایش هــای پزشــکی شــرکت کنــد و در صــورت نداشــتن 

مشــکل بــه اســتقالل خوزســتان بپیونــدد. 
روز پنجشــنبه اســتقالل خوزســتان موفــق شــد برابر ســایپا 

پیــروز شــود و در جــدول صعــود کنــد. 
پورموســوی دربــاره ایــن بــازی گفــت: بــازی 
ــوب  ــم خ ــایپا ه ــا س ــود و انصاف ــی ب خوب
ــن خــود  ــد بازیک ــه چن ــا اینک ــرد ب ــازی ک  ب
ســه  ایــن  بــه  مــا  امــا  نداشــت،  را 
ــا دارد از  ــتیم. ج ــاز داش ــیار نی ــاز بس امتی
همکارانــم حیــدر شــریفی، ســید ســیروس 
نعمتی نــژاد، ســامی جمال پــور و فرشــاد 

بختیــاری زاده کــه تالش هــای زیــادی بــرای تیــم مــا 
ــت  ــاره محرومی ــه درب ــم. وی در ادام ــکر کن ــد، تش کرده ان
ــرای  ــا ب ــروم م ــا مح ــوی تنه ــم زهی ــت: رحی ــوی گف زهی
دربــی اســت و ای کاش دربــی بــا حضــور هــواداران 
ــود  ــه وج ــازی ب ــرای ب ــی ب ــو خوب ــا ج ــد ت ــزار می ش برگ

حرف هــای  روی  مــا  افــزود:  پورموســوی  می آمــد. 
ــای  ــه پول ه ــم ک ــم و امیدواری ــاب کرده ای ــئوالن حس مس
بازیکنــان داده شــود تــا همــه بماننــد و بــا قــدرت بــه لیــگ 
ــان آســیا حاضــر شــویم.  ــم و در لیــگ قهرمان ادامــه دهی
ــتم  ــاس داش ــتاان تم ــتاندار خوزس ــا اس ــح ب ــروز صب  ام
ــرار  ــک گفــت و ق ــروزی را تبری و ایشــان پی
ــا  ــد، ب ــه تمریــن مــا بیای شــد ایــن هفتــه ب
بازیکنــان صحبــت کنــد و مشــکالت تــا یکــی 

دوهفتــه آتــی حــل بشــود. 
پورموســوی در انتهــا گفــت: خبــر خوشــی کــه 
بــه هــواداران می خواهــم بدهــم ایــن اســت 
کــه مــا بــا آلویــس نانــگ توافــق کرده ایــم.

او یکشــنبه در تهــران خواهــد بــود تــا آزمایش هــای 
پزشــکی را انجــام بدهــد. مــا بــه یــک مهاجــم هــدف نیــاز 
داشــتیم و نانــگ در فوتبــال ایــران توانســته بــود عملکــرد 
قابــل قبولــی داشــته باشــد و فکــر می کنیــم بتوانــد بــه مــا 

در ادامــه لیــگ و مســابقات آســیایی کمــک کنــد.

آلویس نانگ یکشنبه در تهران
ســردار آزمــون، مهاجــم تیــم ملــی از بی احترامــی 
پــی  در  در فضــای مجــازی  برخــی هــواداران 

ــرد.  ــه ک ــراز گالی ــایعه اب ــک ش ــار ی انتش
ســردار آزمــون، مهاجــم تیــم ملــی ایــران، دربــاره 
شــایعه پیشــنهاد مهــدی طارمــی بــه ســرمربی تیم 

روســتوف گفــت: »خیلــی ناراحــت 
ــا را شــنیدم.  ــن حرف ه ــه ای شــدم ک
یــا  تیــم کوچــک  روســتوف  تیــم 
محلــی نیســت کــه مــن بخواهــم بــه 
ــا  ــد ی ــدی را بگویی ــم مه ــی بگوی مرب
ــا  ــم؛ واقع ــتوف بده ــه روس ــتور ب دس
مــا جرئــت حــرف زدن بــا مربــی 

ــت:  ــه گف ــی در ادام ــم مل ــم تی ــم.« مهاج را نداری
»مــن از ایــن موضــوع بســیار ناراحــت شــدم؛ چــرا 
کــه خیلی هــا بــه مــن بی احترامــی می کننــد. 
بســیاری از هــواداران عزیــز پرســپولیس بــه مــن 
ــه  ــه ک ــا اینگون ــا واقع ــد؛ ام ــی می کنن بی احترام

ــت.  ــد نیس ــر می کنن فک
مــن خیلــی وقــت اســت بــا مهــدی حــرف 
نــزده ام، چــه برســد بخواهــم بــه او پیشــنهاد 
 کنــم. مهــدی از روســتوف هیــچ پیشــنهادی نــدارد 
ــد. ایــن  ــم ایــن حرف هــا از کجــا می آین و نمی دان
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــت اس ــا زش واقع

ایــن موضــوع را بــه مــن بچســبانند. 
مــن کار خــودم را انجــام می دهــم 
ــی  ــا مرب ــدی ی ــه مه ــت ب ــچ وق و هی
مهــدی  نگفتــه ام کــه  باشــگاه   یــا 

را بگیرید چون هیچ حقی ندارم.
 درســت اســت مــا رابطــه خیلــی 
خوبــی بــا هــم داریــم، ولــی ایــن دلیــل نمی شــود 
مــن بخواهــم کارهــای مهــدی را انجــام بدهــم. بــه 
مــن هیــچ ربطــی نــدارد و خواهــش می کنــم بــه 
ــودم  ــن کار خ ــون م ــد؛ چ ــی نکنن ــن بی احترام  م

را انجام می دهم.« ورزش3

زهیــوی می گویــد انگیزه هــای زیــادی بــرای بــازی بــا فــوالد داشــته اســت 
امــا کارت زرد داور او را بــرای ایــن بــازی محــروم کــرده اســت. رحیــم زهیــوی 
دربــاره بــازی برابــر ســایپا گفــت: بــازی بســیار ســختی بــود؛ چــون نمی شــد 
ــن را از  ــگ وســط زمی ــا جن ــرد، م ــازی ک ــال ب ــن فوتب ــرایط زمی ــن ش در ای
ــد؛ امــا بدشــانس هســتند. مــا چنــد  ســایپایی ها بردیــم. تیــم خوبــی دارن
ــا وارد  ــا توپ ه ــم؛ ام ــت ببری ــتیم راح ــم و می توانس ــانس بودی ــه بدش هفت
ــاز  ــایپا 3 امتی ــا س ــازی ب ــتیم در ب ــکر توانس ــدارا ش ــد و خ  دروازه نمی ش

را مال خود کنیم. 
ــوالد  ــر ف ــاره کارت زرد و محرومیتــش براب مهاجــم اســتقالل خوزســتان درب
نیــز گفــت: همــان ابتــدای بــازی، بازیکــن برزیلــی مــن را زد؛ تــا 5 دقیقــه 
گیــج بــودم و در اواســط نیمــه بــاز هــم بــه صــورت مــن زد و مــن بــه داور 
حــرف بــدی نــزدم؛ امــا کارت زرد داد تــا نتوانــم در دربــی حاضــر باشــم. مــن 
بــرای ایــن بــازی انگیزه هــای فراوانــی داشــتم. البتــه دو کارت زرد قبــل مــن 
هــم عجیــب بــود. در بــازی بــا پرســپولیس خطــای پنالتــی روی مــن گرفتــه 
نشــد و کارت گرفــت. دربــاری بــا تراکتــور نیــز لیــز خــوردم و آنجــا هــم داور 

