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ــت،  ــه کرام ــاز ده ــه )س( و آغ ــرت معصوم حض
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دختــر پاکدامــن امــام هفتــم، بهتریــن بهانــه اســت تــا 

ــام گیــرد. روز ملــی دختــران ن
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ــه شــأن و  ــارف ب ــل، واصــل و ع ــوان شــیعه ای کام عن
ــه جــان خــود، شــبیه خــود و کســی  ــه، بلک ــام ائم مق
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ــیعیان ــه ش ــفیع هم ــو را ش ــن بان ــرده و ای ــی ک  معرف
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حقوق بشر اسالمی 
باید به دنیا عرضه شود

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه ؟س؟ 
و روز دختر گرامی باد



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

ــزاران زن  ــطین ه ــه گفت:درفلس ــوه قضایی ــس ق ریی
ــی  ــه غرب ــوند ک ــی ش ــته م ــی کش ــودک درحال و ک
هــا معتقدنــد کــه حقــوق بشــر فقــط مختــص 
آنهاســت و باپــول جلــوی دهــان مســئوالن ســازمان 
 ملــل را بــرای ســکوت نســبت بــه ایــن فاجعــه

می گیرند.
ــی  ــت هللا صــادق آمل ــر، آی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
الریجانــی در مراســم ســومین دوره اعطــا جایــزه 
ــلمان  ــورهای مس ــت: کش ــامی گف ــر اس ــوق بش حق
ــث از  ــر منبع ــوق بش ــا حق ــد ت ــود بیاین ــه خ ــد ب بای
ــا  ــه دنی ــانی ب ــت انس ــو از کرام ــامی ممل ــگاه اس ن
ــوق  ــئله حق ــه مس ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــه ش عرض
بشــر مســئله محــوری اســت، گفــت: رابطــه حــق بــا 
ــاالت  ــت و مق ــح اس ــورد تنقی ــت م ــف و سیاس تکلی
بســیار زیــادی در ایــن خصــوص تدویــن شــده اســت 
ــوق بشــر اختصــاص یافته اســت. ــرای حق ــا ب و غالب

ــر در  ــوق بش ــگاه حق ــه جای ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
اســام گفــت: حقــوق بشــر بــه لحاظ ســاختار انســان 
ــه در  ــی ک ــی و خداشناس ــان شناس ــی و جه شناس
ــت  ــا اهمی ــرای م ــود دارد، ب ــق وج ــرده ح ــس پ پ
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ــس ق ــی دارد.ریی خاص
ــن  ــر ای ــت: ب ــرآن گف ــی آدم در ق ــا بن ــد کرمن ــه لق آی
ــگاه  ــوق بشــر در اســام جای ــه حق اســاس اســت ک
ــان در  ــی انس ــت ذات ــئله کرام ــژه ای دارد و  مس وی

قــرآن متفــاوت از نــگاه ماتریالیســتی اســت.صحبت 
هــای غربــی هــا در مــورد قصــاص بــه نوعــی نقــض 
قانــون  اســاس  افــزود:  اســتوی  مــردم  حقــوق 
ــت هــای  ــای اســام اســت و صحب ــر مبن اساســی ب
غربــی هــا در مــورد قصــاص بــه نوعــی نقــض حقــوق 
مــردم اســت. بحــث دیگــر رفتــار عملــی حقــوق بشــر 
غــرب اســت  چــرا کــه آنهــا نــگاه ابــزاری بــه حقــوق 
ــزاران زن و  ــطین ه ــزود: در فلس ــد.وی اف ــر دارن بش

کــودک در حالــی کشــته مــی شــوند کــه غربــی  هــا 
ــد کــه حقــوق بشــر فقــط مختــص آنهاســت  معتقدن
ســازمان  مســئوالن  دهــان  جلــوی  پــول  بــا  و 
 ملــل را بــرای ســکوت نســبت بــه ایــن فاجعــه

 می گیرند.
الریجانــی بــا بیــان اینکــه حقــوق بشــر در خــود غــرب 
پایمــال می شــود، گفــت: در حالــی حقوق مســلمانان 
ــه بدتریــن شــکل نفــی مــی  ــده هــا ب و حتــی پناهن

شــود کــه جمهــوری اســامی چنــد میلیــون پناهنــده 
ــزود: کشــورهای مســلمان  ــی اف را جــای داد.الریجان
ــث از  ــر منبع ــوق بش ــا حق ــد ت ــود بیاین ــه خ ــد ب بای
ــا  ــه دنی ــانی ب ــت انس ــو از کرام ــامی ممل ــگاه اس ن
عرضــه شــود.رییس قــوه قضاییــه خطــاب بــه ســتاد 
ــد:  ــتار ش ــه خواس ــور خارج ــر و وزارت ام ــوق بش حق
مــن پیشــنهادی دارم بــه ســتاد حقــوق بشــر کــه بــا 
ــا  ــو ب ــاله گفت وگ ــه مس ــور خارج ــکاری وزارت ام هم
کشــورهای اروپایــی را در بخــش حقــوق بشــر ایجــاد 
کنــد البتــه آمریکایی هــا را بایــد کنــار گذاشــت، 
ــد.  ــان دادن ــام نش ــد و در برج ــل خدعه ان ــا اه آن ه
ــی  ــا گفت وگوی ــا آن ه ــر ب ــوق بش ــث حق ــا در بح م
نداریــم. اصلی تریــن شــرط ایــن گفت وگــو بایــد 
ــری و  ــوق بش ــوی حق ــن گفت وگ ــه ای ــد ک ــن باش ای
ــران  ــه این کــه فقــط ای مضمونــش طرفینــی باشــد ن
ــا  ــه باشــد. م ــد دوطرف ــرد، بای ــرار گی ــورد ســوال ق م
ــا بحــث داریــم. بایــد در نحــوه  ــه اروپ هــم نســبت ب
رفتارشــان بــا بشــریت از آن هــا و در مــورد ایــن 
اسام هراســی ســوال داریــم. در رابطــه بــا ایــن 
کشــف حجــاب اجبــاری در مــدارس و دانشــگاه ها در 
کشــور فرانســه ســوال داریــم. در فرانســه ای کــه اگــر 
بــه هولوکاســت بــه گــوش چشــمی بــه مخالــف نظــر 
 شــود بایــد بــه زنــدان رفــت. آیــا ایــن حقــوق بشــر

 است؟
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باید حقوق بشر اسالمی به دنیا عرضه شود

ــات دســتگیری  رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا جزئی
ــرد. ــن بدهــکار بانکــی کشــور را تشــریح ک بزرگتری

ــی در  ــا مقیم ــردار محمدرض ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
حاشــیه آئیــن تکریــم از خبرنــگاران نیــروی انتظامــی 
ــزار  ــا برگ ــزی ناج ــتاد مرک ــروز در س ــح دی ــه صب ک
شــد، دربــاره اخبــار منتشــر شــده پیرامون دســتگیری 
ــار  ــی کشــور، اظه ــام بانک ــه نظ ــکار ب ــن بده بزرگتری
کــرد: یکــی از اقداماتــی کــه در پلیــس آگاهــی انجــام 
می شــود رصــد و پیگیــری بدهــکاران بانکــی اســت و 
بانک هــا اطاعــات افــرادی را کــه دسترســی بــه آنهــا 
ــد  ــرار می دهن ــی ق ــس آگاه ــار پلی ــد در اختی ندارن
ــده  ــی وارد پرون ــم قضای ــت حک ــا دریاف ــز ب ــا نی و م

می شــویم.
وی بــا بیــان اینکــه چنــدی پیــش یکــی از بزرگتریــن 

بدهــکاران بــه نظــام بانکــی کشــور شناســایی و 
دســتگیر شــد گفــت: ایــن فــرد بیــش از 150 میلیــارد 
ــه  ــه البت ــت ک ــی داش ــپه بده ــک س ــه بان ــان ب توم
ممکــن اســت ایــن رقــم بــا احتســاب رقــم جریمــه و 
دیرکــرد تغییراتــی هــم داشــته باشــد امــا رقــم اولیــه 

ایــن اســت.
ــی  ــه ایــن فــرد ط ــان اینک ــردار مقیمــی بــا بی س
ســال های گذشــته فــراری بــوده اســت، اظهــار کــرد: 
ســرانجام بــا پیگیری هــای پلیــس آگاهــی متهــم در 
تهــران دســتگیر شــد و هــم اکنــون در اختیــار مقــام 

ــرار داد. ــی ق قضای
وی در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر اینکــه آیــا 

ــهیاتی را  ــن تس ــی چنی ــل و تبان ــا جع ــرد ب ــن ف ای
ــت،  ــته اس ــز داش ــتانی نی ــرده و همدس ــت ک دریاف
اظهــار کــرد: ایــن فــرد وابســتگانی نداشــته و بانــک 
بایــد توضیــح دهــد کــه تســهیات را چگونــه و بــرای 

ــود. چــه دریافــت کــرده ب
رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا دربــاره اینکــه آیــا ایــن 
فــرد واقعــا بزرگتریــن بدهــکار بانکــی کشــور بــوده یــا 
خیــر؟ گفــت: فــرد دســتگیر شــده یکــی از بزرگتریــن 
ــد  ــه بای ــه البت ــوده ک ــور ب ــه کش ــی ب ــکاران بانک بده

بدهــی خــود را تســویه کنــد.
وی ادامــه داد: پرونده هــای دیگــری نیــز در دســتور 
ــا  ــرد م ــه رویک ــرار دارد و البت ــی ق ــس آگاه کار پلی
پیشــگیرانه رویکــرد  بانکــی  بدهــکاران  مــورد   در 

 است.

کــرد:  اعــام  اطاعــات  وزارت 
و  عناصــر  از  نفــر   10۲ تعــداد 
تروریســتی  هــواداران گروهــک 
جهــاد  و  توحیــد  تکفیــری 
پیگــرد  مــورد  و  شناســایی 
ــی  ــی و قضای ــی و عملیات اطاعات

گرفتنــد.  قــرار 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه 
ــه ای از  ــات خاص ــا، وزارت اطاع ــانی واج اطاع رس
ــنندج  ــری س ــتی تکفی ــک تروریس ــات گروه اقدام
ــه ای  ــی اطاعی ــاد را ط ــد و جه ــه توحی ــوم ب موس
ــر  ــرح زی ــه ش ــل آن ب ــن کام ــه مت ــرد ک ــریح ک تش
ســلفیت  عقایــد  دنبــال گســترش  بــه  اســت: 
از  تعــدادی  غــرب کشــور،  منطقــه  در  تکفیــری 
فریــب خــوردگان در زمســتان ســال 1387 فعالیــت 
تروریســتی خــود را معطــوف بــه ایــران نمودنــد 
ــه  ــتی ک ــی تروریس ــکیل گروه ــه تش ــدام ب ــذا اق ل
ــروف  ــر« مع ــروه ابوبک ــام »گ ــه ن ــردم ب ــن م در بی
ــگاه  ــود صبح ــدام خ ــن اق ــود و در اولی ــده ب گردی
مــورخ 4 اردیبهشــت 88 بــا اســتعداد ۲7 نفــر نیــرو 
ــی و  ــتاد فرمانده ــه س ــزا ب ــروه مج ــب دو گ در قال

یــگان ویــژه نیــروی انتظامــی حملــه 
مــی نماینــد کــه منجــر بــه شــهادت 
و زخمــی شــدن تعــدادی از پرســنل 

ــردد. ــی گ ــی م ــروی انتظام نی
 در ابتــدا نــوک پیــکان اتهامــات بــه 
ــه  ــی از جمل ــات قوم ــمت جریان س

ــژاک نشــانه رفــت. پ
ــده  ــع آوری ش ــات جم ــاس اطاع ــر اس ــن ب  لیک
ــخص  ــده مش ــل آم ــای بعم ــری ه ــی و پیگی مردم
شــد کــه ایــن اقدامــات از ســوی جریانــات تکفیــری 
ــن  ــه ای ــوری ک ــت بط ــده اس ــدام ش ــی و اق طراح
ــه  ــی ب ــری – وهاب ــر تکفی ــی از تفک ــه تأس ــروه ب گ
ــه  ــدام و ب ــلمانی اق ــره مس ــردن دای ــر ک ــته ت بس
تکفیــر شــهروندان کردســتان پرداختــه بطوریکــه 
و  علمــا  از  برخــی  خــود  عملیاتــی  اقدامــات  در 
شــهادت  بــه  را  همشــهریان  و  ماموســتاهای 
ــت  ــام موجودی ــرای اع ــب آن ب ــانیدند و متعاق رس
بــدون لحــاظ اصــول و تاکیــدات اســام اقــدام 
ــه ایجــاد رعــب، وحشــت، ایجــاد ناامنــی و حتــی  ب
اقدامــات تروریســتی نمودنــد و نــام گــروه را توحیــد 

ــد. ــاد نامیدن و جه

نماینــده ولــی فقیــه در اصفهــان 
روی  پیــاده  اینکــه  بیــان  بــا 
در  را  معنویــت  روح  اربعیــن 
جامعــه افزایــش مــی دهــد 
بــر ضــرورت ایجــاد امکانــات 
رفاهــی بــرای زائــران اربعیــن 
تأکیــد کــرد و گفــت: خدمــت 

بــه زائــران اربعیــن تعظیــم شــعائرهللا اســت.به گــزارش 
ــی  ــف طباطبای ــید یوس ــت هللا س ــن، آی ــای وط کیمی
ــه  ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول ــژاد، نماین ن
اصفهــان، دیــروز در دیــدار اعضــای ســتاد اربعیــن 
اســتان تاشــهای آنهــا را مصــداق تعظیــم شــعائر الهــی 
ــج  ــوره ح ــه 3۲ س ــاس آی ــر اس ــت: ب ــت و گف دانس
ــَم شــعاِئَر الّلــه َفإنَّهــا ِمــن َتْقــوي القلــوب«  »َوَمــْن ُيَعظِّ
ــی شــما  ــوای درون ــا و تاشــها نشــان از تق ــن قدمه ای
دارد.نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری بــر لــزوم توجه 
بــه برنامــه هــای فرهنگــی در ایــن ســفر معنــوی تأکید 
کــرد و افــزود: نفــس پیــاده روی اربعیــن روح معنویت 
ــن  ــی ای ــا زمان ــد ام ــی ده ــش م ــه افزای را در جامع
زیارتهــا اثرگــذار و مانــدگار اســت کــه بتوانــد روح والیــت 
پذیــری و تقــوای درونــی افــراد را افزایــش دهــد و ایــن 

امــر جــز بــا فعالیتهــای فرهنگــی برنامــه 
ــد شــد.آیت  ــق نخواه ــزی شــده محق ری
ــرد: یکــی  ــح ک ــژاد تصری ــی ن هللا طباطبای
ــران در ســالهای گذشــته  از مشــکات زائ
ــه  ــود ک ــفر ب ــرایط س ــاع از ش ــدم اط ع
ــل از  ــی قب ــای آموزش ــته ه ــه بس ــا ارائ ب
ســفر و ایجــاد مکانهایــی جهــت راهنمایی 
ــل  ــه حداق ــکات ب ــن مش ــرز ای ــد از م ــل و بع زوار قب
ــل  ــرا و هت ــاخت زائرس ــاره س ــید.وی درب ــد رس خواه
ــار  ــی، اظه ــران اصفهان ــت خی ــه هم ــران ب ــرز مه در م
ــی  ــوب م ــور محس ــانی کش ــران پیش ــرز ای ــت: م داش
ــا وســعت  ــا نگاهــی حداکثــری و ب شــود، از ایــن رو ب
ــات  ــد نقشــه کشــی و برنامــه ریــزی و همــه امکان دی
ــی  ــردم پیــش بین ــف م ــرای اقشــار مختل رفاهــی را ب
کنید.نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ایــن مطلــب کــه علیرغــم پیشــرفت تکنولــوژی هنــوز 
هیــچ چیــز جــای کتــاب را نمــی گیــرد، افــزود: در تهیــه 
محتــوای آموزشــی افــزون بــر نــرم افزارهــا و ســایتها، 
کتابهایــی زیبــا و خاصــه کــه نیــاز زائــر را مرتفــع 
 کنــد، تهیــه شــود و قبــل از ســفر در اختیــار آنهــا قــرار 

گیرد.

وزارت اطالعات: 

۱۰۲ تروریست تکفیری شناسایی و برخی از آنها به اعدام محکوم شدند 
آیت هللا طباطبایی نژاد:

پیاده روی اربعین معنویت را در جامعه افزایش می دهد

مشــاور وزیــر و مدیــر کل حراســت وزارت ورزش و جوانــان، 
از دســتگیری یکــی دیگــر از زمیــن خــوران ورزشــگاه بــزرگ 
اصفهــان بــا هماهنگــی بازپــرس دادســرای عمومــی و 
انقــاب برخــوار توســط مامــوران خــدوم پلیــس اطاعــات 
و امنیــت شهرســتان برخــوار خبــر داد. بــه گــزارش تابنــاک 
ــبانه  روزی و  ــاش ش ــت: بات ــو  گف ــنی  خ ــی، حس ورزش
ــان   ــی  وزارت  ورزش  و جوان ــوزه حقوق ــای  ح ــری ه پیگی
مســتقر در اســتان اصفهــان  و  اداره  کل  ورزش  و  جوانــان 
اصفهــان، یکــی  دیگــر  از  زمیــن  خــوران  ورزشــگاه  بــزرگ  
اصفهــان  دســتگیر  شــد.وی  تصریــح  کــرد: بــا  تحقیــق  و 
بررســی  انجــام  شــده  مشــخص شــد متهم بــا اســتفاده  از 
اســناد جعلــی  اقــدام بــه فــروش  اراضــی  دولتــی  نمــوده  
بــود  کــه پــس  از طــرح  شــکایت  علیــه  نامبــرده   و پــس  
از  انجــام  تحقیقــات الزم، وی  بازداشــت و بــا  قــرار وثیقــه  
50 میلیــارد ریالــی روانــه  زنــدان شد.حســنی خــو  با  اشــاره  
بــه  بیانــات   مقــام معظــم  رهبــری )مدظلــه العالــی (  و  
ریاســت محتــرم جمهــوری و تأکیــدات رئیــس محتــرم قــوه 
قصاییــه مبنــی  بــر  حفاظــت  از اراضــی  ملــی  و  دولتــی   
تاکیــد  کــرد:اراده  واقعــی  بــرای حفــظ  حقــوق بیــت  المــال 
ــد   ــان بای ــرد؛ متولی ــکل  بگی ــد  ش ــت  از  آن  بای و حراس
تــاش  مضاعفــی  را در  راســتای حفاظــت  از  اراضــی  ملــی  
ــان   ــر  ورزش و جوان ــی  داشــته باشــند. مشــاور وزی و دولت
تاکیــد  کــرد: برخــورد  بــا  افــراد  متخلــف و دســت  انــدازان  
ــان   ــال  همچن ــت الم ــی  و  بی ــی  مل ــن  اراض و  متصرفی
ادامــه  خواهــد  داشــت؛ و در  ایــن  موضــوع  همــه  افــراد 
ــل   ــا  در  مقاب ــد  پاســخگو باشــند چــون  م ــش بای ذی نق

بیــت المــال  مســئول  هســتیم.

ــران  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــکایت ارت ــا ش ــی ب ــن عباس حس
ــد. ــت ش بازداش

ــروز  ــح دی ــزاری تســنیم، صب ــی خبرگ ــگار دفاع ــزارش خبرن ــه گ ب
ــال  13 مــرداد حســن عباســی رئیــس مرکــز بررســی های دکترین
بــا شــکایت ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در دادســرای نظامــی 

ــه حکــم بازپــرس بازداشــت شــد. حاضــر و ب
پیــش از ایــن بخشــی از یــک ســخنرانی حســن عباســی در 
ــه طــور گســترده در فضــای  ســال های اخیــر، در روزهــای اخیــر ب
ــا  ــراض و نهایت ــه اعت ــر ب ــه منج ــود ک ــده ب ــر ش ــازی منتش مج
ــن  ــش، حس ــراض ارت ــس از اعت ــد. پ ــش از وی ش ــکایت ارت ش
ــده کل  ــی فرمان ــکر صالح ــه سرلش ــمی ب ــه ای رس ــی در نام عباس

ــرد. ــی ک ــش عذرخواه ــما از ارت ــش، رس ارت
ــده  ــتان فرمان ــر پوردس ــی، امی ــن عباس ــی حس ــس از عذرخواه پ
نیــروی زمینــی ارتــش طــی نامــه ای خطــاب بــه عباســی، 
عذرخواهــی رســمی وی را اقدامــی شــجاعانه خطــاب کــرد و گفــت 
ــربازی در  ــق س ــه توفی ــت ک ــن اس ــما ای ــا و ش ــار م ــه، »افتخ ک
لشــکر ولــی امــر مســلمین )حفظــه هللا( را داریــم همان گونــه کــه 
شــما محبــت خــود را بــا عذرخواهــی بــه بــرادران ســربازتان نشــان 
ــایر  ــی و س ــه جناب عال ــابق ب ــز کمافی الس ــا نی ــه م ــد، عاق دادی
ــد  ــری دارن ــام و رهب ــه نظ ــق ب ــروی عش ــه دل در گ ــئوالنی ک مس

ــت.« ــی اس ــود باق ــوت خ به ق

رژیــم  تــاش  از  کویتــی  مقــام  یکــی 
بازارهــای  بــه  نفــوذ  بــرای  صهیونیســتی 
کشــورهای عربــی خبــر داد و اعــام کــرد 
می کنــد. ممانعــت  امــر  ایــن  از  کویــت 

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ولیــد ابراهیــم 
تحریــم  دفتــر  رئیــس  حمــادی،  حســن 
دارایــی  وزارت  اداره کل گمــرکات  اســرائیل 
کویــت، در حاشــیه نشســتی بــا محوریــت 
تحریــم رژیــم صهیونیســتی در قاهــره گفــت: 
در نشســت قاهــره، وضــع برخــی شــرکت های 
ــد  ــه می کنن ــرائیل معامل ــا اس ــه ب ــی ک خارج
یــا تولیــدات شهرک نشــین ها را خریــداری 
می کننــد، بررســی شــد. وی افــزود: اســرائیل 
بــه دنبــال نفــوذ بــه بازارهــای عربــی از طریــق 

شــرکت های خارجــی اســت.
ــت از  ــرورت حمای ــر ض ــره ب ــت قاه  در نشس
اقدامــات مردمــی عربــی و بین المللــی در 
ــد  ــرائیل تاکی ــادی اس ــم اقتص ــتای تحری راس

شــد.
 رئیــس دفتــر تحریــم رژیم صهیونیســتی اداره 
ــه  ــت در ادام ــی کوی ــرکات وزارت دارای کل گم
بیــان کــرد: کویــت بــه طــور جــدی و گســترده 
ــا  ــوی ب ــی ق ــد و رایزن ــرا می کن ــم را اج تحری
دفتــر اصلــی تحریــم اســرائیل در قاهــره دارد 

ــوند. ــد می ش ــرکتها رص ــه ش و هم
ــازه  ــت اج ــا در کوی ــرد: م ــام ک ــادی اع  حم

ورود کاالهــای اســرائیلی بــه بازارهــای کویــت 
ــم  ــن تحری ــت از ای ــت کوی ــم. مل را نمی دهی
هــر  و  می کنــد  حمایــت  اســرائیل  علیــه 
ــق  ــود از طری ــت ش ــازار یاف ــه در ب ــی ک کاالی
ــت بیــش  مــردم اطــاع داده مــی شــود. کوی
اجــرای  راســتای  در  عــرب  کشــورهای  از 
ــد  ــم اقتصــادی اســرائیل حرکــت می کن تحری
و بایــد دفاتــر تحریــم عربــی اســرائیل در 
قــرار  حمایــت  مــورد  عربــی   کشــورهای 

گیرد.
 وی تاکیــد کــرد: تاثیــر اقتصــادی تحریــم 
کشــورهای  ســوی  از  اســرائیلی  کاالهــای 
ــت  ــه عل ــرائیل ب ــت و اس ــکار اس ــی آش عرب
ــه  ــوذ ب ــال نف ــه دنب ــی گســترده، ب بحــران مال

بازارهــای عربــی اســت.