بــه مــن کارت داد. 
وی دربــاره پنالتــی زدن میثــم دورقــی در ضربــه دوم گفــت: تیــم مــا رفاقتــی 

اســت و فــرق نــدارد مــن بزنــم یــا میثــم. مهــم موفیــت تیــم اســت. 
ــاره بســیار  ــن ب ــز گفــت: در ای ــی نی ــاره مشــکالت مال ــا درب ــوی در انته زهی

ــم. ــزی نگوی ــر چی ــر اســت دیگ ــرده ام؛ بهت ــت ک صحب

حســین فرکــی و عبدالــه ویســی، قهرمانــان دوره چهاردهــم و پانزدهــم 
ــا تیم هــای خــود پشــت ســر  لیــگ برتــر، روزهــای خوشــی را همــراه ب
نمی گذارنــد. هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر بــا بــازی تیم هــای ســپاهان و 
ســایپا پیگیــری شــد؛ در یکــی از ایــن دیدارهــا، تیــم ســایپا بــا نتیجــه 2 
بــر 0 بــازی را بــه میهمــان خــود واگــذار کــرد و در تبریــز، تیــم گســترش 
ــا نتیجــه 2 بــر 1 میهمــان خــود ســپاهان اصفهــان  فــوالد موفــق شــد ب
ــان آن هــا  ــم و مربی ــن دو تی را شکســت دهــد. نتایجــی کــه شــرایط ای
را در وضعیــت نامناســبی قــرار داد. قبــول شکســت 2 بــر 0 مقابــل 
ــا  ــی تلویح ــین فرک ــا حس ــد ت ــب ش ــتان موج ــتقالل خوزس ــم اس تی
اســتعفای خــود را اعــالم کنــد. فرکــی در لیــگ چهاردهــم موفــق شــده 
بــود همــراه بــا ســپاهان قهرمــان شــود؛ امــا ادامــه نتایــج ناامیدکننــده 
ایــن مربــی همــراه بــا ســایپا موجــب شــد تــا پیــش از اینکــه مدیــران 
ــد، پیش دســتی  ــا او بگیرن ــکاری ب ــورد قطــع هم ســایپا تصمیمــی درم
کنــد و خــودش اســتعفا دهــد. ویســی ســال گذشــته بــا قهرمــان کــردن 
ــاد  ــا ایج ــپس ب ــت و س ــپاهان گذاش ــه س ــا ب ــتان پ ــتقالل خوزس اس
ــای  ــردن هزینه ه ــم ک ــان و ک ــتفاده از جوان ــر اس ــه ب ــد ک ــی جدی طرح
ــد آورد.  ــم پدی ــن تی ــد را در ای ــز داشــت، ســاختاری جدی باشــگاه تمرک
ــی را  ــای خوب ــته نمایش ه ــوز نتوانس ــل هن ــن فص ــپاهان در ای ــم س تی
ــا مشــکل  ارائــه دهــد و در هــر ســه خــط دفاعــی، میانــی و تهاجمــی ب

هماهنگــی مواجــه اســت.

زهیوی: این فوتبال نبود، جنگ بود

روزهای تلخ دو و میدانی ایران
فدراســیون دوومیدانــی، خــود بــه انــدازه یــک وزارتخانــه پیــچ و خــم دارد؛ مــاده دارد و البتــه ورزشــکار هــم دارد. بودجــه ایــن 
ورزش مــادر و البتــه پرخــرج، بســیار ناچیــز اســت و تالش هــای رئیــس جدیــد ایــن فدراســیون حتــی بــا جــذب اسپانســر هــم نتوانســته 

مشــکالت فــراوان ایــن رشــته را رفــع کنــد.

در قاب تصویر

روزگار تلخ قهرمانان دو فصل گذشته لیگ

هفته 14 اللیگای اسپانیا

شنبه 13 آذر

گرانادا- سویا 15:30

بارسلونا- رئال مادرید 1۸:۴5

لگانس- ویارئال ۲1:00

اتلتیکومادرید- اسپانیول ۲3:15

یکشنبه 1۴ آذر

بتیس- سلتاویگو 1۴:30

اتلتیک بیلبائو- ایبار 1۸:۴5

آالوز- الس پالماس ۲1:00

اسپورتینگ خیخون- اوساسونا ۲1:00

والنسیا- ماالگا ۲3:15

دوشنبه 15 آذر

دپورتیوو الکرونیا- رئال سوسیه داد ۲3:15

مهدی طارمی پیشنهادی از روستوف ندارد
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ــی  ــوان روز جهان ــه عن ــی ب ــم جهان ــامبر در تقوی روز 3 دس
معلــوالن برگزیــده شــده اســت. طبــق آمــار ســازمان ملــل 
بیــش از نیــم میلیــارد نفــر از انســان ها بــه دلیــل ابتــا بــه 
نارســایی های جســمی، ذهنــی یــا حســی، معلــول به شــمار 
ــیاری از  ــت بس ــم جمعی ــک ده ــول ی ــراد معل ــد. اف می آین
ــه  ــود ک ــن زده می ش ــد. تخمی ــکیل می دهن ــورها را تش کش
80 درصــد از معلــوالن در کشــورهای در حــال رشــد باشــند؛ 
ــود  ــر، نب ــا ناشــی از ســوء تغذیه، فق ــب معلولیت ه ــرا اغل زی
مراقبت هــای بهداشــتی – آموزشــی و دیگــر عواملــی اســت 

ــع اســت.  ــه نتیجــه توســعه نیافتگی جوام ک
ــی  ــی کاف ــع مال ــود مناب ــت و نب ــزون جمعی ــاد روزاف ازدی
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــی را در کش ــای توانبخش برنامه ه
بــا مشــکات فراوانــی مواجــه کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه 

ــد. ــژه ای نیازمندن ــه وی ــه توج ــورها ب ــن کش ــوالن در ای معل
    پیامدهای معلولیت

بیشــتر معلوالن جهان به جز مشــکات جســمی با مشــکات 
 اجتماعــی بســیاری روبــه رو هســتند. موانــع اجتماعــی

ــا را از اســتفاده از تســهیات شــهری و رفاهــی محــروم  آن ه
ــی  ــانه اجتماع ــه و غیرکارشناس ــرش عوامان ــازد و نگ می س
ــی و  ــادی از زندگ ــا حــد زی ــان را ت ــوالن، آن ــه معل نســبت ب
روابــط اجتماعــی دور می کنــد. ایــن مشــکات بــه خصــوص 
بــرای معلــوالن زن بــه دالیــل فرهنگــی و اجتماعــی بســیار 

حادتــر اســت. امــروزه بســیاری از معلولیت هــا را می تــوان از 
طریــق مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی نظیــر واکسیناســیون، 
از طریــق مراقبت هــای  تغذیــه مناســب و... همچنیــن 
حرفــه ای از قبیــل توانبخشــی طبــی، گفتاردرمانــی، ارتوپــدی 
ــل  ــا در مراح ــی از معلولیت ه ــرد. بعض ــن ب ــی و... از بی فن
ــل پیشــگیری  ــی و ترمیمــی، قاب ــا اقدامــات درمان ــه، ب اولی
یــا درمــان هســتند. در کشــورهای صنعتــی، پیشــرفت های 
چشــمگیری در زمینــه پیشــگیری از معلولیــت حاصــل 
ــد  ــال رش ــورهای در ح ــتر کش ــی در بیش ــت؛ ول ــده اس ش

ــاز  ــه آنچــه مــورد نی ــزان اقدامــات انجام شــده نســبت ب می
ــت. ــر اس ــیار کمت ــد، بس می باش

    علل بروز معلولیت
کارشناســان انــواع معلولیت هــا را بــه چهــار گــروه معلــوالن 
جســمی و حرکتــی، ذهنــی، نابینایــان و ناشــنوایان تقســیم 

ــد از: ــت عبارتن ــروز معلولی ــل ب ــد. شــایع ترین عل کرده ان
- عدم واکسیناسیون به موقع کودکان

- نقص برنامه های بهداشتی
- جنگ

- گرســنگی، بیماری هــای واگیــردار و دگرگونــی در ســاختار 
جمعیت

- حوادث مرتبط با صنعت، کشاورزی و حمل و نقل
- آلودگی محیط زیست

- فشارهای عصبی و سایر مسائل روانی – اجتماعی
- مصرف دارو بدون تجویز پزشک

- معالجه نادرست افراد آسیب دیده
    معلوالن ایران

در کشــور مــا علی رغــم همــه تاش هــا و حمایت هــای 
همچنــان  بهزیســتی  به ویــژه  مختلــف،  ســازمان های 
آمــار معلولیــت باالســت. از جملــه مهم تریــن عوامــل 
هــم  آن  ژنتیکــی،  نقص هــای  ایــران،  در  معلولیــت 
رو  همیــن  از  اســت؛  فامیلــی  ازدواج هــای  دلیــل  بــه 
بــه  را  اجبــاری  قانــون غربالگیــری  بهداشــت  ســازمان 
از شــمار  بتوانــد  آن  اســاس  بــر  تــا  رســاند  تصویــب 
جلوگیــری  کنــار  در  امــا  بکاهــد.  آینــده  در   معلــوالن 
ــه نیازهــای معلــوالن  ــدان معلــول، رســیدگی ب ــد فرزن از تول
فعلــی نیــز یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت. در حــال حاضر 
در بیشــتر شــهرهای ایــران پیاده روهــا، خیابان هــا و وســایل 
حمل ونقــل عمومــی بــرای اســتفاده معلــوالن مناســب 
نیســتند و همیــن امــر باعــث انــزوای معلــوالن شــده اســت. 
ــن نداشــتن کار مناســب از دیگــر مشــکات پیــش  همچنی
روی معلــوالن اســت کــه امیدواریــم ایــن مشــکات بــا یــک 

عــزم جــدی هرچــه زودتــر حــل شــود.

به مناسبت روز جهانی معلوالن

انزوای ناخواسته

تأثیر طالق بر رفتار فرزندان
نتایــج یــک تحقیــق جدیــد 
نشــان می دهــد کــودکان بــه 
دلیــل طــاق والدینشــان بــا 
مجموعــه ای از تغییــرات رفتاری 
واکنــش  می شــوند.  مواجــه 
کــودکان بــه جدایی والدینشــان 
از یکدیگــر، ممکن اســت شــامل 
اضطــراب، خودسرزنشــی و عملکــرد ضعیف در مدرســه شــود 
کــه بــه ســن کــودک، شــرایط طــاق و عملکــرد روان شــناختِی 
 والدیــن بســتگی دارد. در واقــع طــاق اغلــب بــرای والدیــن 
ــان  ــل کارشناس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــودکان استرس زاس و ک
ــه  ــان ب ــه آن ــرای کمــک ب ــد کــه ب ــن را تشــویق می کنن والدی
منظــور گذرانــدن این دوره ســخت از پزشــکان و روان شناســان 

کمک بگیرند.

 78 درصد جمعیت یزد 

زیر  پوشش تأمین اجتماعی
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه بیمه شــدگان  ســال گذشــته افــزون بــر 25 میلیــارد ریــال ب
ایــن ســازمان پرداخــت شــد، از تحــت پوشــش قــرار داشــتن 
78 درصــدی جمعیــت اســتان خبــر داد. حمیدرضــا مرصــادی 
ــه  ــه اول را در زمین ــور رتب ــطح کش ــزد در س ــتان ی ــت: اس گف
تحــت پوشــش قــرار دادن بیمه شــدگان دارد. وی اظهــار کــرد: 
ســعی و تــاش ایــن ســازمان ایــن اســت کــه بتواند بیشــترین 
ــه  ــه بیمه شــدگان ارائ ــن زمــان ممکــن ب خدمــات را در کمتری

کنــد و خدمتگــزار خوبــی بــرای مــردم باشــد.

 شرکت بیش از 2 هزار جهرمی 

در طرح حافظان قرآن کریم
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه جهــرم اظهــار داشــت: 
ــام  ــال ثبت ن ــظ امس ــرح حف ــر در ط ــزار و 380 نف ــداد 2 ه تع
 کرده انــد کــه آزمــون مربوطــه اســفندماه برگــزار و در پایــان دوره

ــول  ــام رس ــود. حجت االس ــه می ش ــان ارائ ــه حافظ ــی ب گواه
نیک سرشــت خاطرنشــان کــرد: برگــزاری 15 نمایشــگاه، 4 
همایــش، 5 محفــل قرآنــی، اعــزام مربیــان بــه دوره مربیگــری 
ــزار و  ــا حضــور 1 ه ــم ب ــرآن کری ــزاری مســابقات ق ــم، برگ در ق
ــت  ــی، ثب ــه  فرهنگ ــزاری 30 برنام ــرکت کننده، برگ ــر ش 730 نف
ــته  ــزار بس ــع 10 ه ــر و توزی ــال اخی ــد در 5 س ــه جدی 61 موقوف
ــت.  ــال 95 اس ــده در س ــات انجام ش ــه اقدام ــی از جمل فرهنگ
وی تکمیــل پروژه هــای عمرانــی در امامــزادگان، انجــام عملیــات 
ــال  ــارد ری ــش از 12 میلی ــغ بی ــه مبل ــه ب ــاع متبرک ــی بق عمران
ســاخت حســینیه امامــزاده اســدالدهر)ع( بــه ارزش 2 میلیــارد 

ــن اداره در ســال 95 برشــمرد. ــات ای ــر اقدام ــال را از دیگ ری

اخبار کوتاه

12 سال ناکامی در افزایش سرانه لبنیات
برنامــه   2 در  حالی کــه  در 
توســعه چهــارم و پنجــم بــه 
ترتیــب مصــرف ســرانه 154 
کیلوگــرم و 167 کیلوگــرم بــرای 
لبنیــات هدف گــذاری شــده 
بــود، ایــن عــدد در کشــور هنــوز 
اســت  کیلوگــرم   80  حــدود 

و فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد.
 حســین چمنــی، کارشــناس صنعــت شــیر و مشــاور 
انجمــن لبنــی ایــران، می گویــد: میــزان اســتاندارد مصــرف 
ــن مصــرف  ــرم و میانگی ــان 300 کیلوگ ســرانه شــیر در جه
ــون  ــدود 9 میلی ــا ح ــور م ــت؛ در کش ــرم اس آن 160 کیلوگ
ــن 100  ــان بی ــرانه تولیدم ــود و س ــد می ش ــیر تولی ــن ش ت
ــرانه  ــم س ــاد داری ــا اعتق ــه م ــت. البت ــرم اس ــا 110 کیلوگ ت
مصــرف لبنیــات در کشــور، حــدود 90 کیلوگــرم اســت؛ چــرا 
کــه عــاوه بــر شــیری کــه جــذب صنایــع لبنــی می شــود 
ــز  ــات نی ــی از لبنی ــد، بخش ــرف می کنن ــردم آن را مص و م
ــه  ــود ک ــرف می ش ــردم مص ــط م ــنتی توس ــورت س ــه ص ب
ــزان را هــم در احتســاب مصــرف ســرانه در  ــن می ــد ای بای

ــم.  نظــر بگیری
در هــر صــورت، مــا حــدود 70 کیلوگــرم بــا میانگیــن جهانــی 
مصــرف ســرانه شــیر، اختــاف داریــم و دولــت بایــد فکری 
جــدی بــرای ایــن مســئله کنــد. صنایــع لبنــی و دامــداری 
کشــور همیــن االن پتانســیل تولیــد 12 تــا 15 میلیــون تــن 
ــا ظرفیتــی  شــیر را دارنــد و همــه آن هــا در حــال حاضــر ب

کمتــر از تــوان واقعــی خــود کار می کننــد.

آسیب تکالیف طاقت فرسای مدارس
ــرات  ــش نم ــه افزای ــا ب ــا، نه تنه ــاد و طاقت فرس ــف زی تکالی
ــه نگــرش  ــه ب ــد، بلک ــوزان کمکــی نمی کن و معــدل دانش آم
ــود  ــس خ ــود، اعتمادبه نف ــرات خ ــه، نم ــاره مدرس ــا درب  آن ه

و مهارت های اجتماعی شان آسیب می رساند. 
ــه ای«  ــون 10 دقیق در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته، »قان
ــه اول دبســتان 10  ــا کــه در پای ــن معن ــه ای اجــرا می شــود. ب
دقیقــه تکلیــف شــب، در پایــه دوم دبســتان 20 دقیقــه و در 
ــب  ــان مناس ــه، زم ــتان 120 دقیق ــر دبیرس ــال آخ ــت س نهای
بــرای انجــام تکالیــف اســت. همچنیــن انجــام تکلیــف بــرای 

ــه نمی شــود.  ــودک توصی ــد ک ــودکان در مه ک
ــف بیــش  ــه دادن تکالی ــع شــواهد نشــان می دهــد ک در واق
ــادل در  ــدم تع ــترس، ع ــطح اس ــش س ــث افزای ــد، باع از ح
ــه  ــمی از جمل ــامت جس ــکات س ــودکان و مش ــی ک زندگ
زخم هــا، میگــرن، محرومیــت از خــواب و کاهــش وزن 

می شــود. 
همچنیــن ارتباطــی بیــن انجــام تکالیــف زیــاد و عملکــرد بهتر 

دانش آمــوزان بــه دســت نیامــده اســت.

اخبار کوتاه

اســدهللا هادی نــژاد، معــاون مقابلــه بــا عرضــه ســتاد مبــارزه 
ــام  ــس از انج ــا پ ــه آی ــه اینک ــواد مخــدر، در پاســخ ب ــا م ب
ــار  ــر، آم ــادان متجاه ــع آوری معت ــی جم ــای ضربت طرح ه
ســرقت در ســطح شــهرها کاهــش یافتــه، اظهــار کــرد: بلــه؛ 
ایــن آمــار در شــهرهای مختلــف متفــاوت اســت؛ بــه عنــوان 

مثــال در آذربایجــان شــرقی آمــار ســرقت تــا 
ــه اســت. در بعضــی  55 درصــد کاهــش یافت
ــا 120 درصــد کاهــش آمــار ســرقت  شــهرها ت
ُخــرد داشــته ایم و ایــن آمــار در پایتخــت 
بیــن 40 تــا 45 درصــد کاهــش را نشــان 
ــه  ــده چرخ ــزود: بخــش عم ــد. وی اف می ده
جمــع آوری مربــوط بــه پایتخــت اســت. ایــن 

ــه انجــام شــد و بیــش از 6000 نفــر از  ــد مرحل اقــدام در چن
ــه  ــون در پروس ــدند و اکن ــع آوری ش ــر جم ــادان متجاه معت
درمــان قــرار دارنــد. معــاون مقابلــه بــا عرضــه ســتاد مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر دربــاره رونــد تأمیــن اشــتغال بــرای معتادان 
بهبودیافتــه گفــت: ایــن افــراد عمدتــا قبــل از اعتیــاد شــاغل 

ــه  ــان ب ــودی، کارفرمای ــس از بهب ــفانه پ ــا متاس ــد؛ ام بوده ان
ســختی بــه آن هــا اعتمــاد می کننــد. وزارت کار و ســایر 
ــرای  نهادهــای ذی ربــط درصــدد ایجــاد مراکــز کارآفرینــی ب
معتــادان بهبودیافتــه هســتند. هادی نــژاد دربــاره هماهنگــی 
ــواد  ــواع م ــا ورود ان ــه ب ــرای مقابل ــف ب ــتگاه های مختل دس
مخــدر بــه داخــل کشــور اظهــار کــرد: بــا 
صــورت  هماهنگی هایــی کــه  بــه  توجــه 
طریــق  از  ورودی کشــور  مبــادی  گرفتــه، 
هوایــی، زمینــی و دریایــی بــه صــورت کامــل 
ــت  ــه فعالی ــن عرص ــود. همچنی ــد می ش رص
قاچاقچیــان مــواد مخــدر پیش ســاز نیــز 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده؛ ب ــر ش ــیار محدودت بس
قیمــت ایــن مــواد در کشــور در یــک ســال گذشــته حــدود 
4 برابــر افزایــش داشــته اســت. وی ادامــه داد: در مرزهــای 
رســمی نیــز قاچــاق مــواد مخــدر بــا تجهیــز شــدن پایانه هــا 
ــواد  ــه دســتگاه های پیشــرفته رصــد می شــود و از ورود م ب
ــنا ــد. ایس ــل می آی ــه عم ــری ب ــور جلوگی ــه کش ــاز ب پیش س

ــدز  ــوری ای ــه کش ــو کمیت ــی، عض ــعود مردان ــر مس دکت
ــال 95  ــدز در س ــه ای ــان ب ــار مبتای ــن آم ــاره آخری درب
گفــت: تــا پایــان خردادمــاه ســال جــاری، در نظــام جامــع 
مدیریــت داده هــای الکترونیــک اچ آی وی کشــور کــه در 
ــزار  ــوع 32 ه ــت، در مجم ــتقر اس ــت مس  وزارت بهداش