رئیس پلیس آگاهی تشریح کرد
جزییات دستگیری یکی دیگر از زمین 

خواران ورزشگاه بزرگ اصفهان 

حسن عباسی با شکایت ارتش
 بازداشت شد

مسئول کویتی: 
اجازه ورود کاالهای اسرائیلی را نمی دهیم

رئیس پلیس آگاهی تشریح کرد
جزئیات دستگیری بزرگترین بدهکار بانکی کشور
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جایگاه دختران 
ادامه از صفحه یک: 

نــام شــریف آن بزرگــوار، فاطمــه و مشــهورترین لقــب 
ــم  ــام هفت ــدرش ام ــت. پ ــه اس ــرت، معصوم آن حض
ــادر  ــر)ع( و م ــن جعف ــی ب ــرت موس ــیعیان، حض ش
گرامــی اش نجمــه خاتــون، مــادر امــام رضــا)ع( نیــز 
ــت.حضرت معصومــه)س(، در روز اول ذیقعــده  هس
ســال 173 هجــری قمــری، در مدینــه بــه دنیــا آمد. از 
آنجــا کــه حضــرت موســی بــن جعفــر، پــدر گرامــی آن 
ــه عباســی  ــدان هــارون الرشــید، خلیف حضــرت در زن
محبــوس بــود، حضــرت معصومــه)س( از همــان 
ــوارش  ــرادر بزرگ ــت ب ــت و تربی ــت مراقب ــی تح کودک

امــام رضــا)ع( قــرار گرفــت.
ــرا)س(،  ــه زه ــس از فاطم ــه)س(، پ ــه معصوم فاطم
ــت)ع(،  ــل بی ــص اه ــه ن ــه ب ــت ک ــی اس ــن زن دومی
مــی شــود. حضــرت  نائــل  مقــام شــفاعت  بــه 
معصومــه)س(، الگــوی زن مســلمانی اســت کــه 
عصمــت خــدادادی نــدارد؛ بانــوی کرامــت و شــفاعتی 
ــی  ــود م ــرم خ ــش را ح ــادق)ع(، حرم ــام ص ــه ام ک
دانــد و امــام رضــا)ع( بــه وجــودش افتخــار مــی کنــد.

آنچــه مــا از صــدر اســام دیــده ایــم حکایــت از 
ــی  ــور م ــه گ ــده ب ــران را زن ــه دخت ــی اســت ک جاهلیت
کردنــد و بــرای زن در جامعــه جایگاهــی قائــل نبودنــد 
کمــا اینکــه جاهلیــت امــروز در عربســتان هــم کمتــر 
ــم در  ــروز ه ــت ام ــل نیس ــال قب ــت 1400س از جاهلی
عربســتان زنهــا حــق رای ندارنــد و از خیلــی از نعمــت 
هــای الهــی همچنــان محرومنــد ونیــز درعصــر کنونــی 
نوعــی جاهلّیــت بــا چهــره جدیــد و مــدرن رخ نمــوده 
ــی در اوج  ــه غرب ــم جامع ــی بینی ــه م ــت چنانچ اس
ــر  ــه س ــران ب ــان و دخت ــی از زن ــره کش ــر و به تحقی
مــی بــرد و تــاش مــی کنــد بــا قانونمنــد کــردن ضــّد 
ــگ  ــع و فرهن ــر جوام ــرای دیگ ــود ب ــای خ ارزش ه
هــا، فشــارهای فــراوان را بــه خصــوص بــر مســلمانان 
وارد ســازداما یــک نــگاه ســالم بــه فرهنــگ اســامی 
نشــان مــی دهــد توّجــه بــه جایــگاه دختــران در 
ــروز و  ــم الســام ام ــان علیه ســخن و ســیره معصوم
ــه  ــکان داروی شــفابخش اســت. ب ــان و م ــر زم در ه
ــواران اشــاره  ــار و ســخن آن بزرگ ــی از رفت ــه های نمون
ــل و  ــرق در جه ــان، غ ــه جه ــری ک ــی کنیم.درعص م
ــه  ــیگری ب ــری و وحش ــتم، غارتگ ــم و س ــی، ظل نادان
ســر مــی بــرد، و بــه ایــن زندگــی افتخــار و مباهــات 
مــی کــرد، خداونــد پیامبــری را برانگیخــت کــه »رحمــة 
للعالمیــن« بــود و منجــی انســانها از ســیاهی، او هــم 
بــا شــرک و بــت پرســتی مبــارزه کــرد و هــم بــا ســّنت 
هــا و ضــّد ارزش هایــی همچــون تحقیــر و زنــده بــه 

ــران. ــردن دخت ــور ک گ
ــالت  ــن رس ــه ای ــه و آل ــی هللا علی ــرم صل ــر اک پیامب
عظیــم را، هــم در ســخن و هــم در عمــل انجــام مــی 
داد. آن حضــرت در برخــورد بــا دختــرش فاطمــه 
ــت.  ــی داش ــرت وام ــه حی ــگان را ب ــام هم علیهاالس
دســت دختــرش فاطمــه علیهاالســام را مــی بوســید 
و مــی فرمــود: »پــدرش فــدای او بــاد.« و زمانــی کــه 
حضــرت عــازم ســفر بــود فاطمــه علیهاالســام آخریــن 
ــود کــه پیامبــر از او خداحافظــی مــی کــرد و  کســی ب
ــدن وی  ــه دی ــر از هــر کســی ب ــز زودت در بازگشــت نی
مــی رفــت و مــی فرمــود: »بــوی بهشــت را از دختــرم 
فاطمــه استشــمام مــی کنــم.« رســول مکــّرم اســام 
ــورد  ــخنان و برخ ــن س ــا ای ــه ب ــه و آل ــی هللا علی صل
عملــی بــا دختــر خــود، عــاوه بــر شناســاندن مقــام و 
عظمــت اهــل بیــت علیهــم الســام و تأکیــد بــر ادامــه 
سلســله والیــت و امامــت از طریــق دختــر خــود، مــی 
ــه در  ــد ک ــت کنن ــانها ثاب ــی انس ــه تمام ــتند ب خواس
ــت  ــان« از کرام ــران و زن ــی، »دخت ــن اله ــن دی آخری
و جایــگاه خاّصــی برخوردارنــد. و بــه حــق مــی تــوان 
ــذار  ــان گ ــه را بنی ــه و آل ــی هللا علی ــر اســام صل پیامب

ــان دانســت. ــران و زن ــم دخت تکری
 دختــر در تبييــن و تحليــل آمــوزه هــاي قرآنــي 
ــه طــور ذاتــي داراي حيــا و  موجوداتــي هســتند كــه ب
عفــت هســتند و از ايــن روســت كــه حيــا و عفــت در 
ايشــان بــه عنــوان يــك ارزش اهميــت مــي يابــد؛ زيــرا 
بيانگــر حفــظ طبيعــت و ســامت روح و روان ايشــان 
ــي را در  ــي حياي ــي و ب ــي عفت ــه ب اســت و كســاني ك
پيــش مــي گيرنــد در حقيقــت گرفتارشــده و از فطــرت 
ــد.  ســالم و طبيعــت خــدادادي خويــش دور شــده ان

ــه 52( )قصــص آي
ــروز  ــخ و ام ــول تاری ــريت در ط ــن و بش ــمنان دي دش
ــاد و  ــش فس ــراي افزاي ــا ب ــند ت ــي كوش ــیده وم کوش
تباهــي در زميــن دختــران را از فطــرت ســالم خويــش 
دور ســازند و بــه بــي حيايــي بكشــانند. از ايــن روســت 
ــوده و  ــه شــخصي فاســد و مســتكبر ب ــون ك ــه فرع ك
خداونــد وي را متهــم بــه فســاد در زميــن مــي كنــد در 
ــده  ــي اســرائيل را زن ــران بن ــن انديشــه باطــل دخت اي
ــي  ــوق م ــي س ــي حياي ــه ب ــان را ب ــت و آن ــي داش م
داد )بقــره آيــه 94 و اعــراف آيــه 721 و 141 و قصــص 
آيــه 4 و غافــر آيــه 52( لــذا شــیوع بــی بنــد و بــاری و 
تهاجــم بــه فرهنــگ حجــاب و عفــاف در همیــن راســتا 
اســت. دشــمن مــی خواهــد بــا گســترش فســاد و بــه 
ــا  ــه ارزش ه ــه نســبت ب ــی کشــیدن جامع ــی تفاوت ب
ــا  ــی منحــرف شــود و ب ــت اصل ــردم از خاصی ــن م دی
ایــن شــیوه مبــارزات انقابــی را نیــز از جامعــه بگیرنــد 
و خــود را در واقــع از اقــدام انقابــی مــردم ایــن 
ــگاه  ــا جای ــران م ــان و دخت ــا زن ــرزمین رهاکند.ام س
ــم و  ــا فه ــند وب ــی شناس ــی م ــودرا بخوب ــان خ و ش

ــد. ــر دشــمن مــی بندن بصیــرت خــود راه را ب

حقوق بشر اسالمی 
و کرامت انسانی                                                                      
در  مردادمــاه  چهاردهــم  »روز   

جانشین سر دبیر
علی حاجیان 

روز  کشــور  رســمی  تقویــم 
ــه  ــام گرفت حقــوق بشــر اســامی و کرامــت انســانی ن
اســت و مناســبت آن تهیــه و تدویــن اعامیــه حقــوق 

بشر اسامی در این تاریخ است. 
ــای  ــکاری ه ــازمان هم ــو س ــای عض ــت ه ــه دول ک
ــه  ــه ب ــم و توج ــروردگار عال ــه پ ــان ب ــا ایم اســامی ب
عقیــده توحیــد نــاب کــه ســاختار اســام بــر پایــه آن 
اســت و نیــز بــرای پاســداری از دیــن و جــان و خــرد و 
نامــوس و مــال و نســل بشــر ضمــن تاکیــد بــر نقــش 
تمدنــی و تاریخــی امــت اســامی و بــه جهــت ایفــای 
ســهم خــود در تــاش هــای انســانی مربــوط بــه حقوق 
ــره  ــل به ــر در مقاب ــت بش ــش حمای ــه هدف ــر ک بش
ــوق او  ــر آزادی و حق ــد ب ــوده و تاکی ــم ب ــی و ظل کش
و بــا ایمــان بــه اینکــه حقــوق اساســی و آزادی هــای 
ــی از دیــن مســلمانان اعــام  عمومــی در اســام جزئ
اســت اعامیــه ۲5 مــاده ای را بــه تصویــب رســاندند.
مبنــای ایــن حقــوق بشــر اســام و آیه«لقــد کرمنــا بنی 

آدم« اســت
نــگاه بــه قــرآن کریم,کــه بنیــاد و سرچشــمه اساســی 
نشــان دهــد  مــی  تشــکیل  را  اســام   شــریعت 
مــی دهــد کــه خداونــد آدم را تکریــم کــرده اســت و او 
ــن( ــن الخالقی ــورت وسیرت)احس ــن ص را در نیکوتری
آفریــده اســت و بــه او عقلــی بخشــیده کــه مــی توانــد 
ــت  ــم و حکم ــد و او را عل ــاز شناس ــّر ب ــر را از ش خی
بخشــیده و همــه اســماء)علم االســماء( را بــه او 

ــه اســت. آموخت
شایســتگی  چنــان  را  انســان  ویژگیهــا,  وهمیــن 
در  توانــد جانشــین خداونــد  مــی  بخشــیده کــه 
زمیــن باشــد و ایــن شایســتگی را یافتــه تــا مســجود 
فرشــتگان گــردد و ابلیســی کــه او را ســجده نکــرده از 
رحمــت خــدا دور گــردد. حتــی هنگامــی که فرشــتگان 
ــاره  ــان برآمــده و درب ــروردگار جهانی ــا پ ــه ب ــه مجادل ب
جانشــینی انســان در زمیــن و فســاد او و خــون 
ریزیهایــش ســخن گفتــه انــد, خــدای تعالــی فرمــوده 
ــر انســان  ــن تصوی ــا ال تعلمون(ای ــم م اســت:)اّنی اعل
ــزاواری  ــه او س ــه ب ــت ک ــام اس ــگاه او در اس و جای
ــانی  ــن انس ــیده و چنی ــی بخش ــتگی خلیفگ و شایس
بایــد از حقوقــی برخــوردار شــود کــه شایســته جایــگاه 
واالی اوســت, تــا بتوانــد وظیفــه بزرگــی را کــه خداونــد 
ــن  ــد.و ای ــام ده ــی انج ــه خوب ــاده, ب ــده او نه ــه عه ب
خــدای متعــال اســت کــه مــی توانــد بــرای او تعییــن 
ــا اســتناد  ــذا حقــوق بشــر اســامی ب ــد و ل حقــوق کن
 بــه مبانــی قرآنــی تنظیــم و بــه جهانیــان عرضــه شــده 

است.
مســتند کــردن حقــوق انســان در مفهــوم اســامی بــه 
خداونــِد خالــق بشــر, کــه آن را وجوب دینی بخشــیده, 
از نظــر اندیشــه وران اســامی ویژگیهایــی زیــادی  دارد 
 کــه از آنجملــه اســت: قداســت بخشــیدن بــه حقــوق

 انسان, 
 ایــن حقــوق بــه ســبب قداســت دینــی و الهــی,  
ــه  ــرد وب ــرار نمیگی ــدران و...ق ــان و قل ــه خناس بازیچ
عنــوان واجبــات دینــی چنــان ُبعــد انســانی بــه خــود 
ــانها,  ــان انس ــود می ــای موج ــه مرزه ــه هم ــه ک گرفت
جنســّیت, جغرافیــا و دیــن را درنوردیــده اســت واگــر 
ایــن حقــوق در جامعــه بشــری جــاری و ســاری 
و عملــی گــردد دیگــر از ظلــم و انســان کشــی و 
ــی  ــه بن ــود بلک ــد ب ــری نخواه ــی و ...خب ــودک کش ک
ــرای  ــه را ب ــر آنچ ــد و ه ــر میدانن آدم را اعضاءهمدیگ
خــود مــی پســندد بــرای دیگــران مــی پســندد 
ــدل  ــه ع ــه ب ــا هم ــتند ب ــت دوس ــه عدال ــون هم و چ
رفتــار مــی کننــد و چــون ظلــم را نمــی پســندند 
ــر  ــتی اگ ــی کنندو...راس ــم نم ــری ظل ــه دیگ ــز ب هرگ
ــا و مفهــوم دینــی و اســامی در  ــا معن حقــوق بشــر ب
ــه  ــی رحمان ــان حاکــم شــود شــاهد کشــتارهای ب جه
ــم  ــه خواهی ــی رحمان ــی و ب ــته جمع ــاران و دس بمب
 بــود؟ و آیــا امــروز وضعیــت و شــرایط دنیــا اینچنیــن

 بود؟

واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنان 
مقام معظم رهبری واکنش نشان داد 

بــه گــزارش عصرایــران بــه نقــل از بــی بی ســی، وزارت 
خارجــه آمریــکا در پاســخ بــه ســخنان مقــام معظــم 
ــش در  ــه تعهدات ــکا ب ــد آمری ــه بودن ــه گفت ــری ک رهب
ــاالت متحــده  ــه  »ای ــرده گفت ــل نک ــال برجــام عم قب
مصمــم اســت بــه تمامــی تعهــدات و مســئولیت های 
خــود در قالــب برجــام عمــل کنــد زیــرا معتقــد 
ایــن توافــق باعــث ثبــات منطقــه و  اســت کــه 
ــم،  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــان ش ــی جه ــاید حت ش
تمرکــز وزیــر خارجــه ]آمریــکا[ دقیقــا بــر ایــن اســت 
کــه اطمینــان حاصــل کنیــم خودمــان بــه تعهداتمــان 
ــران  ــه ای ــیم ک ــب باش ــه مراق ــم و البت ــل می کنی عم
 هــم همچنــان بــه تعهــدات متقابــل خــود عمــل 

می کند.«  
ــارات  ــورد اظه ــکا در م ــه آمری ــخنگوی وزارت خارج س
آیــت هللا خامنــه ای در مــورد اعتمــاد بــه آمریــکا، 
گفــت کــه توافــق هســته ای »هرگــز ربطــی بــه 
اعتمــاد نداشــته بلکــه مربــوط بــه راســتی آزمایی 
بــوده قاطعانــه ای  بســیار  حقوقــی  چارچــوب   در 

 است.



گزارش

اخبار کوتاه

 یادداشت اقتصادی

کوتاه از اقتصاد

ــا ســود  ــه تنه ــوازم یدکــی قاچــاق ن ــازار ل ب
سرویس اقتصاد

دامون رشیدزاده  

ــان و  ــب قاچاقچی ــه جی سرشــاری را روان
ــاری را  ــوادث غمب ــه ح ــد بلک ــودجو می کن ــدگان س واردکنن
ــات در  ــاالی تصادف ــار ب ــل آم ــی از دالی ــد. یک ــی زن ــم م رق

ــکاره  ــازار م ــن ب ــت همی ــر پوس ــوان در زی ــور را می ت کش
جســت و جــو کــرد. بــازار لــوازم یدکــی خــودرو ایــن روزهــا 
وضعیــت جالبــی نــدارد و بســیاری از خریــداران از کیفیت 
پاییــن و تقلبــی بــودن ایــن لــوازم شــاکی هســتند. ایــن 
درحالــی اســت کــه خریــداران لــوازم یدکــی در بســیاری 
مــوارد حاضرنــد وجــه بیشــتری بابــت خریــد قطعــه اصل 
بپردازنــد، امــا پرداخــت ایــن وجــه نیــز در بســیاری مــوارد 
ــرا  ــی نمی شــود زی ــه اصل ــه قطع ــن ب باعــث دســت یافت
قطعــات تقلبــی و بــی کیفیــت در بســته بنــدی و بــا ظاهــر 
ــب های  ــرام و برچس ــودن هولوگ ــی و دارا ب ــات اصل قطع
ظاهــری بــه فــروش می رســد، از ایــن رو تشــخیص 
قطعــه اصــل از تقلبــی بجــز کارشناســان خبــره، از ســوی 
ــت.  ــن اس ــی غیرممک ــوار و حت ــیار دش ــراد بس ــر اف دیگ

ــن  ــب ای ــد و نص ــل خری ــردم از مح ــه م ــت ک ــی اس طبیع
قطعات یدکی تقلبی چند باره ضرر می کنند.

  خسارت مالی و فنی
در چنیــن شــرایطی عــاوه بــر وارد آمــدن خســارت مالــی و 
فنــی بــه خودروســازان، امنیــت و جــان خــود و خانواده شــان 
ــوارد  ــر م ــی در اکث ــرا قطعــات تقلب ــد زی ــه خطــر مــی افت ب
ــد نقــش خــود  ــگاه نمی توان ــدارد و ســر بزن کارکــرد الزم را ن
را در ایمنــی خــودرو ایفــا کننــد. بــا ایــن حــال در بــازاری کــه 

ــغال  ــادی از آن را اش ــای زی ــت بخش ه ــی کیفی ــات ب قطع
کــرده در نهایــت چــاره ای جــز دل بــه دریــا زدن نیســت.

  رواج قطعات یدکی تقلبی خودرو
بــا ایــن حــال رواج قطعــات یدکــی تقلبــی خــودرو منحصــر 
بــه بــازار و کســانی کــه بــرای تعمیــر خــودرو بــه قطعــه نیــاز 
پیــدا می کننــد، نمی شــود. بلکــه فعــاالن بــازار خــودرو مــی 
گوینــد ایــن قطعــات در خطــوط تولیــد برخــی خودروســازان 
ــدی  ــای تولی ــی خودروه ــود برخ ــث می ش ــتفاده و باع اس

کشــور از همــان ابتــدای مصــرف و صفــر کیلومتر بــودن دچار 
معضــل بــی کیفیتــی باشــد.