ــه اچ آی وی درسیســتم  و 670 نفــر مبتــا ب
رجیســتری کشــور، شناســایی، ثبت و گــزارش 
درصــد   84 تعــداد  ایــن  از   شــده اند؛ 
را مــردان و 16 درصــد را زنــان تشــکیل 
ــن  ــه ای ــا اســتناد ب ــن ب ــد. همچنی می دهن
ــز در  آمــار، 54 درصــد مــوارد ثبت شــده نی
ــد  ــا 35 ســال قــرار دارن گــروه ســنی 21 ت

کــه نشــان می دهــد بیــش از 50 درصــد مــوارد ابتــا بــه 
ــرد از  ــی رخ می دهــد؛ ســنی کــه ف ــدز در ســنین جوان ای

نظــر مقاربــت جنســی فعــال اســت.
ــی از  ــام گزارش ده ــن نظ ــر اســاس ای ــه داد: ب  وی ادام
تمــام مــوارد شناخته شــده ای کــه ثبــت شــده اند، 8 هــزار 

و 311 نفــر تــا امــروز فــوت کرده انــد و 11 هــزار و 694 نفــر 
ــه چهــارم کــه همــان بیمــاری ایــدز اســت  ــه مرحل  نیــز ب

رسیده اند.
ــان  ــر درم ــت و اگ ــاری اس ــرفته بیم ــه پیش ــدز، مرحل  ای
نشــود، بیمــار دچــار عفونت هــای فرصت طلــب، ســرطان ها 

ــود. ــرگ می ش ــت م و در نهای
ــایع ترین  ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب  مردان
ــا، مقاربــت جنســی  راه انتقــال ایــدز در دنی
اســت، افــزود: راه انتقــال 0.8 درصــد از ایــن 
مــوارد نیــز فرآورده هــای خونــی بــوده اســت 
کــه ایــن مــوارد در ســال های جدیــد اتفــاق 
نیفتــاده اســت؛ چــرا کــه در ســال های 
ــش صددرصــدی خــون  ــش از اجــرای سیاســت پاالی پی
آزمایشــگاه ها روش  انتقــال خــون،  توســط ســازمان 
دقیــق شناســایی مــوارد انتقــال اچ آی وی و تســت خــون 
را نداشــتند و در آن موقــع عــده ای از هموطنــان از ایــن راه 

بــه ایــن بیمــاری گرفتــار شــدند. ســامت

ابالغ وقت رسیدگی به آقای – مهدی صدیقی هفشجانی
شماره اباغنامه:9510103653504867 شماره پرونده:9509983653500311 شماره بایگانی شعبه:950324 تاریخ 
تنظیم:1395/08/11  نظر به این که آقای مجتبی عشوری فرزند اسکندر دادخواستی به طرفیت آقای 1- مهدی صدیقی 
هفشجانی و 2- محمد محمد صالح آل داود فرزند نبی- مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 227/920/000 ریال معادل بیست و دو میلیون و هفتصد و نود و دو هزار تومان بابت ضرر و زیان ناشی از جرم 
)تصادف( با احتساب کلیه خسارات دادرسی مطرح نموده که پرونده طی شماره 950324-ح3 به ثبت این دادگاه 
رسیده و خواهان نشانی آقای مهدی صدیقی هفشجانی را مجهول المکان اعام نموده وپرونده مقید به وقت رسیدگی 
95/10/14-ساعت 11/30 – صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق 
را آگهی تا نامبرده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود 
با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور 
 بهم رسانند . این آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به نامبرده تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از رسیدگی

 نیست.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – اکبر توکلی

گواهی  حصروراثت
شناسنامه  رونوشت  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه   باستناد   11 شماره  بشناسنامه  ممدی  حیدری  بهمن  آقای 
رضا  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1254تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه 
گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  1381/6/20در  تاریخ  182در  شماره  بشناسنامه  ممدی        حیدری 
سلطنت   -2 پدر  متوفی  با  نسبت   11 شناسنامه  شماره  رحیم   فرزند  ممدی  حیدری  بهمن   -1 از  عبارتند 
در  قانونی  تشریفات  از  پس  مادر   متوفی  با  نسبت   4 سناسنامه  شماره  محمد  فرزند  ممدی  حیدری 
باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  را  مزبور  خواست 
خواهد  صادر  وراثت  حصر  اینصورت گواهی  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ   از 

شد. 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای قنبر علی طاالری دارای شناسنامه شماره39متولد 1341  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 753ش 1 از این 
شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل طاالری بشناسنامه 13مورخ 
1312/10/22 در تاریخ1395/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر – سه دختر – یک همسر دائمی به شرح ذیل می باشد 1- اکبر طاالری فرزند اسماعیل به ش 
ش 28 متولد1334 صادره از گلپایگان 2- محمد تقی طاالری فرزند اسمعیل به ش ش 1 متولد 1335 صادره 
ازگلپایگان 3- قنبر علی طاالری فرزند اسماعیل به ش ش 39 متولد 1341 صادره از گلپایگان 4- علی رضا طاالری 
فرزند اسماعیل به ش ش 48 متولد 1343 صادره از گلپایگان 5- شهربانو طاالری فرزنداسماعیل به ش ش 640 
متولد 1338 صادره از گلپایگان 6- زهرا بتول طاالری فرزند اسماعیل به ش ش 2 متولد 1346 صادره از گلپایگان 
7- جمیله طاالری فرزند اسماعیل به ش ش 798متولد 1348 صادره از گلپایگان 8- فاطمه شیخ علی فرزند 
حسن به ش ش 19 متولد 1333 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 397/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
تحدید حدود اختصاصی پالک 89 فرعی از 36 اصلی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه باغچه مشجر 15 قفیزی  پاک شماره 89 فرعی از 36 اصلی  واقع در 
بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا جالی قمصری  در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای آقای سید احسان جالی قمصری احدی از ورثه و غیره  تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
95/10/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : 95/09/13 

شماره : 1480/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان علی منعمیان   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت احمد ارشد  به مجتمع شورا 
های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 208/95 
ثبت و برای تاریخ 95/12/8 ساعت 18/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ 
می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره : 5/22/95/502/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان علی منعمیان   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمود منعمی و عباس 
رمضانی   به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختاف به کاسه 190/95 ثبت و برای تاریخ 95/12/8 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  که 
انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده 
مراجعه  دفتر شورا  به  آن  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  رسیدگی جهت  از جلسه  قبل  تا  تواند  می 
 نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 
شماره : 5/22/95/503/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امر اله خان جندقیان  دارای شناسنامه شماره 531به شرح دادخواست به کاسه 95 / 709 از این دادگاه  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشید نوروز زاده  بشناسنامه 212 در 
تاریخ92/8/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- آقای امراله 
خان جندقیان به شماره شناسنامه 531 به عنوان همسر متوفی 2- فاطمه جندقیان به شماره شناسنامه 192 به 
عنوان فرزند متوفی والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 13/2/95/534/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه  شورای حل اختاف آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عبدهللا  قاسمی اندانی  فرزند رحیم  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 
ششدانگ یکبابخانه  پاک 11519/426 واقع در بخش 5 در صفحه 113 دفتر 420 اماک بشماره ثبت 82802 و 
شماره 0206191 بعلت جابجائی سند اولیه مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده لذا  طبق تبصره یک 
اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 26459/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی حذف بهای ثمنیه اعیانی 
ششدانگ یک قطعه زمین تحت پاک 1870/174 واقع در بخش 1 ثبت اسناد گلپایگان بنام صادق بهرامعلی فرزند 
محمود صادر و نامبرده فوت که خانم فردوس رستمی و خاور یاوری مالکین بهای ثمنیه اعیانی می باشند حالیه ثمنیه 
اعیانی پاک مذکور مذکور طبق نظر کارشناس به مبلغ شش میلیون ریال می باشد که به حساب سپرده اداره ثبت واریز 
گردیده که جهت اخذ سپرده به اداره ثبت مراجعه گردد تقاضای موضوعی را طبق تبصره یک ماده 105 قانون اعیانی می 
باشد لذا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به موضوع مدعی می باشند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه 
 صالحه مراجعه و گواهی طرح  دعوای خود را به این اداره ارائه نمایند در غیر این صورت عملیات ثبتی ادامه خواهد 

یافت .
شماره:382/م الف سرپرست اداره ثبت اسناد گلپایگان مهدی صادقی وصفی

آگهی حذف بهاء ثمنیه اعیانی
براساس تقاضای آقا/ قاسمعلی عباسی بهارانچی فرزند عباس  مبنی بر حذف عبارت« به استثنا بها ثمنیه اعیانی 
» از ششدانگ یکباب مغازه وزیر زمین تجاری پاک 12472/4 مورد ثبت صفحه 554 دفتر 610 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق / گواهی دفتر اماک ، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم فرخنده حاج رسولیها 
فرزند مرحوم میرزا نصراله به ش ش 5630 همسر مرحوم احمد حاج رسولیها می باشد در اجرای تبصره یک 
ماده 150 اصاحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 75750000ریال 
تعیین نموده که متقاضی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شماره 060517 مورخ 95/9/1 به صندوق سپرده ثبت 
تودیع نموده و اعام داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطاعی ندارد لذا مراتب فقط 
یک مرتبه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و اماک 
منطقه شرق اصفهان واقع در خیابان پروین میدان هفتم تیر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی 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:26654/م الف 

هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 5 بخش  در  واقع  اصلی   10393 از  فرعی   3475 شماره  پاک  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
رای شماره  و  ثبت است  در جریان  فرزند کاظم    ابراهیمیان    فاطمه  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت 
139560302027005889 مورخ94/5/13 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پاک  اولیه 
در  صبح   9 ساعت  شنبه    روز   95/10/4 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای 
روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  محل شروع 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و 

قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت 
متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  دعوی خود  و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصاح 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

 داد. 
تاریخ انتشار: 1395/09/13 

شماره :27364/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 6 فرعی مفروز شده از پاک یک فرعی از 6562 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عفت ساسانی خوراسگانی فرزند باقر   در جریان ثبت است و 
رای شماره 139560302027005842 مورخه1395/05/12 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/15 روز چهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/09/13 

شماره :27366/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ثبت   5 بخش  در  واقع   15202/2594 پاک  شماره  ساختمان     یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  خسرو    فرزند  ترابی  یوسف  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان 
139560302027004779مورخ95/4/19 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/7 
روز سه  شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

 داد. 
تاریخ انتشار: 1395/09/13 

شماره :27367/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه     شماره پاک 49401 فرعی مفروز شده از پاک 123 فرعی از 15190 
اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید سجاد رضوی زاده فرزند سید عبدالرسول    
در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027004752مورخ1395/04/19 از طرف هیات حل اختاف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پاک  اولیه 
در  9 صبح  شنبه   ساعت  دو  روز   1395/10/06 تاریخ  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  متقاضی  نامبرده  تقاضای 
روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  محل شروع 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و 
قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت 
متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  دعوی خود  و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصاح 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

 داد. 
تاریخ انتشار: 1395/09/13 

شماره :27368/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه     شماره پاک 3474 فرعی مفروز شده از پاک 10393 اصلی  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم اشرف خانم اتحادی ابری فرزند عباس    در جریان ثبت است 
و رای شماره 139560302027005707مورخ1395/05/10 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1395/10/18 روز شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس  تسلیم   منطقه 

داد. 
تاریخ انتشار: 1395/09/13  

شماره :27369/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی مزایده

اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی 
کاسه 141/94 ج ح 4 له کاویان پور اصفهانی و علیه مرتضی رضوی دلیگانی  مبنی بر مطالبه مبلغ 185/000/000ریال 
به منظور فروش یکدستگاه خودرو 206 به شرح ذیل به نشانی اصفهان جاده خاتون آباد پارکینگ صداقت وصف 
کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/10/5 از ساعت 9 تا 9:30 صبح 
در محل این اجراء )طبقه چهارم ساختمان اجرای احکام دادگستری خ نیکبخت جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود.
نظریه کارشناسی

یکدستگاه سواری پژوsd 206 صندوقدار بشماره انتظامی 886 د96 ایران 53 به رنگ سفید روغنی مدل سال 1388 
بشماره شاسی 227158 و شماره موتور 37141 بازدید عینی و فنی بعمل آورده شد وضعیت فعلی اتومبیل در حال حاضر 
دارای موتور ، گریبکس ،دیفرانسیل می باشد و بعلت توقف طوالنی و شارژ نبودن باطری روشن نشده بدنه از ناحیه گلگیر 
جلوی سمت راست و پایه گلگیر عقب راست آثار تصادف دارد دارای خشهای محیطی می باشد تودوزی نسبتا مرتب 
، شیشه  ها و داشبورد سالم است. الستیک ها حدود 40 درصد عاج دارد لیکن بعلت توقف طوالنی غیر قابل استفاده 
می باشد ، بیمه نامه شخص ثالث رویت نشد ارزیابی وضعیت گذاری با عنایت توصیف وضعیت فعلی خودرو و اوضاع 
 فعلی و رکود حاکم بر بازار اتومبیل در حال حاضر مبلغ هیجده میلیون و پانصد هزار تومان قیمت گذاری و ارزیابی

 میگردد.
 شماره:24700/م الف اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی اصفهان

دادنامه
کاسه ی پرونده : 510/95شماره دادنامه :384/95 تاریخ رسیدگی : 95/6/9 مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختاف – شهرستان آران و بیدگل خواهان : علی منعمیان  فرزند ماشااله به آدرس : آران و بیدگل – 
شهرک حاجی – انتهای بلوار یک – نبش میدان همت  خواندگان : 1- محسن بتوای 2- احمد دلیری ف محمد  
هر دو مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه 
فوق و طی تشریفات قانونی  و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا در خصوص دادخواست علی منعمیان  به طرفیت محسن بتوای – احمد 
دلیری  به خواسته مطالبه مبلغ بیست و شش میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 95/6/30-39635 
عهده ی بانک رفاه شعبه دورود  بانضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخه 95/6/9 عدم دفاعیات خواندگان  در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده . فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
95/6/9 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شورا های حل اختاف و مواد 
310و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  و به پرداخت 
مبلغ بیست و شش  میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 
زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه شورا و  پس از 
 آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