  قطعات بی کیفیت چینی
ــروز  ــود، ب ــار سوءاســتفاده های موج ــان، در کن ــه آن ــه گفت ب
علیــه  اخیــر  ســالهای  در  غــرب  ظالمانــه  تحریم هــای 
ــل در  ــات اص ــان ورود قطع ــز جری ــی نی ــازان ایران خودروس
خطــوط تولیــد خودروســازان را محــدود کــرد و باعــث شــد 
ــت  ــی کیفی ــات ب ــه قطع ــل ب ــن معض ــل ای ــرای ح ــان ب آن

ــد  ــای چن ــت خودروه ــن رو کیفی ــد، از ای ــی رو بیاورن چین
ســال اخیــر بــه نســبت ســال های پیــش از آن افــت کــرده 
ــودرو  ــت خ ــای صنع ــع تحریم ه ــال رف ــن ح ــا ای ــت. ب اس
دوبــاره جریــان ورود قطعــات اصــل را بــه روی خطــوط تولید 

ــت. ــوده اس گش
 لزوم برخورد قاطع با سودجویان

بــازار قطعــات لــوازم یدکــی بــه حــدی آشــفته شــده 
کــه حتــی بســیاری از فروشــندگان لــوازم یدکــی نیــز 
در تشــخیص قطعــات اصــل از تقلبــی عاجــز مانده انــد، 
بســیاری از آنهــا عنــوان می کننــد کــه در طــول ســال بارهــا 
قطعــات تقلبــی نصیبشــان می شــود و اینجــا تنهــا وجــدان 
فروشــنده اســت کــه نقــش اساســی را ایفــا می کنــد. 
بعضــی فروشــندگان بــه محــض اطمینــان از تقلبــی بــودن 
ــا متاســفانه هســتند  ــد ام ــا را مرجــوع می کنن ــات آنه قطع
ــا علــم بــه تقلبــی بــودن قطعــات آنهــا را بــه  افــرادی کــه ب
ــوی  ــا کورس ــازار تنه ــفته ب ــن آش ــانند. در ای ــروش می رس ف
ــه  ــازی ب ــودرو س ــای خ ــدد برنده ــردم ورود مج ــد م امی
ایــران و عرضــه قطعــات اصلــی اســت کــه امیدواریــم هرچــه 
زودتــر بــه ســرانجام برســد امــا در کنــار ایــن نبایــد از نظــارت 
ــا ســودجویان غفلــت کــرد ســودجویانی  و برخــورد قاطــع ب
کــه بــه گفتــه بازاریــان بــه ازای واردات هــر 300 هزارتومــان 
قطعــه تقلبــی چیــزی معــادل هشــت میلیــون تومــان 
ســود می برنــد و نــه تنهــا تولیــد ملــی را بــه ورطــه نابــودی 
ــر  ــه خط ــردم را ب ــامتی م ــان و س ــه ج ــانند بلک می کش

می اندازنــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

قطعات تقلبی حکمرانان بازار لوازم یدکی

ــامی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین
ــت  ــش صنع ــر بخ ــم ب ــود حاک ــئله آب و رک ــت: مس گف
ــاز دارد  ــت و نی ــان اس ــتان اصفه ــی اس ــئله اساس دو مس
کــه نماینــدگان مجلــس و مســئوالن بــه ایــن موضوعــات 

ــد. حجت االســام ســید ناصــر  توجــه کنن
موســوی الرگانــی افــزود: قاچــاق، صنعــت 
ــت،  ــرده اس ــود ک ــان را ناب ــتان اصفه اس
در گذشــته اصفهــان، در بخــش تولیــد 
کفــش، ســنگ و فــوالد می درخشــید امــا 
ــت و  ــده ای دس ــکات عدی ــا مش ــروز ب ام
پنجــه نــرم می کنــد. وی گفــت: در حالــت 

ــت  ــد از ظرفی ــا 30 درص ــت تنه ــوان گف ــبینانه می ت خوش
صنعــت اســتان اصفهــان در حــال فعالیــت اســت و اگــر به 
اســتان اصفهــان کمــک شــود در حقیقــت جلــوی آســیب 
ــه می شــود. عضــو  ــد اســتان دیگــر گرفت ــه چن رســیدن ب
هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 

ــت: 15  ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــودن اس ــی ب ــه صنعت ب
درصــد از ارزش افــزوده بخــش صنعــت کشــور در اســتان 
ــان از  ــد و ســهم اســتان اصفه ــه دســت می آی ــان ب اصفه
ــدی  ــی و تولی ــای صنعت ــداد واحده ــر تع ــهیات از نظ تس
ــد  ــزوده 15 درص ــر ارزش اف ــد و از نظ 11 درص
اســت. محســن پورســینا افــزود: 16 هــزار 
میلیــارد تومــان آخریــن تســهیاتی اســت کــه 
بــرای اســتان اصفهــان در نظــر گرفتــه شــد اما 
ــدا  ــاص پی ــان اختص ــارد توم ــزار میلی ــا ه تنه
ــا  ــود بانک ه ــرخ س ــه ن ــی ک ــرد و در زمان ک
مطــرح بــود واحدهــای تولیــدی بــه بانک هــا 
تســهیات  دریافــت  بــرای  امــا  می شــدند  معرفــی 
ــرخ ســود  ــن ن ــه ای ــرد و در حــال حاضــر ک ــدام نمی ک اق
برطــرف شــده اســت، 570 میلیــارد تومــان در مــدت یــک 
ــدگان  ــوی تولیدکنن ــهیات از س ــت تس ــرای دریاف ــاه ب م

ــنا ــود. ایس ــام می ش ــه زودی تم ــده و ب ــت ش درخواس

نماینده مردم فالورجان در مجلس
قاچاق، صنعت استان اصفهان را نابود کرده است

ــر  ــت: ب ــر گف ــرکت توانی ــرف ش ــت مص ــاون مدیری مع
ــه ســوم  ــای انجــام شــده، هفت ــش بینی ه اســاس پی
مــرداد جــاری گرمــای شــدید در کشــور حاکــم خواهــد 
شــد کــه در صــورت افزایــش مصــرف بــرق، ســه هــزار 

مــگاوات کمبــود در ایــن بخــش بــه وقــوع 
ــد پیوســت.  خواه

علیرضــا احمــدی یــزدی افــزود: بــا توجــه 
بــرای  ســاالنه  بینی هــای  پیــش  بــه 
مصــرف بــرق در فصــل تابســتان، تابســتان 
ســال جــاری نیــاز بــه ایــن انــرژی در پیک 
مصــرف بیــش از 54 هــزار مــگاوات پیــش 

ــال  ــر امس ــرد: 30 تی ــار ک ــت. وی اظه ــده اس ــی ش بین
52 هــزار و 700 مــگاوات بــرق مصرفــی ثبــت شــد کــه 
ــود.  ــابقه ب ــی س ــدد ب ــن ع ــرق ای ــت ب ــخ صنع  در تاری
ــی  ــکاری مشــترکان عموم ــزود: هم ــزدی اف ــدی ی احم
ــرا  ــده ای دارد چ ــش عم ــرق نق ــرف ب ــت مص در مدیری

کــه آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه تابســتان ســال گذشــته 
ــال  ــتان امس ــود و تابس ــل آن ب ــال های قب ــر از س گرم ت
نیــز گرم تــر از ســال 94 خواهــد بــود. وی تصریــح 
کــرد: بــا همــکاری مشــترکان عمومــی و مدیریــت 
ــگاوات  ــزار م ــته دوه ــال گذش ــرف س مص
جویــی  صرفــه  بخــش  ایــن  در  بــرق 
ــرکت  ــرف ش ــت مص ــاون مدیری ــد. مع ش
ــرق  ــر ادامــه داد: شــبکه سراســری ب توانی
ســاالنه نیازمنــد چهــار هــزار مــگاوات 
ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی اســت کــه هــر 
مــگاوات آن یــک میلیــون دالر ســرمایه 
ــزار  ــار ه ــه چه ــیدن ب ــر رس ــی دیگ ــه عبارت ــذاری و ب گ
 مــگاوات بــه 140 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز 
دارد. وی بیــان کــرد: بــا صرفــه جویــی در مصــرف بــرق 
ســرمایه گــذاری بــرای نیــروگاه برقــی نیــز کاهــش پیــدا 

می کنــد و ایــن موضــوع اهمیــت زیــادی دارد.ربیــع

معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی گفــت: کارت هــای اعتبــاری برنــزی، نقــره ای و 
طایــی تــا ســقف 50 میلیــون تومــان بــرای تخصیــص اعتبــار بــه هموطنــان در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. فرشــاد حیــدری معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی بــا 
اشــاره بــه چشــم انــداز اقتصــادی کشــور گفــت: در حــال حاضــر چشــم انــداز 
اقتصــادی کشــور، دســتیابی بــه تــورم تــک رقمــی و در ادامــه کاهــش ایــن نرخ 
بــه ســمت 5 درصــد و ایجــاد رونــق در اقتصــاد کشــور اســت. معــاون نظارتــی 
ــزوم رعایــت نرخ هــای سودســپرده و تســهیات  بانــک مرکــزی درخصــوص ل
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار توســط بانک هــا گفــت: هــدف بانــک مرکــزی 
کاهــش نــرخ تــورم و ایجــاد رونــق در اقتصــاد اســت و در ایــن راســتا دقــت 
بیشــتری در اعطــای تســهیات بــه فعالیــن اقتصــادی خــوش نــام و معتبــر و 
ــه پرداخــت  ــا زمین ــا دارد ت ــره وری در بانکه ــش به ــا و افزای ــت هزینه ه مدیری
ــهامداران را  ــروع س ــع مش ــن مناف ــذاران و تأمی ــپرده گ ــه س ــب ب ــود مناس س
فراهــم کنــد. حیــدری بــا ابــراز خرســندی از شــکل گیــری دادســرای رســیدگی 
بــه جرائــم پولــی و بانکــی، اظهــار کــرد: در گذشــته یکــی از مشــکات شــبکه 
بانکــی عــدم وجــود شــعب تخصصــی پولــی و بانکــی در مراجــع قضایــی بــود 
ــه ایــن مــوارد بــه صــورت تخصصــی  و ایــن امــر موجــب می شــد رســیدگی ب

صــورت نگیــرد. خبــر فارســی

ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــزی چهارمح ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــاد  ــوزه اقتص ــتگاه ها در ح ــرد دس ــزارش عملک ــه گ ــریع در ارائ ــزوم تس ــه ل ب
ــت.  ــره وری اس ــش به ــال افزای ــه دنب ــی ب ــاد مقاومت ــت: اقتص ــی، گف مقاومت
حبیــب هللا وفایــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان، اظهــار کــرد: 
دســتگاه های اســتان بایــد گــزارش عملکــرد خــود در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی 
را مطابــق دســتورالعمل ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ارائــه نماینــد. وی 
ــای  ــاس گزارش ه ــر اس ــور ب ــطح کش ــتان ها در س ــی اس ــرد: ارزیاب ــح ک تصری
ــداف  ــاختار، اه ــت: س ــی گف ــود. وفای ــام می ش ــتگاه ها انج ــده دس ــه ش ارائ
کلــی، اهــداف اولیــه، ذی نفعــان، توضیحــات کلــی پــروژه و زمانبنــدی تکمیــل 
پــروژه از جملــه مــواردی اســت در گــزارش عملکــرد بایــد بــه آن پرداختــه شــود. 
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خاطرنشــان کــرد: اقتصــاد مقاومتــی 
ــاخت های  ــت زیرس ــزود: تقوی ــت. وی اف ــره وری اس ــش به ــال افزای ــه دنب ب
ــه آن  ــد ب ــن راه هــای توســعه اســتان اســت و بای گردشــگری یکــی از مهم تری
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب  پرداختــه شــود. در ادامــه ایــن نشســت مدی
شــهری چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: طــرح اصــاح مصــرف آب شــرب 
ــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در دســتور کار شــرکت  در راســتای عمــل ب

آب و فاضــاب اســتان قــرار گرفتــه اســت. مهــر

اســتاندار کرمــان بــا بیــن اینکــه بایــد توانمندی هــا و ظرفیت هــای 
داخلــی اســتان را دنبــال کنیــم و مدیــران پیگیــر کار هســتند تــا بتوانیــم 
بخش هــای اقتصــاد مقاومتــی را دنبــال کنیــم، گفــت: توجــه بــه جنــوب 
ــن  ــران اســت و در ای ــی مدی ــم برخــوردار از اولویت هــای اصل و مناطــق ک
راســتا نیــز بخــش عمــده کار را بــه مؤسســات غیردولتــی واگــذار خواهیــم 
ــکر  ــتان تش ــران اس ــرد: از مدی ــار ک ــینی« اظه ــا رزم حس ــرد. »علیرض ک
می کنــم کــه ســال گذشــته بــا وجــود مشــکات مالــی ناشــی از کاهــش 
ــت  ــان را مدیری ــتان کرم ــده در اس ــای مان ــتند کاره ــت، توانس ــت نف قیم
کننــد. وی در ادامــه تصریــح کــرد: بودجــه کل اســتان های کشــور 7 
هــزار میلیــارد تومــان اســت امــا بخــش عمــده ای کــه مدیــران می تواننــد 
ــه،  ــای متفرق ــب ردیف ه ــت، در قال ــاده اس ــوق الع ــد و ف ــتفاده کنن اس
ــی را  ــارات مل ــم اعتب ــن محــل می توانی ــی اســت و از ای وزارتخانه هــا و مل
بگیریــم. رزم حســینی تصریــح کــرد: ســهم اســتان ها از جملــه کرمــان کــه 
ابــاغ شــده، ناچیــز اســت و دولــت هــم اقــرار دارد کــه بــا بودجــه دولتــی 
ــه  ــا اشــاره ب ــران شــکاف های اجتماعــی را کــرد. وی ب ــوان کار و جب نمی ت
وجــود بیــش از 300 پــروژه نیمــه تمــام دولتــی در اســتان کرمــان افــزود: 
اتمــام پروژه هــای نیمــه تمــام دولتــی در دســتور کار جــدی اســتان کرمــان 
اســت و در ایــن راســتا نیــز تعــدادی از پروژه هــا قابــل واگــذاری اســت کــه 

ــارس ــم دید.ف ــر خواهی ــش را پررنگ ت ــن بخ ای

کارت های اعتباری 50 میلیون تومانی در راهند

گوشی موبایل در سه راهی تولید، واردات یا قاچاق
مســئوالن گمرکــی و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و فروشــندگان گوشــی های موبایــل معتقدنــد کاهــش تعرفــه 
واردات گوشــی های همــراه راهــی بــرای جلوگیــری از قاچــاق ایــن کاالســت، در حالــی کــه مدیــران کارخانه هــای 

داخلــی، تعرفــه پاییــن واردات را از مشــکالت پیــش روی تولیــدات گوشــی در ایــران می داننــد.

در قاب تصویر

وجود 300 پروژه نیمه تمام دولتی در استان کرمانافزایش بهره وری از اهداف اقتصاد مقاومتی است

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره ۲18 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع دوچرخه در بازار )تومان(

دوچرخه جی تی بایک 
زاسکار

66۰۰۰۰۰دوچرخه ویوا ویکتور

38۵۰۰۰۰دوچرخه کورسی سایز ۲7

3316۰۰۰دوچرخه ویوا پورشه

9۵3۰۰۰دوچرخه ویوا بتمن

 876۰۰۰دوچرخه فلش

7۰۰۰۰۰دوچرخه رامبو

1۰6۰۰۰۰۰

اقتصاد مقاومتی در فوالد جان گرفت
 ۹5 درصد مواد اولیه فوالد مبارکه

 از داخل تأمین می شود
 مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در آئیــن افتتــاح 

سرویس اقتصاد
پریسا مسلمی

ــوژی،  ــی متال ــگاه ین الملل ــن نمایش نهمی
ریخته گــری، فــوالد، معــادن و صنایــع وابســته بــا اشــاره بــه 
ــوالد  ــر طرح هــای توســعه ای ف ــد ســال اخی اینکــه طــی چن
مبارکــه بــا اتــکا بــه تولیــد داخــل بــوده اســت، اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه هنــگام افتتــاح خــط بریکــت ســازی کــه 
ــه  ــم چراک ــار کردی ــت افتخ ــه اس ــط در منطق ــن خ بزرگ تری
ــوده  ــل ب ــاخت داخ ــود س ــاح می ش ــی و افتت ــه رونمای آنچ
اســت. مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا تأکیــد 
ــتاوردها و  ــن دس ــال جدیدتری ــگاه امس ــه در نمایش ــه اینک ب
ــده  ــش درآم ــه نمای ــور ب ــوالد کش ــت ف ــای صنع فناوری ه
اســت، گفــت: بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه امــروز در تولیــد 
ــته  ــه درگذش ــت یافته ایم ک ــی دس ــه خودکفایی های ــوالد ب ف
ــا  ــارج ب ــه خ ــودن ب ــته ب ــا و وابس ــتن آن ه ــل نداش ــه دلی ب
ــه در  ــان اینک ــم. وی بابی ــرو بوده ای ــددی روب ــکات متع مش
تولیــد فــوالد کمیــت و کیفیــت بــه یــک انــدازه دارای اهمیــت 
اســت، گفــت: در ایــن راســتا همــه مــواد اولیــه بــرای تولیــد 
ــی برخــوردار  ــت باالی ــت و کمی ــن واحــد از کیفی ــوالد در ای ف
ــش از 95  ــر بی ــال حاض ــه داد: در ح ــبحانی ادام ــت. س اس
ــد فــوالد در داخــل کشــور تأمیــن  ــه تولی درصــد از مــواد اولی
می شــود کــه بایــد توجــه داشــته باشــیم ایــن توانایــی ناشــی 
از همــکاری دو هــزار شــرکت باالدســتی اســت. وی همچنیــن 
خواســتار راه انــدازی نمایشــگاه مجــازی فــوالد شــد و افــزود: 
ــروش  ــازار خریدوف ــد به ســرعت در ب ــن نمایشــگاه می توان ای
و تأمیــن نیــاز مشــتری کمــک شــایانی کنــد. وی تأکیــد کــرد: 
ــت داشــته باشــند  ــه کیفی ــد ب ــد تعه ــی بای ســازندگان داخل
چراکــه مســئله کمیــت و کیفیــت بــرای یــک کارخانــه 
فوالدســازی در رأس اموراســت. اگــر یکــی از این هــا رعایــت 
ــاز خــود را از خــارج  ــد نی ــح می ده ــده ترجی نشــود تولیدکنن
ــازمان  ــس س ــز رئی ــن نی ــن آیی ــه ای ــد. در ادام ــن کن تأمی
ــوالدی را  ــی و ف ــع معدن ــادرات صنای ــه ص ــه ب ــدرو توج ایمی
مورداشــاره قــرارداد وبیــان داشــت: مجلــس بایــد بــا اعمــال 
و  بیایــد  تولیدکننــدگان  کمــک  بــه  آســان  قوانیــن 
ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان نیــز بایســتی اســتفاده از 
فّناوری هــای جدیــد را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد زیــرا 
ــری از  ــی و جلوگی ــرای اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومت ب
خــام فروشــی بــه ایــن اســتراتژی ها نیازمندیــم. کرباســیان 
تأکیــد کــرد: در جــذب ســرمایه گذار خارجــی 30 میلیــارد دالر 
امســال تعهــد جــذب ســرمایه خواهیــم داشــت همچنیــن بــا 
حفاری هــای جدیــد صــورت گرفتــه در منطقــه زر شــوران 50 
تــن بــه ظرفیــت تولیــد طــای کشــور اضافــه خواهــد شــد و 
خواهیــم  احــداث  را  زرشــوران  کارخانــه  دومیــن   مــا 

کرد. 

فوالدگر نماینده اصفهان در مجلس: 
رفع موانع تولید مهم ترین بخش اصل 

۴۴ قانون اساسی است
ــان و  ــردم اصفه ــده م  نماین

صنایــع  عضــو کمیســیون 

ــامی  ــورای اس ــس ش مجل

را  تولیــد  موانــع  رفــع 
اصــل  بخــش  مهم تریــن 
ــوان  ــون اساســی عن 44 قان
کــرد و گفــت: در ایــن زمینــه 
ــود فضــای  ــد بهب ــی دارد و بای ــت وظیفــه حاکمیت دول

کسب و کار را در دستور کار قرار دهد. 
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  فوالدگــر  حمیدرضــا 
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــت  ــد در اولوی ــادن بای ــش مع ــرمایه گذاری در بخ س
ابــراز  گیــرد،  قــرار  اقتصــادی کشــور  برنامه هــای 
ســرمایه گذاران  از  بایــد  زمینــه  ایــن  در  داشــت: 

خارجــی اســتفاده کافــی را داشــته باشــیم. 
ــع و معــادن مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون صنای
ــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت بنــدی معــادن  اســامی ب
بایــد در دســتور کار مــا بــرای ارائــه بــه ســرمایه گذاران 
و بــه ویــژه ســرمایه گذاران خارجــی قــرار گیــرد، 
اضافــه کــرد: ایــن اقــدام بایــد بــه صــورت زنجیــره ای 
انجــام شــود و ایــن زنجیــره بایــد از محصــوالت پاییــن 
دســتی تــا محصــوالت نهایــی بــا ارزش افــزوده بــاال را 
در بــر بگیــرد و ســپس ده هــا و صدهــا مجــوز معدنــی 
ــا روی  ــه م ــی اســت ک ــن در حال ــا ای ــم ام صــادر کنی

ــم. ــذاری نمی کنی ــرمایه گ ــافات س اکتش

 آب رساني سيار به 320 روستاي 
استان يزد

روســتاي   320 شــرب  آب 

ــه  ــه ب ــا توج ــزد ب ــتان ي اس
هــوا،  دمــاي  افزايــش 
ســيار  آب رســاني  توســط 

تامين مي شود. 
افزايــش  بــه  توجــه  بــا 
كمبــود  و  هــوا  دمــاي 
آب آشــاميدني در روســتاهاي شهرســتان تفــت و 
همچنيــن بــر اســاس جلســه شــوراي هماهنگــي 
ــور  ــا حض ــه ب ــت ك ــتان تف ــران شهرس ــت بح مديري
مديــر كل مديريــت بحــران اســتان یــزد تشــكيل 
شــد، تانكرهــاي آبرســاني ســيار بــه روســتاهاي 
بخش هــاي پيشــكوه و پشــتكوه شهرســتان تفــت 

اعــزام شــدند. 
ايــن تانكرهــا كــه متعلــق بــه نهادهايــي چــون ســپاه 
ــازمان  ــر، س ــال احم ــازي، ه ــداران، راه و شهرس پاس
هميــاري شــهرداري بــود، چنديــن بــار عمليــات انتقال 
آب بــه بخش هــاي مــورد نيــاز را طــي دو روز بــه 

ــاندند. ــام رس انج

 سیاست های وارداتی 
در تضاد با حمایت از تولید داخلی

مدرس دانشگاه خوارزمی 
سید محسن طباطبایی مزدآبادی

 یکــی از مهمتریــن رئــوس اقتصــاد مقاومتــی توجــه 
ــدی  ــاخت های تولی ــت زیرس ــی و تقوی ــد مل ــه تولی ب
در کشــور اســت ویکــی از مبانــی تقویــت تولیــد 
داخلــی افزایــش بهــره وری اســت و اصــواًل بهــره وری 
ــش  ــا و کاه ــازاد تقاض ــده م ــل کنن ــوان تعدی ــه عن ب
ــه  ــود ک ــرح می ش ــادی مط ــث اقتص ــه در مباح عرض
ــانی  ــروی انس ــره وری نی ــوارد آن، به ــن م از مهمتری

ــت. اس
نیروی انسانی

 نیــروی انســانی بامهــارت، باتجربــه، خــاق، آمــوزش 
تولیــد ملــی در شــرایط  دیــده و جهــادی الزمــه 
ــره وری  ــی به ــای جهان ــق آماره ــت ومطاب ــی اس کنون
ــر حســب تولیــد  نیــروی کار در کشــورهای مختلــف ب
ناخالــص داخلــی در ســال 2011 بــه ایــن صــورت بــوده 
ــگ 90٫2،  ــگ کن ــکا 93٫۸، ســنگاپور 92، هن ــه آمری ک
اســترالیا 76٫6، ژاپــن 63٫3 و ایــران 44٫۸؛ امــا ایــن 
ــرای  ــار در ســال 1970 ب ــن آم ــه ای ــی اســت ک در حال
ــگ  ــنگاپور 24٫3 و هن ــن 25٫4، س ــران 26٫7، ژاپ ای
ــی  ــران ط ــی ای ــن یعن ــت و ای ــوده اس ــگ 19٫۸ ب کن
ــانی از  ــروی انس ــره وری نی ــاظ به ــه لح ــال، ب 40 س
بســیاری از کشــورها نظیــر ژاپــن عقــب مانــده اســت. 
سیاســت های وارداتــی در کشــور بایــد در مســیر 
ــرب  ــه مخ ــه اینک ــد ن ــی باش ــد داخل ــت از تولی حمای
ــازه  ــی اج ــز نظارت ــد مراک ــود و نبای ــی ش ــد داخل تولی
ورود مخــرب کاالهــای نهایــی خارجــی کــه در داخــل 

ــد.  ــتند را بدهن ــد هس ــال تولی ــور در ح کش
در حــال حاضــر بیــش از 65 درصــد بــازار لــوازم 
ــن  خانگــی در دســتان برندهــای خارجــی اســت و ای
امــر منجــر بــه کاهــش مزیــت رقابتــی تولیدکننــدگان 
ــًا  ــازار و بعض ــا از ب ــی آن ه ــروج تدریج ــی و خ داخل

ــت. ــده اس ــتگی ش ورشکس
ــه  ــد ده ــش از چن ــا بی ــرکت ارج ب ــتگی ش  ورشکس
ــوان یکــی  ــه عن ــوان ب ــد را می ت قدمــت و ســابقه تولی

ــمرد. ــا برش ــن نمونه ه از ای
مشکالت جذب سرمایه خارجی

امــکان جــذب ســرمایه  در شــرایط کنونــی کــه   
خارجــی بــا کارشــکنی آمریکایی هــا وجــود نــدارد، 
رفــع  بــرای  می توانــد  بانک هــا  در  مــردم  منابــع 
مطابــق  باشــد.   کارگشــا  بســیار  ملــی  نیازهــای 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــزی از 373 ه ــک مرک ــار بان آم
تســهیات بانکــی، تنهــا 7٫2 درصــد در اختیــار بخــش 
ــار بخــش صنعــت  کشــاورزی و 13٫9 درصــد در اختی
ــادرات و  ــش ص ــار بخ ــد در اختی ــدن و 0٫1 درص و مع
از ســوی دیگــر 33٫9 در اختیــار بخــش ســاختمان و 
ــی داخلــی  ــار بخــش بازرگان مســکن و 44٫9 در اختی
و خدمــات قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه نســبت های توصیــه ای و مطلــوب بانــک مرکــزی 
در خصــوص توزیــع تســهیات سیســتم بانکــی بدیــن 
صــورت اســت کــه 20 درصــد بــرای بخــش کشــاورزی 
ــدن،  ــت و مع ــش صنع ــرای بخ ــد ب و آب، 37 درص
25 درصــد بــرای بخــش مســکن و ســاختمان، 10 
درصــد بــرای بخــش صــادرات و تنهــا ۸ درصــد بــرای 

ــرد. ــرار گی ــات ق ــی و خدم ــی داخل بازرگان
مقابله با قاچاق

 آخریــن و یکــی از مهمتریــن اقدامــات بــرای حمایــت 
ــت و ورود  ــاق اس ــا قاچ ــه ب ــی، مقابل ــد داخل از تولی
بیــش از 20 میلیــارد دالر قاچــاق در کشــور قطعــًا 
ــه  ــرد ک ــد ک ــوان خواه ــدی را نات ــاخت های تولی زیرس
ــئوالن را  ــدی مس ــوری و ج ــر ف ــری از آن تدبی جلوگی

می طلبــد.