می باشد .
 شماره : 5/22/95/500/م الف  

قاضی شورای حل اختاف – شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل 

آخرین آمار ایدز در کشورکاهش آمار سرقت های ُخرد با جمع آوری معتادان

حتما بخوانید!
آخرین آمار ایدز در کشور
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سرطان پروستات در کمین مردان
 ســام زاده، متخصــص اورولــوژی

 فــوق تخصــص پیونــد کلیــه 
و اســتادیار دانشــگاه آزاد واحــد 
ــار  ــران، اظه ــکی ته ــوم پزش عل
داشت: شــیوع ســرطان پروستات 
در آقایــان به عوامــل گوناگونی از 
زندگــی  محــل  نــژاد،  جملــه 
رژیــم غذایــی و عوامــل ژنتیکــی بســتگی دارد. ســام زاده بــا 
تاکیــد بــر نقــش ژنتیــک در بــروز ســرطان پروســتات تصریح 
ــا یکــی از بســتگان درجــه یــک  کــرد: در افــرادی کــه پــدر ی
آن هــا بــه ســرطان پروســتات مبتــا باشــند، شــانس ابتــا به 
ایــن بیمــاری حــدود 3 تــا 4 برابــر بیــش از ســایرین اســت.

ایــن متخصــص اورولــوژی عنــوان کــرد: افــرادی کــه بیــش از 
ــند  ــا باش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــا ب ــتگان آن ه ــر از بس 2 نف
بســیار در معــرض خطــر بــوده و الزم اســت بــه طــور دوره  ای 
 توســط پزشــک متخصــص مــورد معاینــه قــرار گیرنــد 
و نقایــص ژنتیکــی آن هــا نیــز بررســی شــود. ســام زاده 
ــت:  ــه گف ــرطان مثان ــروز س ــه در ب ــش تغذی ــوص نق درخص
تغذیــه، نقــش مهمــی  در بــروز بســیاری از ســرطان ها از 
ــواردی  ــان دارد؛ م ــتات در آقای ــرطان پروس ــروز س ــه ب  جمل
نگهدارنده هــا در مــواد غذایــی، کمبــود  قبیــل وجــود  از 
ویتامیــن D و کمبــود کلســیم در ایجــاد ایــن ســرطان موثــر 

هستند.
ــت مصــرف  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــوژی ب ــن متخصــص اورول ای
گوجــه در مــردان تاکیــد کــرد: گوجه فرنگــی بــه دلیــل 
ــه  ــس گوج ــه و س ــه در رب گوج ــن ک ــاده لیکوپ ــتن م داش
ــرطان  ــه س ــراد ب ــا اف ــگیری از ابت ــت، در پیش ــتر اس بیش
پروســتات بســیار موثــر اســت. ســام زاده افــزود: مردانــی کــه 
بــه طــور منظــم گوجــه مصــرف می کننــد، ریســک ابتــا بــه 
ایــن بیمــاری در آن هــا بســیار کمتــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
ــرای پیشــگیری از ابتــا  مصــرف گوجــه و فرآورده هــای آن ب
بــه ســرطان پروســتات بــه پســران از دوران کودکــی پیشــنهاد 
ــن  ــاد ای ــی در ایج ــه جغرافیای ــزود: منطق ــود. وی اف می ش
ــد  ــر روی کمربن ــران ب ــفانه ای ــت دارد و متاس ــرطان اهمی س
ســرطان پروســتات قــرار گرفتــه اســت. ایــن ســرطان در بیــن 
ــوده و رفته رفتــه  مــردان ایرانــی، چهارمیــن ســرطان شــایع ب

ــه رتبــه ســوم اســت. در حــال ارتقــا ب
ایــن متخصــص اورولــوژی تاکیــد کــرد: بــه مــردان بــاالی 50 
ســال توصیــه می شــود کــه حتمــا بــه طــور ســالیانه توســط 
ــای الزم  ــوند و آزمایش ه ــه ش ــت معاین ــک اورولوژیس پزش

بــرای بررســی پروســتات را انجــام دهنــد. ایرنــا

پسر جوان، خواهر شبگردش را کشت
انتظــار  بــه  هرچــه  نیمه شــب  جــوان  پســر 
نشســت تــا خواهــرش بــه خانــه برگــردد، از او 
ــوان  ــر ج ــرانجام دخت ــه س ــا اینک ــد ت ــری نش خب
مشــاجره از  پــس  آمــد.  منــزل  بــه   ســحرگاه 
ــل  ــه قت ــو ب ــا چاق ــرش را ب ــمگین خواه ــرادر خش  ب

رساند.
 ایــن جــوان پــس از قتــل در حالــی  کــه گریــه 
ــا پلیــس تمــاس گرفــت و گفــت : »مــن  می کــرد، ب

خواهــرم را کشــته ام.«
مأمــوران بــا اطــاع از ایــن جنایــت بــه محــل حادثــه 
رفتنــد و بــا جســد خونیــن دختــر در راهــروی خانــه 

روبــه رو شــدند. 
ــرادر  ــر و ب ــن خواه ــات پلیــس نشــان داد ای تحقیق
ــی  ــردی زندگ ــورت مج ــه ص ــان ب ــه پدری ش در خان

می کردنــد.
ــرم  ــن و خواه ــت: م ــا گف ــل در بازجویی ه ــل قت عام
امــا  بودیــم؛  درگیــر  هــم  بــا  قبــل  مدت هــا  از 
ــر  ــتیم و ه ــم کاری نداش ــا ه ــه ب ــود ک ــد روز ب چن
ــب  ــود. نیمه ش ــودش ب ــی خ ــر زندگ ــه فک ــس ب ک
در  او  شــدم  متوجــه  رفتــم،  خانــه  بــه  وقتــی 
ــزل  ــه من ــح ب ــک صب ــه نزدی ــا اینک ــت ت ــه نیس  خان

آمد. 
بــا عصبانیــت در حــال قــدم زدن بــودم کــه بــه مــن 

توهیــن کــرد و گفــت تــو بــا مــن چــه کار داری؟ 
از ســوی دیگــر چنــد وقتــی بــود کــه بــه رفتارهایــش 
ــودم. همیــن باعــث مشــاجره لفظــی  شــک کــرده ب
مــا شــد و ناگهــان خواهــرم بــه ســمتم حملــه 
کــرد. خیلــی عصبانــی شــدم و او را بــه زمیــن 
ــن  ــر زمی ــادی کشــید و ب ــه خواهــرم فری ــدم ک  کوبی

افتاد.
 پــس از آن رفتــم و خوابیــدم. حــدود ســاعت 
دیــدم  و  شــدم  بیــدار  خــواب  از  بعدازظهــر   3
ــاده  ــه افت ــار راه پل ــن کن ــن روی زمی ــرم خونی  خواه