فروش اقساطی 250 هزار واحد مسکن
ــری  ــون سراس ــس کان  رئی
انبوه ســازان بــا اشــاره بــه 
آغــاز فــروش اقســاطی 250 
مســکونی  واحــد  هــزار 
ــان  ــداران در زم ــت: خری گف
10 تــا 15 ســال می تواننــد 
را  واحدهــا  ایــن  اقســاط 
ــا  ــری ب ــتی خب ــر در نشس ــید برزگ ــد. جمش بپردازن
ــرح مســکن  ــت اجــرای ط ــن وضعی ــه آخری اشــاره ب
قســطی گفــت: ایــن طــرح را بــه بانــک مســکن ارائــه 
داده ایــم و قــرار بــر ایــن اســت کــه پــس از تصویــب 
ــوز  ــا هن ــا ارجــاع داده شــود، ام ــه م ــی مجــدد ب نهای
بانــک مســکن جوابــی در ایــن خصــوص ارائــه نکــرده 
ــا  ــکن ب ــک مس ــه بان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
ــرای  ــرح را ب ــن ط ــی، ای ــون تومان ــن 150 میلی تضمی
ــک  ــت: بان ــت، گف ــرده اس ــاغ ک ــعب اب ــه ش ــرا ب اج
ــرح،  ــن ط ــاط ای ــه دوره اقس ــرده ک ــام ک ــکن اع مس
پنــج ســاله بــوده و مبلــغ بیــش از 150 میلیــون تومــان 
البتــه  نمی کنــد؛  تضمیــن  را  آن  اجــرای  بــرای 
انبوه ســازان پیشــنهاد اقســاط 10 ســاله تــا 15 ســاله را 
ــد در  ــداران می توانن ــد و خری ــداران می دهن ــه خری ب
ــد.  ــی اقســاط مســکن را پرداخــت کنن ایــن دوره زمان
رئیــس کانــون سراســری انبوه ســازان مســکن بــا 
اشــاره بــه اینکــه هفتــه آینــده ســامانه جامعــی بــرای 
طــرح مســکن قســطی رونمایــی می شــود، گفــت: در 
ایــن ســامانه اطاعــات مربــوط بــه واحدهــای مســکن 
ــوند، از  ــاطی ش ــروش اقس ــت ف ــرار اس ــه ق ــر ک مه
خریــداران  و  شــده  جمــع آوری  کشــور  سراســر 

می توانند از آن استفاده کنند.

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر عنوان کرد:
موج گرمای شدید در راه است
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رئیــس ســازمان ســینمایی کشــور گفــت: بازســازی ســینما 
ــه  ــود و بالفاصل ــاز می ش ــالنه آغ ــکل ۴ س ــه ش ــواده ب خان
پــس از آن ســینما ســاحل در نوبــت تعمیــر و بازســازی قــرار 
ــت هللا  ــع، حج ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــرد. ب می گی
ــان در  ــتان اصفه ــینماهای اس ــد از س ــس از بازدی ــی پ ایوب
جمــع خبرنــگاران گفــت: بازســازی ســینما ســاحل بالفاصلــه 
ــواده آغــاز می شــود و  پــس از اتمــام بازســازی ســینما خان
ــا  ــواده ت ــرآورد اتمــام بازســازی ســینما خان ــه ب ــا توجــه ب ب
ــاهد  ــفندماه ش ــوی در اس ــال ق ــه احتم ــاه ب ــان بهمن م پای

ــان هســتیم. آغــاز بازســازی ســومین ســینمای اصفه
 حمایت از بازسازی سینماها

بــه  اشــاره  بــا  کشــور  ســینمایی  ســازمان  رئیــس 
حمایت هــای وزارت ارشــاد از بازســازی ســینماها در اصفهــان 
بیــان داشــت: تمامــی ســینماهای مــورد بازســازی متناســب 
بــا فضــا و امکانــات مــورد حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســت و تأمیــن برخــی تجهیــزات ماننــد ســینمایی 
ــی را  ــف مال ــای مختل ــی و کمک ه ــش صوت ــتم پخ سیس
ــان اینکــه تعــداد ســینماهای  ــا بی ــم. وی ب برعهــده گرفته ای
اســتان اصفهــان نســبت بــه گذشــته افزایــش قابــل توجهــی 
داشــته اســت، بیــان داشــت: هــم اکنــون حــدود هــزار شــهر 

فاقــد ســینما در کشــور داریــم امــا بــه طــور کلــی بــا توجــه 
بــه اســتقبال مــردم و ورود بخــش خصوصــی و عالقــه 
مدیــران محلــی ماننــد شــهردار و اســتانداران شــهرهای 
ــل  ــت کل کشــور تحمی ــر مدیری ــف، ســینما خــود را ب مختل
کــرده اســت و امیدواریــم روز بــه روز وضعیــت بهتــری 
ــی و  ــت مردم ــا هم ــور ب ــینما در کش ــاخت س ــه س در زمین

مســئوالن شــاهد باشــیم.

 افزایش سینماهای کشور
ایوبــی ادامــه داد: در حــال حاضــر تعــداد ســینماهای 
ــه  ــا توجــه ب ــر شــده اســت و ب ــد براب ــان چن اســتان اصفه
اســتقبال مــردم و ورود بخــش خصوصــی و همتــی کــه در 
کل کشــور وجــود دارد و عالقــه ای کــه مدیــران محلــی نشــان 
داده انــد ســینما توانســته اســت خــود را تحمیــل کنــد. وی 
بــا بیــان اینکــه طــی دو ســال تعــداد پرده هــای ســینمایی 

را از ۳۰۰ بــه ۵۰۰ پــرده رســاندیم و ایــن در حالــی اســت کــه 
در کشــور بــه ســه هــزار پــرده ســینما نیــاز داریــم، تصریــح 
کــرد: تــا بــه حــال اراده جــدی در کشــور در زمینــه ســاخت 
ســینما نداشــته ایم امــا امــروز کــه ایــن اراده اکنــون شــکل 
ــور ــدف صب ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــا بای ــت ام ــه اس  گرفت

 باشیم.
 اکران فیلم برای کودک و نوجوان

ــاد  ــا ایج ــاط ب ــور در ارتب ــینمایی کش ــازمان س ــس س رئی
ــش  ــای بخ ــران فیلم ه ــرای اک ــینما ب ــژه س ــالن های وی س
ــوان  ــودک و نوج ــینمای ک ــروه س ــت: گ ــراز داش ــودک اب ک
حــدود یــک ســال و نیــم اســت کــه راه انــدازی شــده اســت 
کــه در تولیــد فیلــم بــرای ایــن گــروه ســنی تــالش دارنــد. 
ــم  ــران فیل ــروه اک ــن گ ــای ای ــرد: از برنامه ه ــه ک وی اضاف
بــرای کــودک و نوجــوان مطابــق بــا اســتانداردهای ســینمایی 
ویــژه ایــن گــروه ســنی اســت امــا بــه نتیجــه رســیدن ایــن 

حرکــت نیازمنــد زمــان کافــی اســت. 
ســینما خانــواده قــرار اســت در طــی ۶ مــاه بازســازی توســط 
موسســه بهمــن ســبز و زیــر نظــر حــوزه هنــری از ســینمای 
ــای  ــا ظرفیت ه ــار ســالنه ب ــه ســینمای چه ــک ســالنی ب ت

۴۲۳، ۱۳۳، ۸۰ و ۶۰ صندلــی تبدیــل شــود.

رییس سازمان سینمایی کشور خبر داد:

آغاز عملیات بازسازی سینما خانواده اصفهان

افزایــش  گفــت:  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن
ــث  ــالت باع ــردم در مح ــتگی م همبس
افزایــش ســرمایه و امنیــت اجتماعــی، وفــاق و انســجام 
ــت  ــی را تقوی ــت مل ــت امنی ــه در نهای ــده ک ــی ش  مردم
ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش  می بــرد.  بــاال  و   کــرده 

اصفهــان،  شــهرداری   رســانه ای 
مناســبت  بــه  جمالی نــژاد  مهــدی 
ســالروز تأســیس شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســالمی در دیــدار بــا رئیــس 
و اعضــای شــورای هماهنگــی تبلیغات 
ضمــن  اصفهــان  اســتان  اســالمی 
تبریــک ایــن روز اظهــار کــرد: بایــد 
طعــم شــیرین جشــن ها، مناســبت ها 
ــه  ــالب ب ــل انق ــد اوای ــاد را مانن و اعی

مــردم بچشــانیم تــا بتوانیــم حضــور آنهــا را در صحنه هــای 
بــه طــرح  بــا اشــاره  باشــیم. وی  مختلــف شــاهد 
تصریــح کــرد: قصــد  بــدون خــودرو،  سه شــنبه های 
داریــم اصفهــان را بــه دوران گذشــته کــه مــردم از دوچرخه 

اســتفاده می کردنــد، بازگردانیــم، در قدیــم وســیله نقلیــه 
اصلــی مــردم دوچرخــه بــود امــا جوانــان امــروز رغبتــی به 
ــد.  ــوب ندارن ــیار خ ــه بس ــیله نقلی ــن وس ــتفاده از ای اس
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: جشــن های اصفهــان نیازمنــد 
آسیب شناســی اســت چــرا کــه مشــارکت مــردم در برخــی 
برخــی  در  و  کمتــر  مناســبت ها  از 
همچــون نیمــه شــعبان یــا ایــام محــرم 
کــرد:  اضافــه  وی  اســت.  بیشــتر 
همراهــی و همدلــی مــردم در محــالت 
میــزان آســیب های اجتماعــی را بــه 
جمالی نــژاد  می رســاند.  حداقــل 
همبســتگی  افزایــش  تأکیــد کــرد: 
افزایــش  باعــث  مــردم در محــالت 
ــاق و  ــت اجتماعــی، وف ســرمایه و امنی
ــی را  ــت مل ــت امنی ــه در نهای ــده ک ــی ش ــجام مردم انس
افــزود: کاهــش  وی  می بــرد.  بــاال  و  تقویــت کــرده 
ــردم در  ــور م ــش حض ــث افزای ــا باع ــری نهاده تصدی گ

مراسمات انقالبی می شود.

شهردار اصفهان:
افزایش همبستگی در محالت امنیت ملی را باال می برد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منایــع 
ــریع در  ــزوم تس ــر ل ــاری ب ــال و بختی ــتانداری چهارمح اس
ــرد.  ــد ک ــتان تاکی ــتی اس ــع دس ــه صنای ــدازی بازارچ راه ان
ســیامک ســلیمانی دشــتکی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــار کــرد: اداره کل میــراث فرهنگــی،  مقاومتــی اســتان، اظه

صنایــع دســتی و گردشــگری متولــی 
دســتی  صنایــع  بازارچــه  راه انــدازی 
ــد  ــت و بای ــدس اس ــدان ق ــتان در می اس
پیگیری هــای الزم را انجــام دهــد. وی 
بــا اشــاره بــه تأخیــر در بهره بــرداری از 
ایــن بازارچــه از مــاه مبــارک رمضــان 
ــه  ــن بازارچ ــرد: ای ــح ک ــون، تصری ــا کن ت
طــور  بــه  نــوروزی  تعطیــالت  در  کــه 
هــر  بایــد  می کــرد  فعالیــت  موقــت 

دشــتکی  ســلیمانی  شــود.  راه انــدازی  ســریع تر  چــه 
ــاد  ــای اقتص ــل طرح ه ــریع در تکمی ــر تس ــد ب ــن تاکی ضم
مقاومتــی بــا ظرفیــت بیــش از ۶۰ درصــد، گفــت: کارخانــه 
چــادر مشــکی بــا ظرفیــت تولیــد ۱۰ میلیــون متــر مربــع در 

ســال بــه مراحــل پایانــی ســاخت و تجهیــز نزدیــک شــده 
اســت. معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منایــع 
ــن  ــی نگی ــروژه آب معدن ــرد: پ ــان ک ــتانداری خاطرنش اس
زردکــوه بــه اتمــام رســیده اســت و در هفتــه دولــت افتتــاح 
ــع  ــه صنای ــوط ب ــکالت مرب ــزود: مش ــد. وی اف ــد ش خواه
نیمــه مزاحــم و فروشــگاه های خــودرو 
شــهرک  آب  پــروژه  و  شــده  رفــع 
ــز به طــور موقــت  صنعتــی شــهرکرد نی
حــل شــده اســت. ســلیمانی دشــتکی 
ــده  ــون ۲7۰ پرون ــا کن ــرد: ت ــار ک اظه
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــا تس ــاط ب در ارتب
تولیــد در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
بررســی و در ایــن مــورد ۳۰ قــرارداد بــا 
بانک هــا منعقد شــده اســت. ســلیمان 
ــده ای را  ــد نماین ــتگاه بای ــر دس ــرد: ه ــح ک ــتکی تصری دش
درجهــت ارتبــاط بــا ســازمان مدیریــت وبرنامه ریــزی اســتان 
مشــخص کنــد و گــزارش عملکــرد خــود در زمینــه اقتصــاد 
مقاومتــی را جهــت ارســال بــه ســتاد مرکــزی ارائــه نمایــد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:
لزوم تسریع در راه اندازی بازارچه صنایع دستی چهارمحال و بختیاری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  یکباب خانه شماره پالک ۱۱۵۱۶/۱۵۵۸  تحدید حدود ششدانگ  چون 
خوراسگانی   قیصری  عباس  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش 
 ۱۳9۴۶۰۳۰۲۰۲7۰۲۸9۶۵ شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  حسین   فرزند 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  واز   9۴/۱۲/۴ مورخه 
و  اسناد  ثبت  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 9۵/۶/7 روز یکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۱۳7۲۶: 9۵/۵/۱۴ شماره  انتشار:  تاریخ 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
آگهی فقدان  سند مالکیت 

محلی  استشهادیه  ۲برگ  استناد  به  فرزند مصطفی   علی عسگری  مریم  خانم 
جلد  یک  که  است  مدعی  است  شده  گواهی  رسما  شهود  وامضاء  هویت  که 
با بنای احداثی به پالک ثبتی 7۴۱/7۰۵   واقع  سند مالکیت ششدانگ زمین 
درفوالدشهر بخش 9ثبت اصفهان بسریال ۶۰۳۸۴۰-9۱/ د که در صفحه ۲۵7دفتر 
۳۱۰امالک ذیل ثبت ۴۱۴۶۸به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و 
سپس مفقود شده است.  بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت 
مراتب  ثبت  قانون  نامه  ۱۲۰آیین  ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
اداره  این  به  تا۱۰روز  این اگهی  انتشار  تاریخ  از  باشد  سند مالکیت نزد خود می 
مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نماید تامراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  ودر صورت 
ارائه اصل  انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض بدونه 
سند مالکیت المثنی سند مالکیت مر قوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد .

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 
آگهی ابالغ اجرائیه

اختالف  حل  شوراهای  احکام  اجرای   ۳7۴/9۵ پرونده کالسه  در  اینکه  به  نظر 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره ۶۶ مورخ 9۵/۲/۲9 صادره از شعبه 
به  محکوم  بختیار  مرتضی  و  رحیمی  رضا  احمد  علیهم:  محکوم  حقوقی  دهم 
پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره ۶۵7۵۰۶ عهده 
حساب جاری شماره 7۲۴۶۳ بانک ملی ایران و سر رسید مورخ ۸۰/9/۲۰ بعنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تا زمان پرداخت بدهی بر اساس شاخص  از تاریخ سر رسید چک  تادیه  تاخیر 
اله هدایت و پرداخت نیم عشر  اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له نعمت 
پرونده محکوم  اجرایی در حق صندوق دولت گردیده است و حسب محتویات 
تا  آگهی میگردد  نوبت  باشد علیهذا مراتب یک  المکان می  علیه مذکور مجهول 
نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام 

نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد.
قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختالف لنجان

آگهی ابالغ اجرائیه
اختالف  حل  شوراهای  احکام  اجرای   ۳7۵/9۵ پرونده کالسه  در  اینکه  به  نظر 
از  صادره   9۵/۲/۲9 مورخ   ۶7 شماره  دادنامه  مفاد  حسب  لنجان  شهرستان 
شعبه دهم حقوقی محکوم علیهم: رسول رضایی و مهدی اسحاق زاده  محکوم 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال وجه چک بشماره ۳۲9۶۴۸۶ عهده حساب جاری 
بعنوان   9۰/7/۱۱ مورخ  رسید  و سر  سامان  بانک   9۸۲۱-۲۰-۳۵۱۱۴۲-۱ شماره 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۱/9۰۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی وپرداخت خسارت 
شاخص  اساس  بر  بدهی  پرداخت  زمان  تا  چک   سررسید  ازتاریخ  تاخیرتادیه 
اله هدایت و پرداخت نیم عشر  اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له نعمت 
پرونده محکوم  اجرایی در حق صندوق دولت گردیده است و حسب محتویات 
تا  آگهی میگردد  نوبت  باشد علیهذا مراتب یک  المکان می  علیه مذکور مجهول 
نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام 

نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد.
قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختالف لنجان
آگهی احضار متهم

به  مهدی  فرزند  نریمانی   متهم حمید   9۵۰۰۵۸ پرونده کالسه  در  اینکه  به  نظر 
اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت فرزاد قربانی  
فرزند حشمت اله مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده ۳۴۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 9۵/۶/۲9 ساعت 
۸ صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود 
دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل 
خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان
آگهی احضار متهمین

نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۴۱۱۳۸ک ۱۰۱ متهم ۱- کهزاد ناصری ۲-هوشنگ 
ناصری ۳- ایرج ناصری ۴- رضا ناصری ۵ – امید ناصری  فرزند - به اتهام 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت سیاوش جمال پور  فرزند 
رحیمعلی مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آئین 
و  االنتشار درج  روزنامه های کثیر  از  یکی  در  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک 
آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 9۵/۶/۳۱ ساعت 9 صبح 
دفاع  از خود  و  فالورجان حاضر  انقالب  دادگاه  در  اتهام خود  به  رسیدگی  جهت 
نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود 
آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. رئیس 

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فالورجان
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۴۱۳۴۴ ب ۱ ف  متهم آقای رحیم تقی آبادی  
فرزند بهرام  به اتهام سرقت موتور سیکلت و خودرو مجهول المکان و فاقد شاکی 
دادرسی کیفری مراتب یک  آیین  اجرای ماده ۱7۴  لذا در  اعالم گردیده است  
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ می گردد که ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب فالورجان جهت رسیدگی حاضر و از خود دفاع نماید در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل آگهی فوق به منزله 
ابالغ محسوب و دادسرا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. حمید رضا جعفری 

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان
آگهی مزایده مال منقول

شماره نامه : 9۵۱۰۱۱۶۸۲۵۸۰۱۳۸۵ شماره پرونده : 9۱۰99۸۰۲۲9۴۰۰۶۳۰ شماره 
بایگانی شعبه :9۴۲۴۲9 تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۰۳/۳۱ اجرای احکام مدنی شعبه 
۳۱ دادگاه عمومی)حقوقی( اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
تجارت  پژوهشهای  و  مطالعات  موسسه  9۴۲۴۲9ج۳۱له  اجرائی کالسه  پرونده 
انتشارات فرهنگ  آقای سید محمود حسینی و علیه  با وکالت  جهانی گوهریان 

ریال   ۲۲۲/۱۶۴/۰۰۰ مطالبه  بر  مبنی  قدم  ثابت  مرتضی  آقای  مدیریت  با  مردم 
بابت محکوم به و۱۱/۱۰۸/۲۰۰ ریال در روز دوشنبه مورخ 9۵/۰۶/۱۵ و ساعت ۱۰ 
صبح در محل این اجراء)خ شهید نیکبخت( جهت فروش دستگاههای شرینک 
پک و پرینتر برادر و پرینتر کانن و پیرنترهای اچ پی و اسکن جینیوس و اسکن 
مندرج  ورمان(  هنر  موضوع  )با  توقیفی  کتابهای  و  جی  ال  مایکروفر  و  کانن 
در صورتجلسه مورخ 9۴/۱۰/۲۲ که توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت 
گذاری شده است کل مبلغ با احتساب دستمزد کارشناسان و هزینه نشر عبارت 
از مزایده میتوانند  قبل  روز   ۵ لذا طالبین خرید  باشد  ریال می   ۱9۱/۱۰۵/۰۰۰ از 
با مراجعه به نشانی – خ الهور- خ بالل شرقی – ک شهید امینی – بن بست 
شفیعی – پ ۸۱ نزد امین اموال آقای مرتضی ثابت قدم از اقالم توقیفی بازدید 
و با تودیع ۱۰ در صد قیمت پایه ، در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود% شماره : 9۴۲۴/م الف اجرای احکام 

شعبه ۳۱دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  پرونده کالسه ۳۵۱/9۵ خواهان سعید صادقی   در خصوص 
بر:مطالبه وجه   به طرفیت بهزاد حبیبی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
با توجه  برای روز چهارشنبه مورخ 9۵/۶/۱7ساعت ۱۵:۳۰ تعیین گردیده است. 
قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل  ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
۱۳۱۶۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۳۶۶/9۵ خواهان سعید رنجکش  دادخواستی مبنی 
.وقت  است  نموده  تقدیم  نژاد      واقفی  فریدون  به طرفیت  وجه    بر:مطالبه 
تعیین گردیده  ۱۶:۳۰ عصر  9۵/۶/۱7ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
وقت  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نمایید.  اخذ  را 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۳۱۶۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره 

۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۵۲/9۵ خواهان سعید صادقی  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه وجه   به طرفیت بهزاد حبیبی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 9۵/۶/۱7ساعت ۱۶ عصر تعیین گردیده است. با توجه 
قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه  در  واقع  این شعبه 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 ۲ شماره  ۳۱مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱۳۱۶۳/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  تکلیف وضعیت   تعیین  قانون  هیات موضوع  ذیل  آرای شماره های  برابر 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 
دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  

و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  آگهی  روز   ۱۵
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 ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۱۲۳۴ کالسه پرونده ۱۳9۴۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۱۰۳ 
آقای علیرضا مشگل گشا فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۲۰۶9۳ صادره از اصفهان 
نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت ۳۰۰ متر مربع احداثی بر روی 
قسمتی از پالک ۴۳۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای اکبر عارفیان جزی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/۰۴/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/۰۵/۱۴

تاریخ  به  شماره:۳7/۰۵/۴۲۴/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
9۵/۰۴/۲۲

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

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  تکلیف وضعیت   تعیین  قانون  هیات موضوع  ذیل  آرای شماره های  برابر 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 
دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  آگهی  روز   ۱۵
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 ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۱۲۲۸ کالسه پرونده ۱۳9۲۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰9۱۵ 
آقای امیر مهاجر فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۲۱۳ صادره از اصفهان  نسبت 
روی  بر  احداثی  مربع  متر   7۰.۲۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  به 

قسمتی از پالک ۱۰۵ اصلی واقع در دولت 
آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/۰۴/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/۰۵/۱۴

تاریخ  به  شماره:۳7/۰۵/۴۲۸/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
9۵/۰۴/۲۲

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی پورانی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۵۱۵۸ 
صادره از فالورجان در مقطع کاردانی رشته ساختمان صادره از واحد دانشگاه نجف آباد 
با شماره ۱۳۸۸۱۵۰۰۰۵۶۸ مورخ ۸۸/9/۲۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
 از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارسال

 نماید.