است. 
و  لرزیــدن  بــه  شــروع کــرد  پایــم  و  دســت   
وحشــت زده بــه جســدش خیــره شــدم. اصــا 
فکــرش را نمی کــردم کــه خواهــرم را بــه قتــل 
رســانده ام. نمی دانســتم چــه کنــم؛ ســاعاتی کنــارش 
مانــدم و بعــد از آن بــه بــرادرم زنــگ زدم و موضــوع 
را برایــش توضیــح دادم کــه گفــت بــا پلیــس تمــاس 
ــوز ــردم. جام نی ــن کار را ک ــم همی ــن ه ــرم و م بگی

فرشــته کریمــی زاده، روان شــناس، گفــت: مــادران 
ــمی  ــی و جس ــکات روح ــروز مش ــه ب ــرده زمین افس
از جملــه پرخاشــگری و گوشــه گیری در   فراوانــی 

فرزندانشــان را بــه وجــود می آورنــد.
و  کــودک  روان شــناس  کریمــی زاده،  فرشــته 
ــر روح  ــادران ب ــردگی م ــر افس ــاره تاثی ــواده، درب خان
و روان فرزندانشــان بیــان کــرد: مــادران افســرده 
بــه  میــزان کافــی  بــه  بی حوصلگــی  دلیــل  بــه 
امــر  همیــن  و  نمی کننــد  توجــه  خــود  کــودکان 
باعــث ارتبــاط نادرســت فرزنــد بــا مــادر و بــروز 
 مشــکاتی ماننــد کمبــود اعتمادبه نفــس در آن هــا 

می شود.
فرزنــدان  افســرده  مــادران  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کودکانــی  داشــت:  اظهــار  دارنــد،  گوشــه گیری 
ســایر  از  بیشــتر  دارنــد  افســرده  مــادر  کــه 
همســاالن خــود از ناتوانــی در برقــرای ارتبــاط بــا 
دیگــران رنــج می برنــد و اغلــب آن هــا بــا انجــام 
جلــب  دنبــال  بــه  خاصــی  حــرکات  و  رفتارهــا 

توجــه دیگــران به ویــژه مادرشــان هســتند. ایــن 
روان شــناس گفــت: مــادران افســرده اغلــب بــه 
 فرزنــد خــود بــه چشــم مزاحــم نــگاه می کننــد 
ــی  ــی تلق ــیار منف ــودک را بس ــی ک ــای طبیع و رفتاره
نافرمانــی،  موجــب  موضــوع  ایــن  می کننــد کــه 
بــه  نوجــوان  و  کــودک  گرایــش  و  پرخاشــگری 

می شــود. کامپیوتــری  بازی هــای 
وی عنــوان کــرد: یکــی از زمینه هــای بــه وجــود آمــدن 
افســردگی، اســترس فــراوان اســت و از آنجایــی کــه 
اضطــراب اختالــی اســت کــه افــراد آن را از یکدیگــر 
یــاد می گیرنــد، کودکانــی کــه مــادران افســرده دارنــد، 

اغلــب دچــار اســترس هســتند.

کریمــی زاده بــا بیــان اینکــه افســردگی مــادران عــاوه 
بــر روح و روان بــر جســم کــودک نیــز تاثیــر فراوانــی 
ــی  ــل ناتوان ــه دلی ــودکان ب ــن ک ــزود: ای ــذارد اف می گ
ــط  ــه محی ــران ب ــا دیگ ــت ب ــاط درس ــراری ارتب در برق
ــث  ــر باع ــن ام ــد؛ ای ــری دارن ــه کمت ــان توج اطرافش
بهــره هوشــی کمتــر آن هــا نســبت بــه همســاالن خــود 

می شــود.
بــه  مــادر  بی توجهــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کــودک  نیاز هــای  تــا  می شــود  موجــب  فرزنــد 
از جملــه نیــاز بــه مــواد غذایــی مفیــد و خــواب 
ــار  ــود، اظه ــن نش ــی تامی ــه خوب ــا ب ــی در آن ه کاف
کــرد: کودکانــی کــه مــادر افســرده دارنــد اغلــب 
ــال  ــن اخت ــتند و ای ــردگی هس ــال افس ــار اخت  دچ

را از مادر خود می آموزند. 
ایــن روان شــناس افــزود: بهتــر اســت افــراد پیــش از 
بــارداری و بچــه دار شــدن بــه پزشــک و روان شــناس 
ــرای درمــان  مراجعــه کــرده و در صــورت افســردگی ب

آن هرچــه زودتــر اقــدام کننــد.

علت گوشه گیری کودکان

شنبه13آذرماه1395 ـــمـــاره309 ســـــالدومݡسݒ

امامعلی؟ع؟میفرمایند:

والَحبُسَذخیَرتاِنَفَدُعوُهماِلَیوِمِهما.
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)قیامت(وانهید.
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-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــر  ــه چت ــای برنام ــی از بخش ه ــردم، یک ــکات م ــه مش ــیدگی ب رس

ــاط اســت.  ارتب
ــی  ــروش خانگ ــس اداره ف ــر، رئی ــدس دواتگ ــن راســتا، مهن در همی
ــخگوی دو  ــان، پاس ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــت ش ــن ثاب تلف

ــدند. ــه ش ــن برنام ــترکان در ای ــؤال مش س
    سؤال اول:

ــرات شاهین شــهر حــدود یکســال اســت خــط تلفــن  چــرا اداره مخاب
ــد؟ ــذار نمی کن واگ

محــض  بــه  محله هــا  بیشــتر  در  شاهین شــهر  شهرســتان  در 
ارائــه  تلفــن  خــط  هفتــه  یــک  ظــرف  مشــترک   درخواســت 

می شود. 
فقــط در چنــد خیابــان ایــن شــهر بــه دلیــل کمبــود امکانــات، امــکان 
ارائــه خــط جدیــد فعــا وجــود نــدارد. امــا در اوایــل ســال آینــده ایــن 

مشــکل نیــز حــل خواهــد شــد.
    سؤال دوم:

در مرکــز ولیعصــر مــدت 6-5 مــاه اســت خــط تلفــن ارائــه نمی شــود؛ 
دلیــل ایــن موضوع چیســت؟

در محــدوده مرکــز ولیعصــر در بعضــی نقــاط دچــار کمبــود امکانــات 
هســتیم کــه بــه زودی ایــن مشــکل حــل و امــکان ارائــه تلفــن بــرای 

مشــترکان فراهــم خواهــد شــد.
    نکته:

شــهروندانی کــه قصــد مطــرح کــردن مشــکات خــود در برنامــه چتــر 
ارتبــاط را دارنــد، حتمــا شــماره پیگیــری درج شــده در برگــه شــکایت 
ــا دقــت بیشــتری  ــه ســؤاالت ب ــا رســیدگی ب ــد ت خــود را اعــام کنن

انجــام شــود.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

»آگهی  مناقصه عمومی«

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/524 مورخ 95/3/19 شورای اسامی شهر در نظر 

دارد عملیات موضوع ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه 

ذیل دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری چهارشنبه مورخ 95/9/24 جهت اطاع از شرایط شرکت در 

مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ برآورد اولیه اعتبار )ریال( شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف

100.000.000 2.000.000.000 95/9/4
95/20572

محوطه سازی محات سطح 
شهر فوالدشهر
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