حتما بخوانید!
آغاز عملیات بازسازی سینما خانواده 

پنج شنبه  14 مردادماه    1395
ـــمـــاره 218 ســـــال دوم               ݡسݒ

در شهر

مدیرعامل عمران بهارستان
بهارستان در آستانه خودکفایی است

ــد   مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدی
کیمیای وطن

زهرا نصیری
ــی از  ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب بهارس
ــرای شــهرهای جدیــد  عارضه هایــی کــه ب
وجــود دارد ســوداگری مســکن اســت گفــت: قیمــت 
مســکن در شــهر بهارســتان هیــچ گاه باالتــر از قیمــت 
مصــوب نبــوده و در حــال حاضــر بــه دلیــل رکــودی کــه بــر 
بــازار مســکن حاکــم اســت واگــذاری واحدهــای مســکونی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدی، ب ــا احم ــت. محمدرض ــوده اس ــر ب کمت
اینکــه تــا ســال 9۶ در بهارســتان دیگــر بحــث مســکن مهــر 
ــهری  ــا ش ــهر تنه ــن ش ــزود: ای ــت اف ــد داش ــود نخواه وج
اســت کــه مشــکل کمبــود متقاضــی بــرای مســکن نــدارد. 
وی گفــت: در حــال حاضــر پیشــرفت فیزیکــی پروژه هــای 
مســکن مهــر بهارســتان 9۱ درصــد اســت و بــه لحــاظ فنــی 
تــا ۳ مــاه آینــده عملیــات احــداث ایــن پــروژه بــه پایــان 
و  اجرایــی  امــورات  رتق وفتــق  بــرای  امــا  می رســد. 
ــه همــان اوایــل ســال  ــی نیازاســت کــه ب واگذاری هــا زمان
ــن  ــه ای ــال بودج ــد کردامس ــود. وی تأکی ــم می ش 9۶ خت
ــش  ــد افزای ــا ۲۰ درص ــل ب ــال قب ــه س ــبت ب ــرکت نس ش
همــراه بــوده و بــه ۱۴۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت، ایــن 
بودجــه از محــل درآمدهــای هزینــه ای بــه دســت می آیــد.  
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ پــروژه مشــارکتی بــه ارزش 
۸۰ میلیــارد تومــان در شــرکت عمــران بهارســتان در جریــان 
عملیــات اجرایــی قرارگرفتــه اســت افزودیکــی از مهم تریــن 
پروژه هــای اجرایــی ایــن شــهر بــاغ هزارجریــب بهارســتان 
اســت کــه از خیابــان هزارجریــب اصفهــان شروع شــده و تــا 
بهارســتان ادامــه می یابــد، ایــن پــروژه ســرمایه گذاری 
ــان  ــارد توم ــار وســعت دارد و ۱۰۰۰ میلی مشــارکتی ۱۰۰ هکت
ارزشــان اســت. مــا در حــال رایزنــی بــا شــرکت های بــزرگ 
هســتیم تــا ایــن طــرح را اجرایــی کنیــم. مدیرعامــل عمران 
ــن  ــتان و همچنی ــرو بهارس ــدازی مت ــتان، گفت:راه ان بهارس
ایجــاد بــاغ بهارســتان ارزش افــزوده باالیــی بــرای کالن شــهر 
ــای  ــر پروژه ه ــن از دیگ ــت همچنی ــد داش ــان خواه اصفه
مهــم ایــن شــهر ســایت 7۰ هکتــاری پردیــس اســت کــه 
منتهــی بــه بــاغ هزارجریــب می شــود و بــه صــورت 
تصریــح کرد:بــرای  احمــدی  اجرامیشــود.   مشــارکتی 
احــداث مســکن در فــاز ۴ نیــز تفاهماتــی بــا شــرکت 
کیســون کــه یکــی از شــرکت های انبــوه ســاز بیــن المللــی 
ــیم  ــق برس ــه تواف ــه اگرب ــه ک ــورت گرفت ــت ص ــی اس ایران
بــا کمبــود  رابطــه  در  وی  می شــود.  اجرایــی  بــزودی 
ــرای  ــت ب ــتان گف ــی دربهارس ــتی ودرمان ــای بهداش فضاه
توســط  درمانــی  و  بهداشــتی  ســاختمان های  احــداث 
ــوم پزشــکی مشــکل واگــذاری زمیــن وجــود  دانشــگاه عل
نــدارد وبخــش خصوصــی و شــرکت هایی کــه بخواهنــد در 
ایــن زمینــه گام بردارنــد بــا قیمت هــای مناســب بــه آنــان 

زمین واگذارمی شود. 

گزارش

اهداء جوایز نظرسنجی شرکت 
مخابرات استان اصفهان

روابــط  اداره  گــزارش  بــه 

عمومــی شــرکت مخابــرات 
اســتان اصفهــان، بــه شــرکت 
نظرســنجی  در  کننــدگان 
ــت،  ــن ثاب ــرویس های تلف س
ADSL و تلفــن همــراه یــک 
گیگابایــت اعتبــار رایــگان بــه 
ایــن  اســت  شــد. گفتنــی  اهــدا  جایــزه  عنــوان 
ــت ۳۱/ ۰۴/  ــخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۳9۵ لغای ــنجی از تاری نظرس
۱۳9۵ از طریــق ســامانه http:// epoll.tce.ir برگــزار 

گردید.

 پیام تبریک شهردار بهارستان
 به مناسبت روز خبرنگار
 

کیمیای وطن

شــهردار  فاتحــی  مهــدی 
پیامــی  در  بهارســتان 
همــه  بــه  را  خبرنــگار  روز 
قلــم  عرصــه  تالشــگران 
تبریــک گفــت. در بخشــی از 
متــن ایــن پیــام آمــاده اســت: هفدهــم مردادمــاه روز 
بــزرگ و ســترگ »خبرنــگار« اســت؛ ایــن روز فرصــت 
ــاب  ــغ اصح ــی دری ــات ب ــه از زحم ــت ک ــی اس مغتنم
قلــم تشــکر و قدردانــی شــود. ایــن روز شــکوهمند را 
ــی و روز پاسداشــت  ــی و حــق جوی ــه روز حــق گوی ک
قلــم اســت بــه همــه خبرنــگاران، نویســندگان و 
ــم در عرصــه  ــان اندیشــه و قل ــگاران، صاحب روزنامــه ن
اطــالع رســانی تبریــک و تهنیــت عــرض نمایــم. ایــن 
روز، یــادآور حماســه آفرینی هــای آن هایــی اســت کــه 
بقــای حقیقــت را بــه بقــای خــود ترجیــح دادنــد و بــا 
خــون خــود بــر برگه هــای اعــالم نوشــتند. بــه همیــن 
بهانــه یــاد و خاطــره شــهیدان خبرنــگار را هــم گرامــی 

می داریــم.

اجرای پروژه رنگ آمیزی جداول 
بلوارهای شهر مجلسی

ــور و  ــود عب ــور بهب ــه منظ شــهرداری شــهر مجلســی ب
ــهر و  ــی ش ــاط و زیبای ــش نش ــهری و افزای ــرور ش م
ــدام  ــاری اق ــال ج ــاه س ــرداد م ــر و م ــا، در تی بلواره
ــداول  ــول ج ــر ط ــدود ۸.۰۰۰ مت ــزی ح ــگ آمی ــه رن ب
بلوارهــای والیــت، فجــر، دکتــر حســابی و فرشــچیان 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال نمــوده اســت.

اخبار کوتاه
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رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا ظفری انارکی    دارای شناسنامه شماره 27به شرح دادخواست به 
کالسه 2276/95خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1394/11/15 تاریخ  در   1321 بشناسنامه  شهرابی    عامری  تابنده  شادروان  داده که 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- محمد رضا ظفری انارکی به ش ش 27 نسبت با متوفی فرزند  2- علیرضا ظفری 
انارکی به ش ش 162 نسبت با متوفی فرزند 3- حمید رضا ظفری انارکی به ش ش 
8 نسبت با متوفی فرزند 4- بهجت ظفری انارکی به ش ش 11 نسبت با متوفی فرزند 
5- مهناز ظفری انارکی به ش ش 106 نسبت با متوفی فرزند 6- شهناز ظفری انارکی به 
ش ش 75 نسبت با متوفی فرزند والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : 13193/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 4809  اصلی بخش یک گلپایگان
و  هویت  محلی که  استشهاد  یکبرگ  باستناد  عبدالحسین  فرزند   جوادجاللی  آقای 
امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی 1959 سهم وسه چهارم سهم 
مشاع از4371 سهم  ششدانگ زمین پالک 4809 در گلپایگان بخش یک که در صفحه 
91 دفتر 6 امالک ذیل ثبت 659  بنام جواد جاللی  فرزند عبدالحسین ثبت و صادر 
و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - مورخ -  دفتر  در 
قبال مبلغ  ریال – در رهن - است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   
از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا 
وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/14 شماره : 231/ م الف مسئول دفترامالک  گرجی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع   15/2563 شماره  پالک  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای علی اکبر 
قاسمی تودشکچویه فرزند حسن و خانم عصمت نهنگی تودشکی فرزند مراد بالسویه 
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 95/6/6 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 : 
95/5/14 شماره : 316/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-795 خواهان 1- محمد علی زنگل گیاه 2- غالمحسین 
زنگل گیاه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- حمیدرضا ایزدی وصفی 2- امید 
ملکی کهنگی 3- علیرضا ملکی کهنگی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدو 
شنبه مورخ 95/6/15ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 2 دفتر شعبه 5مجتمع شماره  مدیر  الف  می شود.شماره: 12365/م  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950093 خواهان اله ابراهیمی دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت  علی محمودی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخ 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  9/30صبح  95/6/15ساعت 
در  مراتب  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 2 دفتر شعبه 5مجتمع شماره  مدیر  الف  می شود.شماره: 12364/م  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950323 خواهان سید باقر موسوی رنانی دادخواستی مبنی 
نموده است  اله  تقدیم  به طرفیت هاله طوطیان فرزند فضل  بر:انتقال سند خودرو  
.وقت رسیدگی برای روز .... مورخ 95/6/15ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ابالغ  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12347/م الف مدیر دفتر شعبه 

11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  باقری گنیرانی  رضا  خواهان   950450 پرونده کالسه  خصوص  در 
بر:مطالبه   به طرفیت 1- مجید عابدینی گورتانی 2- ندا تاخیر ریاحی   تقدیم نموده 
.... مورخ 95/6/15ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده  برای روز  است .وقت رسیدگی 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
شماره2  مجتمع  وکال  چهارراه   – شمالی  خ شیخ صدوق  اصفهان  در  واقع  شعبه  این 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

13166/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

9509980350700170شماره  پرونده:  9510100350704378شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم: 1395/04/27 خواهان / شاکی عباسعلی قلع  تاریخ  بایگانی شعبه: 950194 
ریز  دادخواستی به طرفیت خوانده علی اکبر قاسمی ورتونی به خواسته مطالبه وجه 
های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  مطالبه خسارت  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  چک 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
کالسه  9509980350700170ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/15 و ساعت 
08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضر گردد.شماره: 12395/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ
بایگانی  9509980351100060شماره  پرونده:  ابالغیه: 9510100351104103شماره  شماره 
ریزی   اسحاقیان  مرتضی  خواهان   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ   950064 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خوانده سید هاشم روزی طلب به خواسته خلع ید و مطالبه 
نموده که  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت 
جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9509980351100060ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/06/15 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11166/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

9509980350100063شماره  پرونده:  شماره   9510100350102734 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 950073 تاریخ تنظیم: 1395/04/02 خواهان / شاکی مهدی نقشینه   
از  اعسار  خواسته  به  هارونی  رضائی  شهین  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه  9509980350100063ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/06/16 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 10098/م الف منشی 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950395 خواهان هادی رئیسی وستگانی دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه   به طرفیت حسن هاشمی هفشجانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 95/6/15ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ابالغ  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12368/م الف مدیر دفتر شعبه 

5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950386 ش 5 خواهان جواد الماسی  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت چک 
بانضمام مطلق خسارت   به طرفیت ایمان سلطانی – محمدرضا نصر    تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/6/15ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12367/م الف مدیر 

دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

سیماب  سازان  بهینه  مهندسی  شرکت  پرونده کالس95-633خواهان  خصوص  در 
بر:مطالبه  به مدیریت عاملی محمد حسین مالکی دادخواستی مبنی  سهامی خاص 
روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  نیکنام  علی  طرفیت  به  سفته    وجه 
المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   8/30 ساعت   95/6/15 مورخه   .............
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 10829/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950522 خواهان عباس آران  دادخواستی مبنی بر:اعتراض 
ثالث اجرایی  به طرفیت بی بی ماه مرادی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  صبح   11/30 95/6/15ساعت  مورخ  روز........... 
قبل  تا خوانده  در جراید منتشر  تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  المکان 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع 
شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

12361/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره دوشورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  الماسی   جواد  خواهان   950388 کالسه  پرونده  خصوص  در 
به     89/4/5 مورخ   659495 شماره  چک  بابت  ریال  میلیون  نود  مبلغ  بر:مطالبه 
طرفیت محمد تقی مال احمدی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 95/6/15ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 2 شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  12366/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  وستگانی   رئیسی  هادی  خواهان   950398 پرونده کالسه  خصوص  در 
.وقت  است  نموده  تقدیم  هفشجانی     هاشمی  حسن  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/6/15ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ابالغ  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12362/م الف مدیر دفتر شعبه 

5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار متهم

)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(
شماره ابالغیه: 9510100353601612 شماره پرونده: 9409980362600511شماره بایگانی 
شعبه : 950213تاریخ تنظیم: 1395/05/03 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان 
اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده کالسه 9409980362600511 برای حسین 

پرکوار به اتهام ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/06/15 ساعت 08:30 تعیین گردیده 
است . با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد. 
خواهد آمد. شماره: 13229/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )110 جزایی سابق(- حسین مرتضایی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  فالحتیان  عباس  95-666خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ   23040000 ریال به طرفیت مجید خلیفه  تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/15 ساعت8 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
دفتر شعبه 32  مدیر  الف  11088/م  می شود.شماره:  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  مسائلی   فاطمه  95-396خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ   22600/000 ریال وجهت استماع شهادت شهود  تقدیم نموده است 
با  تعیین گردیده  95/6/15 ساعت8/30  مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   .
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11087/م الف مدیر دفتر شعبه 32 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  زاده    صادق  مهدی  95-562خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ   96/204/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات اعم از 
دادرسی و تاخیر وتادیه به طرفیت محمد علی دانش پایه   تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/15 ساعت9تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 10006/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  زاده    صادق  مهدی  561/95خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ   150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و تاخیر وتادیه به طرفیت مرتضی شاه آبادی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 
روز ............. مورخه 95/6/15 ساعت9/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب –  اول  در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 10005/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  یوسفی     محسن  95-31خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ   پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه  
به طرفیت فخر الدین حسینی منش    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  ساعت9تعیین گردیده   95/6/16 مورخه   .............
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ 
اتخاذ می شود.شماره: 11078/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350502885شماره پرونده: 9409980350501097شماره بایگانی 
شعبه: 941216 تاریخ تنظیم: 1395/03/30 خواهان / شاکی اطهر نقوی   دادخواستی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و  به طرفیت خوانده / متهم حشمت خیرخواه  
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه  9409980350501097ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/15 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 9452/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- مریم محمدی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100361703010شماره پرونده: 9509980361700049شماره بایگانی 
شعبه: 950054 تاریخ تنظیم: 1395/04/12 خواهان / شاکی علیرضا پور حیدر شیرازی   
داود  و  صرافان  وحمید  غفوری  غالمحسین  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
غفوری و شرکت نوآوران تجارت گستر ایرانیان و بانک تجارت به مدیریت آقای محمد 
ابراهیم مقدم نودهی   به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی)موضوع مواد146و 147 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  مدنی(  احکام  اجرای  قانون 
عمومی  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
کالسه  9509980361700049ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/16 و ساعت 
المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست  08:30تعیین شده است. به علت مجهول 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11209/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
9509980365900555شماره  پرونده:  9510100354202401شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 950497 تاریخ تنظیم: 1395/05/03 شاکی زهره احمدی   دادخواستی 
به طرفیت متهم سید رضا شکرانی    به خواسته ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو  
شهر اصفهان)116 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع  اتاق شماره 344   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان 
کالسه  9509980365900555ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/16 و ساعت 
درخواست  و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 13273/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 

116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( –حسین ایمانیان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350203002شماره پرونده: 9509980350200201شماره بایگانی 
زاده     شریف  عباس  شاکی   / خواهان   1395/04/03 تنظیم:  تاریخ   950266 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن ایزدی و محمد مراد ایزدی  و کیامرث عبدا...
مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  تامین خواسته  به خواسته  زاده    
دادرسی و مطالبه وجه سفته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  9509980350200201ثبت گردیده که وقت 
المکان  به علت مجهول  08:00تعیین شده است.  آن 1395/06/16 و ساعت  رسیدگی 
بودن خواندگان  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 10091/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 1435 اصلی بخش یک گلپایگان

باقر باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء  آقای مرتضی عمیدی فرزند 
در  عمارت پالک 1435   تمامی ششدانگ  است که  رسما گواهی شده مدعی  شهود 
گلپایگان بخش یک در صفحه 148 دفتر 14 امالک ذیل ثبت 1119 بنام مرتضی عمیدی 
فرزند باقر  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او 
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - 

مورخ - - دفتر 2 در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن بانک  - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا 
وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/14 شماره : 219/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 11548  فرعی   3040 پالک شماره  یکباب ساختمان  تحدید حدود ششدانگ  چون 
بنام زهرابیرژندی  فرزند  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
عباس  در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027000558 مورخ 95/1/22 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از 
اصفهان  منطقه شرق  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
95/6/13 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 امالک 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 ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد. تاریخ انتشار: 95/5/14 شماره :13725/ م الف رییس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان هادیزاده
دادنامه

شماره دادنامه:9509973653400113 
بایگانی  شماره  پرونده:9409983653400733  شماره  تنظیم:1395/01/31  تاریخ 
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9409983653400733 کالسه  پرونده  شعبه:940749 
نهایی شماره 9509973653400113  )حقوقی(دادگستری شهرستان فالورجان تصمیم 
اتوبان ذوب  اول  اصفهان  نشانی  به  لطفعلی  فرزند  خواهان:آقای علی ضامن جعفری 
آهن اصفهاناول جاده کرسگان جهان بکو خواندگان:1.آقای محمد قاسمی حسین آبادی 
فرزند اسماعیل به نشانی شهرستان فالورجان کرسگان نمایشگاه اتومبیل محمد 2. خانم 
انتقال سند  ناهیدامیرخانی فرزندرضا به نشانی مجهول المکان  خواسته ها:1.الزام به 
2.مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وسایر قرائن وامارات 
موجودختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای علی ضامن جعفری فرزند لطفعلی بطرفیت آقای محمد 
قاسمی حسین آبادی فرزند اسماعیل وخانم ناهید امیرخانی فرزند رضا بخواسته انتقال 
سند یک دستگاه سواری اوپتیما مدل 2014به شماره انتظای 512ق52 ایران88به انضمام 
خسارات دادرسی دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است دادگاه نظر به اینکه مطابق 
مبایعه نامه عادی فی مابین خواهان وخوانده ردیف اول که در تاریخ 1394/6/04 بیع 
منعقد گردیده است وقانونا وشرعا خواهان مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می باشد 
واینکه حسب اظهارات خواهان ثمن معامله رد شده است ومقرربوده است که تا مورخه 
1394/6/24 ایشان در جهت انتقال سنداقدام نماید که در این خصوص اقدامی نکرده 
است واین خودرو مطابق استعالم راهور بنام خوانده ردیف دوم می باشد فلذا به استناد 
مواد10-220 قانون ایین دادرسی مدنی و198-519-520 قانون ایین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی خودروی موصوف بنام خواهان به 
انضمام خسارات دادرسی )هزینه دادرسی معادل یک میلیون وچهارصد ونود میلیون 
ریال می نماید ودر خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه سندرسمی بنام ایشان 
نمی باشد دعوی مطروحه متوجه ایشان نمی باشد وبه استناد بند 4 ماده 84 ولحاظ 
ماده 89 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی وظرف 
مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.احمد رضا قاضی 

– رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان



ــا  ــپاهان ب ــم س ــته تی ــل گذش ــن فص ــی بازیک ــی کریم عل
انتقــال قطعــی بــه دیناموزاگــرب زمینــه ســاز حضــور حــاج 
ــد از  ــی بع ــان حاج صف ــد. احس ــم ش ــن تی ــی در ای صف

خبرهــای متفاوتــی کــه در مــورد او وجــود 
ــود  ــابق خ ــم س ــه تی ــت ب ــت در نهای داش
ــن  ــرارداد ای ــول ق ــه پ ــا اینک بازگشــت. ام
بازیکــن چطــور تأمیــن شــد یکــی از 
ــما  ــه ش ــرارداد ب ــن ق ــم ای ــؤاالت مبه س
ــان  ــور احس ــا حض ــان ب ــت. همزم می رف
حــاج صفــی در تیــم ســپاهان، پــول 

ــرب  ــگاه دیناموزاگ ــط باش ــی توس ــی کریم ــه عل رضایت نام
واریــز شــد تــا بــا مبلغــی تقریبــًا مشــابه حــاج صفــی بــه 
ــد انتقــال  جمــع ســپاهانی ها اضافــه شــود. البتــه از فرآین
ــاه ســپری  ــک م ــرب بیشــتر از ی ــو زاگ ــه دینام ــی ب کریم
شــده بــود امــا نهایــی شــدن آن منــوط بــه پرداخــت پــول 
ــرای  ــی ب ــود، یعن ــروات ب ــگاه ک ــرف باش ــه از ط رضایتنام

ــد  ــد و او بتوان ــادر کن ــی را ص ــپاهان ITC کریم ــه س آنک
ــروات  ــگاه ک ــرود باش ــدان ب ــه می ــرب ب ــو زاگ ــرای دینام ب
بایــد مبلــغ توافــق شــده را بــه حســاب باشــگاه اصفهانــی 
ــا  ــاق ب ــن اتف ــه ای ــا ک ــرد. از آنج ــز می ک واری
گذشــت یــک مــاه از انجــام ایــن انتقــال هنــوز 
ــی در  ــور کریم ــت حض ــود، وضعی ــداده ب رخ ن
دینامــو هــم در هالــه ای از ابهــام قــرار داشــت، 
ــغ موردنظــر ســپاهان ســرانجام  ــه مبل ــا اینک ت
ــا  ــید ت ــگاه رس ــن باش ــاب ای ــه حس ــروز ب دی
صــدور ITC کریمــی هــم به ســرعت در دســتور 
ــزار  ــادل 360 ه ــی مع ــه کریم ــرد. رضایتنام ــرار بگی کار ق
ــرخ فعلــی  ــا ن ــغ ب یــورو اعــام شــده اســت کــه ایــن مبل
ــان  ــون توم ــارد و 400 میلی ــک میلی ــادل ی ــزی مع ارز چی
ــادل  ــًا مع ــغ تقریب ــن مبل ــه ای ــب آنک ــد و جال ــد ش خواه
ــپاهان ــا س ــی ب ــان حاج صف ــد احس ــرارداد جدی ــم ق  رق

 است. ربیع

پول انتقال حاج صفی به سپاهان از کجا آمد؟
یک جابجایی پرسود برای طالیی پوشان

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگــرم تیــم ملــی کشــتی ایــران گفــت: 
کادر فنــی بــرای درمــان و رســاندن مــن بــه المپیــک ریــو 
ــد نهایــی  ــه، امــا تائی ــه کار گرفت تمــام تــاش خــود را ب

ســامت مــن ربطی بــه فدراســیون کشــتی 
نــدارد. رضــا یزدانــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
افــزود: بــا توجــه بــه وضعیــت مصدومیتــم 
کــه از چنــد مــاه پیــش اتفــاق افتــاد، رونــد 
درمانــی و تمرینــی خــود را بافاصله زیر نظر 
پزشــکان و کادر فنــی آغــاز کــردم. کادرفنــی 
بــرای کمــک بــه کاهــش مشــکات ناشــی 

از درد پــای مــن بهنــگام تمریــن، پزشــک ایرانــی را کــه 
ــی  ــژه ای در فیزیوتراپ ــوده و تخصــص وی ــادا ب ــم کان مقی
ــن  ــار م ــات کن ــا در تمرین ــرد ت ــوت ک ــران دع ــه ای دارد ب
باشــد و اکنــون نیــز همــراه مــن اســت. وی در خصــوص 
آخریــن وضعیــت خــود ادامــه داد: در خصــوص تعییــن 
تکلیــف وضعیــت مصدومیــت مــن، فدراســیون پزشــکی 

ورزشــی بــه عنــوان مســئول تأییــد ســامت ورزشــکاران 
شــرکت کننــده در المپیــک بایــد اظهــار نظــر کنــد و ایــن 
ــرار  ــدارد. ق ــتی ن ــیون کش ــه فدراس ــی ب ــوع ارتباط موض
ــژه ای  ــیون وی ــورد کمیس ــن م ــت در ای اس
در فدراســیون پزشــکی تشــکیل شــود. 
ــی  ــای جهان ــای رقابته ــدال ط ــده م دارن
گفــت: کادر فنــی در ایــن مــدت تمرینــات 
ــان در  ــه و مربی ــر گرفت ــی در نظ اختصاص
تــاش هســتند مــن بــا آمادگی جســمانی 
ــی مناســبی راهــی المپیــک شــوم.  و روان
ــر  ــت: در ه ــان گف ــان در پای ــز جه ــدال برن ــده دو م دارن
ــک کادر  ــردم و کم ــر م ــای خی ــا دع ــدوارم ب ــال امی ح
ــن مــدت پشــتیبان  ــواره در ای ــه هم ــی ک ــم مل ــی تی فن
مــن بودنــد در المپیــک شــرکت کنــم و بتوانــم بــا کســب 
ــن  ــران، ویتری ــرای ای ــی ب ــن افتخارآفرین ــدال، ضم م

ــم. ورزش3 ــل کن ــم را تکمی مدالهای

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تکواندوکاران ایران به دنبال آهنگ پنج شنبه  14  مرداد ماه   61395
ـــمـــاره  218 ســـــال دوم              ݡسݒ

نقل و انتقاالتاخبار کوتاه

  اصفهان میزبان اردوی تیم ملی 
کشتی نونهاالن

سرویس ورزشی
اصغر قلندری

اصفهــان میزبــان تیــم ملــی 
کشورشــد.  نونهــاالن  کشــتی 
هماهنگــی  جلســه  پــی  در 
هیــات کشــتی  و  فدراســیون 
اســتان اصفهــان، اردوی تیــم 
ــات کشــتی  ــی هی ــه میزبان ــاالن کشــور، ب ــی کشــتی نونه مل
ــاری، در  ــاه ج ــرداد م ــم م ــان، از روز چهارده ــتان اصفه اس
خانــه کشــتی تجــدد اصفهــان برگــزار شــد. درایــن اردو 
ــه 5  ــرکت دارندک ــال ش ــر نونه ــتی گی ــی و 55 کش 25 مرب
ــند. الزم  ــان می باش ــتان اصفه ــراز اس ــتی گی ــی و 10 کش مرب
بــه یــادآوری اســت کــه تمرینــات آمــاده ســازی تیــم ملــی 
ــان  ــرکان قهرم ــد ت ــورمان زیرنظرمجی ــاالن کش ــتی نونه کش
ــرمربی  ــان وس ــرم جه ــبق وزن 52 کیلوگ ــده اس نامداروارزن
فعلــی تیم هــای ملــی رده پایــه فدراســیون کشــتی جمهــوری 
ــات  ــرد. شــایان ذکراینکــه هی ــران انجــام می پذی اســامی ای
ــای  ــته فعالیت ه ــال گذش ــان دریکس ــتان اصفه ــتی اس کش
گســترده خــود رابــه کار ســازندگی اختصــاص داده واهمیــت 
فــوق العــاده ای بــرای کشــتی پایــه قائــل می باشــد وســعی 
برنامــه جداگانــه )کوتــاه مــدت و میــان  تــا دردو  دارد 
مــدت( زمینه هــای رشــد وتوســعه ورزش کشــتی دراســتان 

آورد. رافراهــم  پهناوراصفهــان 

تکواندوکاران ایران به دنبال آهنگ
بــرای  آهنــگ  انتخــاب  خصــوص  در  مقانلــو  بیــژن 
تکوانــدوکاران در هنــگام حضــور روی شــیاپ چانگ المپیــک 
گفــت: آهنــگ بایــد روی محیــط تاثیرگــذار باشــد. بــا اعــام 
فدراســیون جهانــی تکوانــدو امســال در المپیــک ریودوژانیــرو 
ــه  ــیقی ک ــا موس ــد ب ــدوکاران می توانن ــار تکوان ــرای اولین ب ب
رونــد.  روی شــیاپ چانگ  بــر  می کننــد  انتخــاب  خــود 
ایــن اقــدام در جهــت ایجــاد هیجــان بیشــتر در ورزشــکاران 
ــو،  ســرمربی  و تماشــاگران اتخــاذ شــده اســت. بیــژن مقانل
تیــم ملــی تکوانــدو در خصــوص انتخــاب آهنگ تکوانــدوکاران 
ایــران گفــت: هنــوز آهنــگ مشــخصی را بــرای تکوانــدوکاران 
ــم.  ــر گرفته ای ــی را در نظ ــا آهنگ های ــم ام ــاب نکرده ای انتخ
بایــد نشســتی بــا روابط عمومی و ورزشــکاران داشــته باشــیم 
و بــا نظــر ســنجی آهنگ هــای مدنظــر را انتخــاب کنیــم. وی 
ــام  ــان نظ ــد درش ــود بای ــش می ش ــه پخ ــی ک ــزود: آهنگ اف
جمهــوری اســامی ایــران باشــد. ایــن آهنــگ بایــد هماهنــگ 
ــران و  ــدوکاران ای ــه تکوان ــود و ب ــاب ش ــالن انتخ ــو س ــا ج ب

ــرژی بدهــد. تماشــاگران ان

 آخرین نقل و انتقاالت فوتبال جهان
- رئــال مادریــد و یوونتــوس بــه دنبــال جــذب یولیــان 
ــو( ــو مرکات ــتند. )کالچ ــبورگ هس ــتاره ولفس ــلر، س دراکس

- فدریکــو فازیــو بــا قــراردادی قرضــی از تاتنهــام بــا رم 
پیوســت.

ــای  ــون، لیســت خروجی ه ــان، ســرمربی اورت ــد کوم - رونال
باشــگاه را اعــام کــرد کــه شــامل عمــر نیاســه، کونــور مــک 
ــات  ــوک گارب ــدی و ل ــدن مک گی ــادرو رودریگــز، آی ــی، لئ آلن

اســت. )اســکای اســپورتس(
ــده  ــا داوی ــره اســت ت ــر در مذاک ــا اینت - باشــگاه وســتهام ب
ــه  ــه صــورت قرضــی ب ســانتون، مدافــع چــپ ایــن تیــم را ب

ــپورتس( ــکای اس ــد. )اس ــت بگیرن خدم
ــرای  ــمی ب ــنهادی رس ــد پیش ــال مادری ــی رود رئ ــار م - انتظ
جــذب موســی سیســوکو بــه نیوکاســل ارائــه کنــد. )گاردیــن(

- منچسترســیتی قصــد دارد مارلــوس مورنــو، مهاجــم جــوان 
کلمبیایــی را بــه خدمــت بگیــرد. )اســکای اســپورتس(

- باشــگاه رئــال مادریــد و پــاری ســن ژرمــن بــرای انتقــال 
ــه توافــق رســیده اند. )آ.اس( ــورو ب ــون ی ــا 25 میلی خســه ب

ــد 10  ــوزای بای ــان یان ــذب عدن ــرای ج ــس ب ــد موی - دیوی
ــح  ــز ترجی ــی نی ــک بلژیک ــد. هافب ــه کن ــد هزین ــون پون میلی

تــرک کند. )ســان( را  الدترافــورد  می دهــد 
- لسترســیتی بودجــه ای نــا محــدود در اختیــار کلودیــو 
ــا او خریدهــای مــورد نظــرش را انجــام  ــرار داده ت رانیــری ق

دهد. )میــرر(
ــون  ــون، پیشــنهادی ۹ میلی ــد کومــان، ســرمربی اورت - رونال
ــاوتهمپتون  ــع س ــه، مداف ــوزه فونت ــذب خ ــرای ج ــدی ب پون
ارائــه کــرده ولــی ممکــن اســت مورینیــو رقیــب او در ایــن راه 

باشــد. )دیلــی میــل(
ــان  ــن ف ــه رابی - باشــگاه اســتوک ســیتی مصمــم اســت ک
پرســی، مهاجــم فنرباغچــه را بــه لیــگ برتــر برگرداند. )دیلــی 

میــرر(
- باشــگاه سوانســی، پیشــنهاد اورتــون بــرای جــذب اشــلی 

ویلیامــز را رد کــرد. )ولــز آنایــن(
ــد  ــرای خری - لیــدز یونایتــد، پیشــنهاد وســت برومویــچ را ب

ــور، دفــاع چــپ ایــن تیــم رد کــرد. )مــارکا( چارلــی تیل
- وســتهام از کارلــوس بــاکا خواســته اســت تــا آخــر هفتــه، 
جــواب قطعــی و روشــنی در مــورد پیشــنهاد ایــن تیــم 

ــرور( ــد. )می ــی بده انگلیس
- مدیــر برنامه هــای گابیــگل تاکیــد کــرد کــه موکلــش، بعــد 
از المپیــک در مــورد تبــم آینــده اش تصمیــم خواهــد گرفــت. 

)مــارکا(
ــی  ــع ایتالیای ــو دی شــیلیو، مداف ــول قصــد دارد متئ - لیورپ

ــرور( ــد. )می ــان را جــذب کن می

ــه تنهــا در قهرمانــی   آبــی و قرمزهــا ن
سرویس ورزشی
 بردیا عباس زاده

ــن  ــه در ای ــتند بلکه ــم هس ــب ه رقی
ســالها رقبــای سرســختی نیــز در خرابــکاری بوده انــد. 
اســتقال و پرســپولیس امســال را بــا خریدهــای پــر 
ــدن  ــول خودشــان بمــب ترکان ــه ق ــا ب ســر و صــدا ی
ــای  ــور رقابت ه ــدا تن ــن ابت ــا از همی ــد ت ــاز کردن آغ

لیگ داغ باشد.
 در ایــن راه امــا ایــن دو تیــم بــا پرداخــت رقم هــای 
نجومــی کــه بــر اســاس نظــر کارشناســان از آن 
چیــزی هــم کــه اعــام شــده نجومی تــر اســت 
ــر  ــت غی ــردن قیم ــاال ب ــورم و ب ــی در ت ــش مهم نق

ــتند. ــان داش ــی بازیکن واقع
بازیکنــان  قــرارداد  مبلــغ  بــه  دقیق تــر  نگاهــی   
پرســپولیس و اســتقال نشــان می دهــد کــه ایــن دو 
باشــگاه بازیکــن خریــدن را بلد نیســتند و آســیب های 
ایــران می زننــد.   جــدی بــه نظــام باشــگاه داری 
حداقــل امــروز و در ایــن دو باشــگاه چنیــن وضعیتــی 
حاکــم اســت و البتــه بــه نظــر می رســد اســتقال در 
ــوده  ــپولیس رب ــبقت را از پرس ــوی س ــه گ ــن زمین ای
تغییــرات  اســت چــون پرســپولیس در مجمــوع 
کمتــری نســبت بــه اســتقال داشــته و نظــام و 

ــت. ــرده اس ــظ ک ــتر حف ــودش را بیش ــرات خ نف

 پرسپولیس
نگاهــی بــه مبلــغ قــرارداد بازیکنــان جدیــدی کــه بــه 
ــوان  ــه عن ــم. ب ــد می اندازی ــپولیس ورود کرده ان پرس
ــرارداد 214  ــران ق ــت ته ــا نف ــری ب ــد امی ــال وحی مث
میلیــون تومانــی در لیــگ پانزدهــم داشــته اســت کــه 
مبلــغ قــرارداد او در لیــگ شــانزدهم بــا پرســپولیس 
ــه  ــًا ب ــه اص ــه ک ــان و البت ــون توم ــده ۹50 میلی ش
ــتر  ــه بیش ــگاه ها ک ــط باش ــده توس ــر ش ــام منتش ارق
ــا  ــرد ام ــاد ک ــوان اعتم ــداد اســت نمی ت ــا اع ــازی ب ب
ــم  ــا اگــر ایــن اعــداد را هــم بپذیری حتــی اگــر و تنه
بــاز هــم رقــم قــرارداد امیــری از نفــت تــا پرســپولیس 
بیــن 4 تــا 5 برابــر شــده اســت! در باقــی مــوارد البتــه 

ــته  ــدی نداش ــرد ب ــپولیس عملک ــت پرس ــق لیس  طب
از  پانزدهــم  لیــگ  در  انصــاری  است.ساســان 
دســتمزد  تومــان  میلیــون  پانصــد  اهــواز  فــوالد 
بــه 550  ایــن رقــم  گرفتــه کــه در پرســپولیس 
ــت،  ــی اس ــه منطق ــرده ک ــدا ک ــش پی ــون افزای میلی
ــران  ــت ته ــه در نف ــینی ک ــیدجال حس ــور س همینط
ــپولیس  ــود و در پرس ــه ب ــان گرفت ــون توم ۸00 میلی
ــه نظــر می رســد  ــد ب ــه بعی ــون ک نوشــته اند ۷00 میلی
ــر  ــه باالت ــه ب ــا توج ــم ب ــن ه ــا ای ــد ام ــت باش درس
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــید ج ــن س ــن س رفت
آمــده پاییــن  می رســد کــه  نظــر  بــه   منطقــی 

 باشد.

 استقالل
ــت.  ــیخته اس ــم گس ــا از ه ــتقال ام ــاع در اس اوض
ــم از  ــگ چهارده ــری در لی ــید باق ــم فرش ــن تی در ای
صبــای قــم ۹0 میلیــون تومــان دســتمزد گرفــت کــه 
در لیــگ پانزدهــم ایــن رقــم بــه 150 میلیــون تومــان 
ــتقال  ــانزدهم اس ــگ ش ــا در لی ــت ام ــش یاف افزای
ــام  ــق اع ــان طب ــون توم ــن ۹50 میلی ــن بازیک ــا ای ب
ــته  ــرارداد بس ــزی ق ــر می ــول زی ــای پ ــمی و منه رس
ــر  ــش براب ــدود ش ــزی ح ــود چی ــه می ش ــت ک اس
ــم  ــی ه ــی قربان ــرای عل ــوع ب ــن موض ــال! ای پارس
تکــرار شــده و بــا او در حالــی بــا مبلــغ 650 میلیــون 
ــت در  ــرده از نف ــه نامب ــته اند ک ــرارداد بس ــان ق توم
ــه اســت.  حــدود ســیصد میلیــون دســتمزد می گرفت
اوج اشــتباه اســتقال امــا عقــد قــرارداد یــک میلیــارد 
ــوده اســت در  ــا حــاج محمــدی ب ــی ب و صــد میلیون
حالــی کــه ایــن مدافــع در چهــار ســال در نفــت تهــران 
تنهــا 44 بــازی انجــام داد و دو گل زد قــراردادش 
بیــش از هشــت برابــر زمــان بــا نفــت نوشــته شــده 
ــل  ــر می رســد اســتقال عام ــه نظ ــع ب اســت. در واق
تــورم 5 تــا ۸ برابــری بازیکنــان اســت و آنهــا را بســیار 
ــوع  ــن موض ــه ای ــرد ک ــل می خ ــر از قب ــران قیمت ت گ

ــل بررســی اســت. ــوع خــود قاب در ن

استقالل و پرسپولیس عامل اصلی تورم در فوتبال ایران

ــت  ــمت راس ــاح س ــیمان جن ــاک وس ــرای خ ــر دارد اج ــان در نظ ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ش
ســد ســراب اعجــه  رااز طریــق مناقصــه عمومــی باشــرایط ومشــخصات زیــر بــه پیمانــکار واجــد 
صاحیــت واگــذار نمایــد . لــذا از مناقصــه گرانــی کــه تمایــل بــه حضــور در مناقصــه فــوق رادارنــد 

ــه همــکاری مــی گــردد.  دعــوت ب

ــارد ودویســت وســی وشــش میلیــون وســیصد  ــار میلی ــه: حــدود 42363262۹۹ )چه ــغ پای مبل
وبیســت  وشــش هــزار ودویســت ونودونــه ( ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای پایــه ســد ســازی 

ســال 13۹5

ــا حقوقــی  ــکاری اشــخاص حقیقــی ی ــت پیمان شــرایط متقاضــی: 1- داشــتن گواهینامــه صاحی
 در رشــته آب  2- قابــل مشــاهده بــودن مشــخصات رتبــه بنــدی در پایــگاه اطــاع رســانی 
ــرآورد فــوق در پایــگاه اطــاع  ــدازه مبلــغ ب ــه ان sajar.mporg.ir 3- داشــتن طرفیــت آزادکاری ب

رســانی مذکــور 

محل اجرا : استان اصفهان - شهرستان بوئین ومیاندشت 
مدت اجرا : 2ماه

هزینــه تهیــه اســنادمناقصه ،نــوع ومبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ،مــدت اعتبــار پیشــنهادها 
ومــکان وزمــان تحویــل پیشــنهادها در دعوتنامــه واســناد مناقصــه مشــخص مــی شــود.

واجدیــن شــرایط از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی حداکثــر بــه مــدت 10 روز مهلــت دارنــد 
نســبت بــه اعــام آمادگــی کتبــی ،ثبــت نــام در ســایت ایــن شــرکت )WWW.ESRW.IRدر منــوی 
»مناقصــه مزایــده « در بخــش »ســامانه مناقصــات امــور قراردادها«(وارائــه مــدارک مثبتــه شــرکت 
ــد اســناد مناقصــه  ــت خری ــران از آنهاجه ــاه مناقصــه گ ــن فهرســت کوت ــس از تعیی ــدام نمایدپ اق

دعــوت بــه عمــل خواهدآمــد.

نشــانی مناقصــه گزار:اصفهــان - پــل خواجــو - بلــوار آئینــه خانــه - جنــب هــال احمــر - شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان - دفتــر قراردادهــا - کدپســتی ۷64۷3-۸1646 صنــدوق پســتی 3۹1

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 252۸ فاکس: 366110۷3

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه
استاندار اصفهان در بازدید از تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ مطرح کرد:

رضایت مردم از تامین و توزیع عادالنه آب شرب
شرکت آب منطقه ای اصفهان

شماره:3938 م الف

نوبت اول 

رضا یزدانی:
تأیید سالمتی من ارتباطی به فدراسیون کشتی ندارد

کیمیای وطن  دکتــر رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان از مرکــز کنتــرل و تلــه متــری 
تأسیسات آبرسانی و مجموعه های چاههای فلمن بازدید نمود.

ــزرگ عملکــرد مدیرعامــل و دیگــر  ــان ب ــد از تأسیســات آبرســانی اصفه اســتاندار در بازدی
مســئوالن آبفــا اســتان اصفهــان در تابســتان ســال جــاری جهــت تأمیــن آب شــرب مــردم 
اصفهــان را مطلــوب ارزیابــی کــرد و خاطرنشــان ســاخت: در تابســتان ســال جــاری مــردم 
اســتان اصفهــان رضایــت نســبی از تأمیــن و توزیــع عادالنــه آب شــرب در اصفهــان داشــتند 
و عــدم نارضایتــی از توزیــع عادالنــه و تأمیــن آب شــرب اصفهــان در تابســتان ۹5 نســبت 

بــه ســالهای گذشــته بســیار کمتــر اعــام شــده اســت.
وی گفــت: از مدیرعامــل شــرکت آبفــا انتظــار مــی رود بــا بکارگیــری تکنولوژی و بهــره مندی 
از نیروهــای متخصــص آب شــرب مــردم اســتان اصفهــان را در تمــام روزهــای ســال به رغم 

محدودیــت هایــی کــه در منابــع آب شــرب وجــود دارد تأمیــن نماید .
آقــای دکتــر زرگرپــور در نشســت مشــترک بــا رئیــس و اعضــای کمیســیون برنامــه و بودجه 
ــری انجــام  ــه مت ــای فلمــن و ســامانه تل ــه در محــل چاهه ــس شــورای اســامی ک مجل
شــد بــا بیــان اینکــه نزدیــک بــه 5 میلیــون نفــر تنهــا از یــک ســامانه ی تامیــن آب شــرب 

اســتفاده مــی کننــد، گفــت: ایــن موضــوع هــم از 
ــر  ــد غی ــر پدافن ــم از منظ ــت آب و ه ــاظ کمی لح
عامــل حائــز اهمیــت اســت و ایــن موضــوع شــاید 
در کشــور منحصــر بــه فــرد باشــد و وضعیــت 

ــم زده اســت. شــکننده ای را رق
ــه  ــزارش ارائ ــه گ ــه ب ــا توج ــان ب ــتاندار اصفه اس
 300 و  افــزود: 14 شهرســتان، 56 شــهر  شــده 
روســتا از یــک ســامانه ی تامیــن آب شــرب 
ــاوه  ــد آن ع ــع تولی ــه مناب ــد ک ــی کنن اســتفاده م
ــا شــیخ علــی ، چاههــای  بــر تصفیــه خانــه ی باب
فلمــن و تعــدادی از چاههــای متفرقــه اســت.

ــی  ــامانه ی دوم را راه ــرح س ــرای ط ــور اج زرگرپ
میانبــر خوانــد و گفــت: ســامانه ی دوم انتقــال آب 

ــط  ــچ خ ــی هی ــد و بعبارت ــر باش ــتان موث ــرب اس ــن آب ش ــد در تامی ــی توان ــدودی م تاح
ــدازه از اهمیــت برخــوردار نیســت. ــه ایــن ان انتقــال آبــی ب

ــه  ــتان ب ــا اس ــرکت آبف ــل ش ــی مدیرعام ــم امین ــدس هاش ــد مهن ــن بازدی ــه ای  در ادام
چگونگــی توزیــع عادالنــه آب شــرب در اصفهــان بــزرگ در فصــل تابســتان پرداخــت و بیــان 
داشــت: از طریــق مرکــز کنتــرل و تلــه متــری تأسیســات آبرســانی و مجموعــه چاههــای 
فلمــن لحظــه بــه لحظــه منابــع آب موجــود در ســطح اســتان و شــهر اصفهــان مــورد رصــد 

کارشناســان قــرار مــی گیــرد.
ــدازی ســامانه  ــا راه ان ــان ب ــا اســتان اصفه ــر شــرکت آبف وی اعــام کــرد: در ســالهای اخی
نجمــا کــه در حقیقــت نــرم افــزار جامــع نظــارت بــر توزیــع آب اســت توانســته بــه خوبــی 

آب شــرب مشــترکین اســتان را علــی رغــم کمبــود تأمیــن نمایــد.
ــا بیــان اینکــه اصفهــان دارای بزرگتریــن ســامانه فشارســنجی شــبکه توزیــع آب در  وی ب
کشــور اســت اظهــار داشــت: شــهر اصفهــان بــا داشــتن 130 ایســتگاه هوشــمند فشارســنج 
شــبکه توزیــع در اصفهــان دارای ازجملــه بزرگتریــن شــبکه هــای فشارســنج در کشــور اســت 
و از طریــق ایــن ســامانه بــه صــورت لحظــه ای و آنایــن فشــار شــبکه توزیــع مــورد ارزیابــی 
ــرد و در بیــش از 30 نقطــه از اســتان  ــرار مــی گی ق
هــم ایســتگاه هوشــمند فشــار شــبکه توزیــع وجــود 
دارد کــه ایــن عوامــل بســیار مؤثــر در توزیــع عادالنــه 
آب شــرب در تمــام روزهــای ســال در اســتان 

اصفهــان دارد.
همچنیــن در ایــن بازدیــد اســتاندار اصفهــان از 
شــیرخانه و چاههــای فلمــن موجــود در مرکــز 
و  آبرســانی  تأسیســات  متــری  تلــه  و  کنتــرل 
ــد  ــد کردن ــن بازدی ــای فلم ــای چاهه ــه ه مجموع
ــزرگ و  ــان ب ــانی اصفه ــد آبرس ــا رون ــک ب و از نزدی
ــری و  ــه مت ــن در تل ــای نوی ــن آوریه ــری ف بکارگی
ــه کنتــرل و مدیریــت هوشــمند شــبکه توزیــع و  تل
ــزرگ آشــنا شــدند. ــان ب خطــوط انتقــال آب اصفه
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حتما بخوانید!
برگزاری همایش »حج در پویه تاریخ«

 بــه تازگــی مســابقه ای در دنیــای مجــازی 
سرویس گردشگری
هامون رشیدیان

بــه راه افتــاده کــه نــه تنهــا در مدتــی کوتــاه 
عالقمنــدان زیــادی پیــدا کــرده اســت بلکــه توانســته 
جاذبه هــای گردشــگری کشــورمان را بــه شــکل زیبایــی بــه 
ــابقه  ــک مس ــفر ی ــه س ــک لقم ــابقه ی ــد. مس ــر بکش تصوی
عکاســی بــا رویکــرد معرفــی جاذبه هــای گردشــگری ایــران 
ــنواره  ــر جش ــی دبی ــی فیاض ــد عل ــه محم ــه گفت ــت. ب اس
مشــارکت گردشــگری شــرکت کننــدگان ایــن رقابــت پــس از 
ــب  ــن ســفر در قال ــای کســب شــده حی ــکاس تجربه ه انع
ــابقه  ــن مس ــا در ای ــتن آنه ــتراک گذاش ــه اش ــس و ب عک
»باهــم گــردی« از ســوی کارشناســان دبیرخانــه جهــت 
ــت  ــگری هدای ــی گردش ــارکت مل ــنواره مش ــرکت در جش ش

می شوند.
 نحوه شرکت در مسابقه

عالقمنــدان بــه ســفر ابتــدا بایــد عکس هــای خــود را 
بــه تلگــرام @YeLoghmehSafar بفرســتند تــا پــس 
ــرکت در  ــف ش ــت مضاع ــت فرص ــن رقاب ــنجش در ای از س
جشــنواره مشــارکت ملــی گردشــگری بــا رویکرد گردشــگری 
حــالل نیــز بــرای آنهــا مهیــا شــود. عالقه منــدان تــا ۱۰ 
شــهریور مــاه ســال جــاری فرصــت دارنــد بــا ارســال عکــس 
از سفرهایشــان شــانس خــود را بــرای برنــده شــدن و 
ــخ ۱۹ شــهریورماه طــی برنامــه  ــزه کــه در تاری دریافــت جای
ــگری  ــی گردش ــارکت مل ــنواره مش ــومین جش ــه س اختتامی
اهــدا خواهــد شــد؛ امتحــان کننــد. پــس از ارســال، تأییــد و 
 ،@YeLoghmehSafar بارگــذاری عکــس توســط ادمیــن

در پایــان روز ســوم امتیــازات ثبــت خواهــد شــد و در پایــان 
مســابقه بــه عکس هــای برتــر کــه بیشــترین امتیــاز را 
کســب کننــد، یعنــی تعــداد الیــک عکــس در گــروه تلگرامی 
ــر  ــه ب ــود، و اضاف ــدا می ش ــزی اه ــفر جوای ــه س ــه لقم ی
ــس  ــک عک ــه ی ــالی ب ــای ارس ــی عکس ه ــن تمام آن از بی
 برگزیــده توســط هیــأت داوران جایــزه ارزنــده ای اهــدا 

می شود.

 شرایط مسابقه
۱- ارسال عکس از طریق مخاطب

۲- بررسی ادمین
 @PersiaFest۳ ۳- بارگزاری همزمان عکس در کانال

ــا  ــفر ب ــه س ــه لقم ــروه« ی ــی در »گ ــری مردم ۴- رأی گی
اســتفاده از ربــات، بــه مــدت ۷۲ ســاعت انجــام می گیــرد.

۵- مسابقه برای عموم آزاد است.

ــابقه  ــوع مس ــا موض ــب ب ــد متناس ــالی بای ــس ارس ۶-عک
#یه_لقمه_ســفر باشــد.

ــر  ــه فرســتنده باشــد و در غی ــق ب ــد متعل ۷- عکس هــا بای
ــال  ــده ارس ــر عه ــی آن ب ــئولیت احتمال ــورت مس ــن ص ای

ــود. ــد ب ــده عکــس خواه کنن
ــرکت  ــابقه ش ــت در مس ــودی از اینترن ــای دانل ۸-عکس ه

ــد شــد. داده نخواه
۹-هــر نفــر می توانــد یــک عکــس جهــت شــرکت در 

مســابقه ارســال کنــد.
ــا در مــورد  ــه زیب ۱۰- ارســال موقعیــت عکــس و یــک جمل
عکــس و هــم چنیــن ارائــه مشــخصات شــرکت کننــده )نــام 

و نــام خانوادگــی، شــماره تمــاس( الزامــی اســت.
۱۱- رعایــت قوانیــن شــرعی و عرفــی در ایــن مســابقه 
الزامــی بــوده و تخطــی از آن امــکان شــرکت در مســابقه را 

ــرد. ــد ک ــاقط خواه ــده، س ــال کنن ارس
ــا اکانــت شــخصی عکــس را  ۱۲- شــرکت کننــدگان بایــد ب

ارســال کننــد.
ــق  ــا از طری ــفر تنه ــه س ــه لقم ــابقه ی ــرکت در مس ۱۳-ش
ــود  ــر خواهــد ب شــماره تلگــرام ۰۹۲۱۶۷۶۳۷۷۶ امــکان پذی
ــر  ــب اث ــا ســایر روش هــا ترتی ــه عکس هــای ارســالی ب و ب

ــد. ــد ش داده نخواه
ــری  ــا ۷۲ ســاعت در معــرض رأی گی ــر عکــس تنه ۱۴- ه

ــرد. ــرار می گی ق
۱۵- شــرکت در مســابقه و ارســال عکــس بــه منزلــه 

پذیــرش کلیــه قوانیــن مســابقه اســت.

نگاهی به یک مسابقه گردشگری

یک لقمه سفر

مشــاور معــاون صنایــع دســتی ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور در نشســت مدیــران روابــط عمومــی 
ســازمانهای فرهنگــی اســتان اصفهــان کــه در راســتای 
تعامــل و هــم اندیشــی جهــت برگــزاری هجدهمیــن 
نشســت بیــن المللــی شــورای جهانــی صنایــع 

ــد،  ــکیل ش ــان تش ــتی در اصفه دس
بــا ایــراد ســخنانی تأکیــد کــرد: 
ایــران اصلی تریــن کانــون تولیــد 
و عرضــه صنایــع دســتی جهــان 
اعــالم  بــا  شــیوا  امیــد  اســت. 
ــن  ــزود: هجدهمی ــب اف ــن مطل ای
مجمــع شــورای جهانــی صنایــع 
دســتی در مهــر مــاه امســال در 
اصفهــان تشــکیل خواهــد شــد. وی 

همچنیــن تأکیــد کــرد: در ایــن اجــالس رئیــس 
جدیــد شــورای جهانــی صنایــع دســتی انتخــاب 
ــورا در  ــن ش ــای ای ــن رؤس ــد و همچنی ــد ش خواه
حوزه هــای قاره هــای آفریقــا، اقیانوســیه و آســیا، 

جنوبــی  آمریــکای  و  شــمالی  آمریــکای  اروپــا، 
ــد.  ــد ش ــن خواهن ــالس تعیی ــن اج ــا ای ــان ب همزم
شــیوا همچنــان تأکیــد کــرد: در ایــن اجــالس بیش از 
۲۵۰ مهمــان خارجــی از بیــش از یکصــد کشــور جهــان 
شــرکت خواهنــد کــرد، لــذا لــزوم هماهنگــی مناســب 
جهــت پوشــش خبــری و رســانه ای 
ایــن رخــداد بــزرگ فرهنگــی بیــش 
می شــود.  احســاس  گذشــته  از 
ــی  ــئولین تمام ــم مس ــذا امیدواری ل
نهادهــای فرهنگــی اســتان اصفهــان 
ــی را در ســطح  ــن رخــداد فرهنگ ای
ــه  ــق ب ــرا متعل ــی نگریســته و آن مل
ــد.  ــران بدانن ــالمی ای ــوری اس جمه
بــا  امیدواریــم  وصــف  ایــن  بــا 
ــالس را در  ــن اج ــم ای ــر بتوانی ــا یکدیگ ــکاری ب هم
شــأن جمهــوری اســالمی ایــران و بــه عنــوان نماینــده 
قــاره کهــن آســیا بــه بهتریــن شــکل ممکــن برگــزار 

ــع ــم. ربی نمایی

مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور
ایران اصلی ترین کانون تولید و عرضه صنایع دستی جهان است

مدیــر کل عتبــات ســازمان حــج و زیــارت از پرداخــت 
ــدگان  ــرای دارن ــات ب ــات عالی ــفر عتب ــی س ــهیالت بانک تس
ــوع  ــن موض ــازوکار ای ــت: س ــر داد و گف ــره خب ــش عم فی
ــاره  ــی درب ــن نظافت ــت. محس ــدن اس ــی ش ــال نهای در ح

شــده  اندیشــیده  تمهیــدات  آخریــن 
ــات  ــرای پرداخــت تســهیالت ســفر عتب ب
ــرد:  ــار ک ــره اظه ــدگان فیــش عم ــه دارن ب
بــا مســئوالن ذیربــط  هفتــه گذشــته 
در بانــک ملــی و ملــت نشســتهایی را 
ــک  ــا ی ــم ت ــه امیدواری ــم ک ــزار کردی برگ
ــی  ــم عملیات ــه مه ــن برنام ــده ای ــاه آین م
رایزنی هــای  داد:  ادامــه  وی  شــود. 
الزم بــرای پرداخــت تســهیالت بانکــی 

ــدگان فیــش عمــره انجــام گرفتــه و  ــه دارن ــات ب ســفر عتب
امیدواریــم مــورد اقبــال عالقــه منــدان قــرار بگیــرد. مدیــر 
کل عتبــات ســازمان حــج و زیــارت خاطــر نشــان کــرد: در 

ــا بــرای عالقــه منــدان بــه ســفر عتبــات کــه  نظــر داریــم ت
دارای فیــش حــج عمــره تســهیالتی بانکــی در نظــر بگیریــم 
ــت  ــی باب ــن از وام بانک ــدون ضام ــد ب ــراد بتوانن ــن اف ــا ای ت
ــای  ــزود: فیش ه ــی اف ــد. نظافت ــره بگیرن ــی به ــفر زیارت س
ــتفاده  ــت اس ــوان ضمان ــه عن ــره ب عم
ــات  ــفر عتب ــهیالت س ــدگان از تس کنن
خواهــد بــود و برنامه هــای ایــن کار 
مهــم بــا بانکهــای عامــل در حــال 
اعــالم  بــه زودی  و  اســت  انجــام 
اظهــار  پایــان  خواهــد شــد. وی در 
ــا حداقــل یــک  ــم ت کــرد: در نظــر داری
ــرای ایــن  میلیــون تومــان تســهیالت ب
ــات در نظــر  ــات عالی ــران عتب ســفر زائ
بگیریــم کــه البتــه رقــم نهایــی منــوط بــه جلســات 
ــت.  ــاره اس ــن ب ــف در ای ــن تکلی ــا و تعیی ــا بانکه ــی ب  آت

خبرگزاری میراث فرهنگی

پرهیز از سفارش در خلق آثار قرآنی
دبیــر بیست وســومین جشــنواره 
تجســمی  هنرهــای  ملــی 
اینکــه  بیــان  بــا  جوانــان 
ــی  ــار قرآن ــق آث ســفارش در خل
کار  کیفیــت  کاهــش  ســبب 
می شــود، گفــت: در جشــنواره 
ملــی هنرهــای تجســمی نگاهی 
بــه موضوعــات قرآنــی در حــوزه خوشنویســی و  ویــژه 
ــداد  ــن روی ــاره ای ــادق زاده درب ــوان ص ــم. رض ــری داری نگارگ
ــار از ســوی  ــرای اولیــن ب ــه اظهارنظــر کــرد: ب هنــری این گون
مجیــد مالنــوروزی، مدیــرکل هنرهــای تجســمی وزارت 
ــری  ــا دبی ــگ و ارشــاد اســالمی از مــن دعــوت شــد ت فرهن
ایــن جشــنواره را برعهــده بگیــرم. بــا ایــن توضیــح ســومین 
دوره ای اســت کــه دبیــر جشــنواره ملــی هنرهــای تجســمی 
جوانــان را برعهــده دارم. دلیــل اینکــه ایــن مســئولیت را قبــول 
ــداد  ــن روی ــود کــه احســاس می کــردم ای ــن ب ــز ای کــردم نی
ــد ســبب اتفاقــات بســیار خوبــی در حــوزه تجســمی  می توان
شــود، بــه ویــژه کــه قــادر اســت عاملــی باشــد تــا بــه واســطه 
ــود.  ــناخته ش ــتر ش ــر و بیش ــوان بهت ــل ج ــتعداد نس آن اس
ــی  ــنواره های عموم ــن در جش ــگاه م ــزود: از ن ــادق زاده اف ص
نــگاه بــه موضوعــات دینــی و قــرآن بایــد شــکلی آزاد و 
اختیــاری داشــته باشــد، چــون ســفارش باعــث می شــود از 
ــه ســمت  ــه نوعــی تولیــدات ب کیفیــت کار کاســته شــده و ب

تکرار و کلیشه سوق پیدا کند.

برگزاری همایش 
»حج در پویه تاریخ«

ــن  ــت انجم ــه هم ــخ ب ــه تاری ــج در پوی ــش ح همای
ایرانــی تاریــخ و دانشــگاه الزهــراء روزهــای ۵ و ۶ آبان 
ــای:  ــش در محوره ــن همای ــود. ای ــزار می ش ــاه برگ م
حــج؛ آســیب ها و راهکارهــا )موانــع و مشــکالت 
ــوادث  ــع و ح ــخ، فجای ــتر تاری ــج در بس ــزاری ح برگ
حــج در بســتر تاریــخ، آسیب شناســی شــیوه های 
مدیریتــی نهادهــای متولــی و برگــزار کننــدگان حــج و 
ــای  ــای مناســب، آسیب شناســی نهاده ــه راهکاره ارائ
ــادی،  ــی، اقتص ــی اجتماع ــج، آسیب شناس ــی ح متول
جغرافیایــی و فرهنگــی حــج(، حــج؛ مفاهیــم و 
و  حــج  )مفهوم شناســی  نظــر  و  نقــد  اندیشــه ها، 
واژه هــای مرتبــط ماننــد مناســک، آییــن و…، حــج و 
وحــدت بخشــی، دشــمن ســتیزی، حــج و دیپلماســی 
ــات،  ــرآن و روای ــج در ق ــری ح ــی نظ ــی، مبان سیاس
ــالمی،  ــران اس ــه متفک ــج در اندیش ــری ح ــی نظ مبان
فقهــا، متکلمــان و…برگــزار خواهــد شــد و عالقمنــدان 
ــا ۳۰ مــرداد و بــرای  بــرای ارســال چکیــده مقــاالت ت
ــد. ــا ۱۵ مهرمــاه مهلــت دارن ــار نیــز ت ارســال اصــل آث

معارف

کتابخانه ملی کرمان
در  کرمــان  ملــی  کتابخانــه 
رجایــی  شــهید  خیابــان 
ــن  ــع اســت. ای )خورشــید( واق
بنــا از طــرف شــمال بــه یخــدان 
مویــدی و از شــرق بــه خانــه 
ــاس  ــان عب ــل خیاب ــای مجل ه
صباحــی و از جنــوب بــه خیابان 
ــید  ــان خورش ــه خیاب ــم ب ــرب ه ــرف غ ــینا و از ط ــن س اب
محــدود اســت.کتابخانه ملــی کرمــان دارای مــکان مطالعــه، 
ــه  ــش و رایان ــق و پژوه ــای تحقی ــاب و بخش ه ــزن کت مخ
ــدی  ــا ســقف های گنب ــری موجــود ب اســت. ســالن ۴۰۰۰ مت
زیبــا دارای ۶۶ ســتون هشــت ضلعــی می باشــد. بنــای 
ــه  ــردد ک ــاز می گ ــیدی ب ــال ۱۳۰۸ خورش ــه س ــه ب کتابخان
معمــار آن محمدعلــی راوری ایــن بنــا را بــه ســفارش جمعــی 
ــا  ــرد ت ــزد احــداث ک ــان، رفســنجان و ی از ســرمایه داران کرم
کارخانــه ریســندگی و بافندگــی خورشــید در آن فعالیــت خــود 
را شــروع نماید.ایــن کارخانــه مدتــی فعــال بــود تــا ایــن کــه 
بــه دلیــل وجــود وقایــع سیاســی و فــراز و فرودهــای ناشــی 
از آن تــوان ادامــه کار نیافــت و تعطیــل شــد. پــس از انقــالب، 
ــک  ــر ی ــهرداری ه ــازمان آب و ش ــون س ــی چ ادارات مختلف
ــدادی از  ــد. تع ــار گرفتن ــالن را در اختی ــی از س ــمت های قس
ســقف هــا هــم در زمیــن لــرزه هــای دهــه ۱۳۶۰ فروریخــت، 
تــا ایــن کــه ســرانجام مقــرر شــد تــا ســالن بازســازی و مــورد 
اســتفاده فرهنگــی قــرار گیــرد.در ســال ۱۳۶۸ این ســاختمان 
ــا  ــی ب ــی و بازســازی شــده، مدت از وجــود دســتگاه هــا خال
ــرد و دو  ــت ک ــه فعالی ــان شناســی شــروع ب ــز کرم ــام مرک ن
ســال بعــد، همزمــان بــا کنگــره جهانــی خواجــوی کرمانــی، بــا 
ــی  ــه مل ــه کتابخان ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــکاری س هم
ــزار  ــه ۱۲۱ ه ــود در کتابخان ــای موج ــد.تعداد کتابه ــل ش تبدی
جلــد مــی باشــد و بیــش از ۳۰ نفــر کتابــدار در ایــن کتابخانــه 
فعالیــت مــی کننــد. کتابخانــه مرکــزی کرمــان در حــال 
حاضــر، بــا دارا بــودن بخــش هــای گوناگونــی ماننــد پذیرش، 
خدمــات فنــی، امانــت، مرجــع، نســخه هــای خطــی و چــاپ 
ســنگی، منابــع دیــداری- شــنیداری، کرمــان شناســی، 
ــه  ــان، کتابخان ــه نابینای ــازه هــای کتــاب، کتابخان نمایشــگاه ت
بخــش  مقــدس،  دفــاع  تخصصــی  کــودک، کتابخانــه 
ــه  ــت ارائ ــه، جه ــای مطالع ــالن ه ــاب و س ــتجوی کت جس
ــرم مــی کوشــد.  ــه همشــهریان و مراجعــان محت خدمــات ب
مهــر مــاه ۱۳۷۱ ایــن بنــا تبدیــل بــه کتابخانــه ملــی کرمــان 
ــت ۲۴۱۹  ــا شــماره ثب ــخ ۳۰ شــهریور ۱۳۷۸ ب شــد و در تاری
 به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

است.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد:گشت و گذار
پرداخت تسهیالت سفر به دارندگان فیش عمره

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شناسنامه  شماره  فریدون  فرزند  راوندی  عسگری  محمد  آقای   : هیأت   ۱۳۹۵/۳/۲۵-۱۱۵۳ شماره  ۱(رأی 
۶۱۹۰۰۰۶۸۰۰ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۷/۵۰ مترمربع شماره پالک ۲۹۳۴ فرعی از پالک ۳ اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
شناسنامه  شماره  فریدون  فرزند  راوندی  عسگری  محسن  آقای   : هیأت   ۱۳۹۵/۳/۲۵-۱۱۵۴ شماره  ۲(رأی 
۶۱۹۰۰۳۲۴۵۱ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۴/۲۵ مترمربع شماره پالک ۲۹۳۵ فرعی از پالک ۳ اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالک عادی.
                                                                                                                                              ۱۵۲ شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  صباغیان  زهرا  خانم   : هیأت   ۱۳۹۵/۳/۲۵-۱۱۷۰ شماره  ۳(رأی 
 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۱۳ مترمربع شماره پالک ۹۰ فرعی مجزا از شماره ۴ فرعی از پالک ۲۳۵ اصلی 

واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد آقا ناظمی.
۴(رأی شماره ۱۱۶۹-۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت : آقای یونس اعظمی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه ۶۵ ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۴۲/۳۷ مترمربع شماره پالک ۳ فرعی از پالک ۱۹۲۸ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد اعظمی.
۵(رأی شماره ۱۱۰۴-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت : آقای سید علی سیدی آرانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه ۲۳۰ ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۵۷/۲۰ مترمربع شماره پالک ۲ فرعی از پالک ۲۰۷۷ اصلی و شماره پالک ۱ فرعی 
از پالک ۲۰۷۷ اصلی و شماره پالک ۱۰ و ۱۱ فرعی از پالک ۲۰۷۶ اصلی و قسمتی از مشاعات ۲۰۷۶ واقع در اماکن 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از عباس عظیمی آرانی و کبریا توسلی.
۶(رأی شماره ۱۱۶۸-۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت : وراث آقای حسین فرهادیان فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ۷۲۰۴ 
، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۹/۳۰ مترمربع شماره پالک ۸ فرعی مجزا از شماره ۱و۲و۳و۵و۶و۷ و قسمتی 

از مشاعات از فروعات از پالک ۲۵۱۵ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
۷(رأی شماره ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲-۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت : آقای سیدرضا پردل فرزند سیدهاشم شماره شناسنامه ۶۷۵۵و

خانم بشارت کبرائی فرزند محمد شماره شناسنامه ۶۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۰۷/۳۰ 
مترمربع شماره پالک ۱۲۸۹   فرعی از پالک ۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی- ابتیاعی از سیدرضا پردل.
 ،  ۳۰ شناسنامه  شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  ستاری  محمد  آقای   : هیأت   ۱۳۹۵/۳/۱۹-۱۰۸۸ شماره  ۸(رأی 
از شماره  مجزا  فرعی  پالک ۸۳۵۳  مترمربع شماره   ۹/۱۴ مساحت  به  ساختمان  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   ۳ بخش  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی  پالک ۲۶۳۷  از  فرعی  ۱۰۳۳و۴۱۰۱ 

عبدالحسین مرادی.
۹(رأی شماره ۱۰۸۶و۱۰۸۷-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت : آقای نادعلی متولی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه ۳۲۹ 
نسبت به ۲ دانگ و آقای مجید متولی بیدگلی فرزند نادعلی شماره شناسنامه ۸۷۳۴ نسبت به ۴ دانگ ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۰۸/۷۰ مترمربع شماره پالک ۸۳۵۴ فرعی مجزا از شماره ۱۲۵۱ فرعی از پالک ۲۶۳۷ اصلی 

واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
۱۰(رأی شماره ۱۱۳۶و۱۱۳۷-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای محمد قدیری آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه ۵۸۹ 
و خانم الهه نعمتی آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه ۲۹۶  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۱۴۷/۵۵ مترمربع شماره پالک ۸۳۶۸ فرعی مجزا از شماره ۹۰۸ فرعی از پالک ۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از امراله قدیری.
۱۱(رأی شماره ۴۱۵-۱۳۹۵/۲/۳۰ هیأت : آقای ابوالفضل مرنجیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه ۲۰۸۴ ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۵/۲۵ مترمربع شماره پالک ۲۷۴۳ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد 

آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد خلعتبری.
۱۲(رأی شماره ۱۱۲۸و۱۱۲۹-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای عباس عابداف آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۵۴ 
و خانم عطیه ایرانیان آرانی فرزند جعفر شماره شناسنامه ۱۱۸۱۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 
مساحت ۲۰/۸۰ مترمربع شماره پالک ۲۷۵۱ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک عادی.
۱۳(رأی شماره ۱۰۸۹و۱۰۹۰-۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت : آقای جواد رستار فرزند علیرضا شماره شناسنامه ۱۲۵۰۰۲۱۰۲۲ و 
خانم سارا قدیریان آرانی فرزند نصرت اله شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۵۲۴۴۴  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۱۵/۸۸ مترمربع شماره پالک ۲۷۵۷ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک عادی.
۱۴(رأی شماره ۱۱۴۱-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای علی مرنجیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۰۲۲۶۹ 
از  فرعی  از شماره ۳۷۶  مجزا  فرعی   ۲۷۶۰ پالک  مترمربع شماره  مساحت ۱۲۷/۷۵  به  یکبابخانه  ، ششدانگ 
پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد خلعتبری و ذبیح اله 

مرنجیان آرانی.

۱۵(رأی شماره ۱۱۴۲و۱۱۴۳-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای اسفندیار امیری فرزند حسین شماره شناسنامه ۵۲ و 
خانم ایران خان دل فرزند علی محمد شماره شناسنامه ۴۷۷  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۱۳۳/۶۵ مترمربع شماره پالک ۲۷۶۱ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد.
۱۶(رأی شماره ۱۱۴۵و۱۱۴۴-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای اصغر مکاری نژاد آرانی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 
۲۴۷ و خانم زهرا نجارزاده آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه ۲۵۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۷۴/۲۰ مترمربع شماره پالک ۲۷۶۲ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد.
۱۷(رأی شماره ۱۱۴۷و۱۱۴۸-۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت : آقای ابوالفضل مرنجیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه 
۲۰۸۴ و آقای علی مرنجابیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۰۲۲۶۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۳۰ مترمربع شماره پالک ۲۷۶۴ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از محمد خلعتبری.

 ،  ۱۱۹۰۸ شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  هاشمی  مریم  خانم   : هیأت   ۱۳۹۵/۳/۱۹-۱۰۹۲ شماره  ۱۸(رأی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۴۸ فرعی مجزا از شماره ۲۸۸ فرعی از پالک ۲۶۴۰ 

اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از توران هاشمی.

۱۹(رأی شماره ۱۱۱۵و۱۱۱۶-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : خانم محبوبه رسول اف آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۵۴۴ 

و خانم مریم رسول اف آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۵۴۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱۹۰/۳۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۱ فرعی مجزا از شماره ۳۰۲ فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از خانم لعیا دربندی.

۲۰(رأی شماره ۱۱۲۰-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای حسین رسول اف فرزند حسن شماره شناسنامه ۱۴۱ ، ششدانگ 

قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۱۳۱/۵۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۲ فرعی مجزا از شماره ۳۵۲و۳۲۹ فرعی از 

پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

۲۱(رأی شماره ۱۱۳۸و۱۱۳۹-۱۳۹۵/۳/۲۴ هیأت : آقای رحمت اله مشرقی فرزند مهدی شماره شناسنامه ۹۸۵۷ 

و خانم سادات عنایتی آرانی فرزند سیدرضا شماره شناسنامه ۳۵۷  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱۹۳/۷۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۳ فرعی مجزا از شماره ۱۳۸ فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد انتهایی.

شماره  ابراهیم  فرزند  آبادی  نوش  رجائی  غالمحسین  آقای   : هیأت  ۱۱۷۱و۱۳۹۵/۳/۲۵-۱۱۷۲  شماره  ۲۲(رأی 

شناسنامه ۲۹ و خانم طاهره صدیقی نوش آبادی فرزند سیدمحمد شماره شناسنامه ۴۶۶۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۲۴۲/۷۵ مترمربع شماره پالک ۳۸۲۹ فرعی مجزا از شماره ۲۷۰۱ فرعی از پالک ۴۰ اصلی 

واقع در نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از غالمحسین رجائی نوش آبادی.

شماره  موسی  سید  فرزند  میرمعصومی  سیدجواد  آقای   : هیأت  ۱۱۰۱و۱۱۰۲و۱۳۹۵/۳/۱۹-۱۱۰۳  شماره  ۲۳(رأی 

شناسنامه ۳۶ نسبت به یک دانگ و آقای امراله شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه ۲۹۷ نسبت به یک دانگ 

و آقای اصغر قدیری آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۴۲۴ نسبت به ۴ دانگ ، ششدانگ یکباب مرغداری 

به مساحت ۸۳۰۰ مترمربع شماره پالک ۳ فرعی از پالک ۱۲۴ اصلی واقع در دانه گرد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی م الف .۵/۲۲/۹۵/۲۴۹

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۴/۲۹تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۵/۱۴

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی«
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

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

خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱(رأی شماره ۱۳۲۲و۱۳۲۳-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای احسان خراطی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(  رضا شماره شناسنامه ۱۲۵۰۱۸۲۷۳۵  فرزند  نظری  فاطمه  خانم  و   ۲۷۳
مساحت ۹۹/۷۵ مترمربع شماره پالک ۹۱ فرعی مجزا از شماره ۱۱ فرعی از پالک ۲۳۵ اصلی واقع در اماکن بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از بهزاد چتری.
۲(رأی شماره ۱۳۲۴و۱۳۲۵-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای مجتبی احسانی فرد فرزند جعفر شماره شناسنامه ۳۵ 

و خانم محبوبه اربابی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه ۵۹۵ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱۵۸ مترمربع شماره پالک ۱۱ فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پالک ۲۵۳ اصلی و شماره ۳ فرعی از پالک ۳ اصلی 

واقع در اماکن و معین آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جعفر احسانی فرد و فاطمه میرزائی 

فرد بیدگلی و غیره.

: آقای هاشم اسکندرپور بیدگلی فرزند اکبر شماره شناسنامه ۳۰۶ ،  ۳(رأی شماره ۱۲۸۹-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۰۵/۲۰ مترمربع شماره پالک ۱۰ فرعی از پالک ۵۲۵ اصلی واقع در اماکن بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی و ابتیاعی از سایر ورثه.

۴(رأی شماره ۱۲۹۰و۱۲۹۱و۱۲۹۲-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای حسین هاشمیان فرد آرانی فرزند علی اکبر شماره 

شناسنامه ۱۹۷ نسبت به یک دانگ و آقای علی اکبر هاشمیان فرد آرانی فرزند محمد هاشم شماره شناسنامه ۲۵۳ 

نسبت به دو دانگ و خانم محترم حاجی باقری آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۷۱۵۵ نسبت به سه دانگ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۳۵ مترمربع شماره پالک ۱ فرعی از پالک ۱۸۵۱ اصلی و پالک ۱۸۵۰ اصلی واقع 

در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

۵(رأی شماره ۱۳۲۶-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای عباس عمرانی آرانی فرزند استاد علی عسکر شماره شناسنامه 

۲۳۲ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۱/۸۵ مترمربع شماره پالک ۱۱ فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پالک ۲۴۵۹ 

اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث طال اکرمیان.

۶(رأی شماره ۱۳۱۲-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم سلطان سعدآبادی آرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۳۱۱ ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۹/۵۴ مترمربع شماره پالک ۲۷۶۵ فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمد آباد 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد کدخدایی و میرزا ابوالقاسم کدخدایی.

۷(رأی شماره ۱۲۸۵و۱۲۸۶-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای علی اصغر مهدوی پناه فرزند عباس شماره شناسنامه 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(  فرزند حسین شماره شناسنامه ۹۴۱۳  آرانی  ناهید خراط  و خانم   ۸۰۷۹

مساحت ۵۱۷ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۰ فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه.
۸(رأی شماره ۱۳۰۲و۱۳۰۳-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای مرتضی صیادی آرانی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 

۷۱۷ و خانم لیال علی حاجی آرانی فرزند محمود شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۲۶۵۹۱ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت ۸۶/۵۱ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۴ فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران 

دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا قدیریان.

شناسنامه  شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  صیادی  اصغر  آقای   : هیأت   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲-۱۳۰۴ شماره  ۹(رأی 

۱۲۵۰۱۲۳۷۶۳ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۸/۵۰ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۵ فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ 

فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا قدیریان.

۱۰(رأی شماره ۱۳۰۵-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم ریحانه خاری آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۲۵۰۰۷۹۶۵۹ 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۶/۸۶ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۶ فرعی مجزا از شماره ۳۷۶ فرعی از پالک 

۲۶۴۰ اصلی و شماره ۱۵ فرعی از پالک ۱۹۶۵ اصلی واقع در آران دشت و اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مسلم پیردهقان.

۱۱(رأی شماره ۱۳۰۶و۱۳۰۷-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای پرویز بوجار آرانی فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 

۲۴۴ و خانم عطیه شیخ آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه ۲۵۱ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۲۵۴/۷۰ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۷ فرعی مجزا از شماره ۳۷۶ فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.

شماره  ابوالفضل  فرزند  آرانی  پور  رزاق  محمدحسین  آقای   : هیأت  ۱۳۰۸و۱۳۹۵/۰۴/۱۲-۱۳۰۹  شماره  ۱۲(رأی 

شناسنامه ۶۱۹۰۰۳۷۲۱۶ و خانم فاطمه فخری فرزند مهدی شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۵۵۴۶۱ )بالمناصفه( ، ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۱/۱۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۸ فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی از پالک ۲۶۴۰ 

اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد اوقانی آرانی.

۱۳(رأی شماره ۱۳۱۷-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای مقداد پادوئی نوش آبادی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

۱۴۹ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۰۳/۷۵ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۴ فرعی مجزا از شماره ۱۲۱ فرعی از 

پالک ۴۱ اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی. م الف ۵/۲۲/۹۵/۲۵۰

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۴/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۵/۱۴

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی«
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

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

خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

۱(رأی شماره ۱۳۲۰-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم جهان لقبی فرزند رضا شماره شناسنامه ۶۱۵۶ ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت ۴۰۱ مترمربع شماره پالک ۹۵۹ فرعی از پالک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

۲(رأی شماره ۱۳۱۸و۱۳۱۹-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای میثم فاطمی بابائی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 

۱۳۱ و خانم فاطمه چوپان بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۲۵۰۰۸۴۳۳۴ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت ۶۴/۰۲ مترمربع شماره پالک ۲۹۳۶ فرعی مجزا از شماره ۹۵۳ فرعی از پالک ۳ اصلی واقع در معین 

آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از میرزا میرحسینی بیدگلی.

شماره  رمضانعلی  فرزند  بیدگلی  زاده  فینی  حسن  حسین  آقای   : هیأت   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲-۱۲۸۷ شماره  ۳(رأی 

شناسنامه ۱۶۰ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۱/۵۰ مترمربع شماره پالک ۲ فرعی از پالک ۳۰۳ اصلی واقع در 

اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشااله سقایی.

۴(رأی شماره ۱۲۸۸-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم فاطمه سالمی پور فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه ۲۳۶، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۸/۷۰ مترمربع شماره پالک ۴۳ فرعی مجزا از شماره ۲۷ فرعی از پالک ۴۸۲ 

اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

 ، شناسنامه ۸۵  عزیزاله شماره  فرزند  آرانی  خالقی  معصومه  خانم   : هیأت   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲-۱۳۱۱ ۵(رأی شماره 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۱/۳۰ مترمربع شماره پالک ۸۳۸۲ فرعی مجزا از شماره ۳۶۸۹ فرعی از پالک 

۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیداحمد تکیه.

 ، محمد شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۲۶۲۱۴  فرزند  عنایتی  فاطمه  خانم   : هیأت   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲-۱۳۱۰ ۶(رأی شماره 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۲/۵۰ مترمربع شماره پالک ۱۷۵۹ فرعی مجزا از شماره ۳۵۱ فرعی از پالک ۲۶۴۰ 

اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مهدی بانویی و سمیه مهدویان.

۷(رأی شماره ۱۳۱۶-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای علیرضا احمدی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه ۱۲۵۰۰۹۳۱۹۸ ، 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۵۳/۴۵ مترمربع شماره پالک ۱۰۹۵ فرعی مجزا از شماره ۱۰۶۹ و ۳۲۳ فرعی 

از پالک ۲۶۴۵ اصلی واقع در وشاد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین پورغالم جعفرآبادی.

۸(رأی شماره ۱۳۲۱-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای مرتضی کریمشاهی بیدگلی فرزند علینقی شماره شناسنامه ۳۰ ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۰ مترمربع شماره پالک ۳۲۵ فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ فرعی از پالک ۲۷۰۴ 

اصلی واقع در دستجرد و غیاثه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمیدپناه.

۹(رأی شماره ۱۲۹۳-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم مه لقا کشت کار بیدگلی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۲۶۰ 

، ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۶۸/۳۵ مترمربع شماره پالک ۵۵۷۵ فرعی مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی از 

پالک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین حاجی 

بابازاده بیدگلی.

۱۰(رأی شماره ۱۲۹۴-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم فهیمه فخار فرزند محمد شماره شناسنامه ۴۲۲۳۰ ، ششدانگ 

یکباب کارخانه به مساحت ۲۳۱۰ مترمربع شماره پالک ۵۵۷۶ فرعی مجزا از شماره ۴۴ فرعی از پالک ۲۸۴۰ اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد فخار.

۱۱(رأی شماره ۱۲۹۵و۱۲۹۶-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای رحمت اله خورشیدی فرزند ماشااله شماره شناسنامه ۲۶۳ 

و خانم زهرا عابدینی کرزواره فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۸۰ )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

در  واقع  اصلی   ۲۸۴۰ پالک  از  فرعی  از شماره ۴۳۸و۴۳۹  مجزا  فرعی  پالک ۵۵۷۷  مترمربع شماره   ۱۵۲/۳۰

ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

۱۲(رأی شماره ۱۲۹۷-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای حسن حاجی بابازاده بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 

۱۱۴ ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۲۰۵/۹۷ مترمربع شماره پالک ۵۵۷۸ فرعی مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی 

از پالک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین حاجی 

بابازاده.

۱۳(رأی شماره ۱۲۹۸-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : خانم الهام قندی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه ۲۶۴۱ ، ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت ۱۰۰ مترمربع شماره پالک ۵۵۷۹ فرعی مجزا از شماره ۱۴۳ فرعی از پالک ۲۸۴۰ اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی شاطریان.

 ،  ۷۱ شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  دالکی  فاطمه  خانم   : هیأت   ۱۳۹۵/۰۴/۱۲-۱۲۹۹ شماره  ۱۴(رأی 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۱۹ مترمربع شماره پالک ۵۵۸۰ فرعی مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی از پالک 

۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

۱۵(رأی شماره ۱۳۰۰-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای صابر ایمانی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۲۵۰۱۷۴۰۸۲ ، 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۲۰ مترمربع شماره پالک ۵۵۸۱ فرعی مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی از پالک ۲۸۴۰ 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه عباسعلی گلی.

۱۶(رأی شماره ۱۳۰۱-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای محمدرضا حسنی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه ۲۰۷ ، 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۲۷۲۶/۳۳ مترمربع شماره پالک ۵۵۸۲ فرعی مجزا از شماره ۱۲۳ فرعی از 

پالک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن شریف راد.

۱۷(رأی شماره ۱۳۱۳-۱۳۹۵/۰۴/۱۲ هیأت : آقای حسین گرامی نوش آبادی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۱۶۵ 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۸/۲۰ مترمربع شماره پالک ۳۸۳۱ فرعی مجزا از شماره ۵۳۶ و قسمتی از 

مشاعات شماره ۲۴۰۵ فرعی از پالک ۴۰ اصلی واقع در نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه 

ربابه میرزاجانی نوش آبادی. م الف ۵/۲۲/۹۵/۲۵۰ 

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

     تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۴/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۵/۱۴

   عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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جدول کلمات متقاطع - شماره 25
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1- از مربیان اسبق و نامدار تیم آث میالن - گاز موجود در 
سطح خورشید

2- سخن چین،بدگو - تفریق - روبه رو شدن
3- سوغات شهر مراغه - ساختن بعضی از پیراهه های داخل 

منزل با اوست - یار قفل
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حوادثسالمت 

 ایرانی ها روزانه چقدر نمک
 مصرف می کنند؟

ــر  ــد ب ــوارش و کب ــای گ ــاری ه ــص بیم ــوق تخص ف
لــزوم مصــرف مناســب نمــک )طبــق اعــام ســازمان 
ــرد و  ــد ک ــرم در روز( تاکی ــج گ ــی، پن ــت جهان بهداش
ــک  ــرم نم ــش از 20 گ ــه بی ــا روزان ــی ه ــت: ایران گف
مصــرف مــی کننــد کــه عــوارض و بیمــاری هــای 
ــر  ــا، دکت ــزارش ایرن ــادی را ناشــی مــی شــود.به گ زی
محمــد روشــنی در چهلمیــن همایــش ســامت و 
زندگــی بــا موضــوع 'هپاتیــت و کبــد چــرب' در ســالن 
همایــش ایــوان شــمس افــزود: نمــک در رژیــم 
ــادی مصــرف مــی  ــزان زی ــه می ــا ب ــی ه ــی ایران غذای
ــه  ــران جــزو کشــورهایی اســت ک ــن رو ای شــود؛ از ای
بیشــترین میــزان مصــرف نمــک را دارد.وی بــر لــزوم 
ــه  ــا ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــک ب ــر نم ــرف کمت مص
برخــی بیمــاری هــا تاکیــد و توصیــه کــرد کــه مــردم 
میــزان مصــرف نمــک در رژیــم غذایــی خــود را 
کاهــش دهند.فــوق تخصــص بیمــاری هــای گــوارش 
ــان  ــور بی ــی در کش ــیوع چاق ــه ش ــاره ب ــا اش ــد ب و کب
کــرد: ســن چاقــی در حــال کاهــش اســت و نوجوانــان 
فاصلــه  هستند.روشــنی،  خطــر  ایــن  معــرض  در 
گرفتــن کــودکان از فعالیــت هــای متعــارف و مناســب 
ــام  ــه اع ــن عارض ــیوع ای ــل ش ــی از عوام ــان را یک آن
ــات  ــر اســاس مقتضی ــد ب ــودکان بای ــت: ک ــرد و گف ک
ســن خــود فعالیــت بدنــی داشــته باشــند.وی افــزود: 
ــاس،  ــیس، کالب ــد سوس ــا مانن ــی غذاه ــرف برخ مص
چیپــس و پفــک بــا رژیــم صحیــح غذایــی همخــوان 
ــالم را در  ــی س ــم غذای ــد رژی ــن بای ــت و والدی نیس
ــه  ــاره ب ــا اش ــنی ب ــرار دهند.روش ــودکان ق ــار ک اختی
ــدارد،  ــت خاصــی ن ــد چــرب عام ــه کب ــا ب ــه ابت اینک
ــراد انجــام مــی  ــه اف گفــت: در آزمایشــات دوره ای ک
دهنــد، مشــخص مــی شــود کــه فــرد مبتــا بــه ایــن 
عارضــه شــده اســت.وی افــزود: کبــد چــرب تدریجــا 
ــد  ــایی کب ــه نارس ــت ب ــد و در نهای ــی کن ــرفت م پیش
تبدیــل مــی شــود و مشــکات فراوانــی را بــرای فــرد 
ــالم  ــه س ــنی، تغذی ــی آورد.روش ــود م ــه وج ــا ب مبت
ــگیری از  ــی پیش ــن اساس ــی را دو رک ــت بدن و فعالی
ابتــا بــه کبــد چــرب و همچنیــن درمــان ایــن بیمــاری 
اعــام کــرد و گفــت: ایرانــی هــا تحــرک بدنــی کمــی 
ــی ورزش در  ــش اساس ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک دارن
پیشــگیری از ایــن بیمــاری، بایــد بــه آن توجــه جــدی 
داشــته باشــند.وی در مــورد آســیب هــای بــدن ناشــی 
از مصــرف نوشــابه هــا و غذاهــای آمــاده )فســت 
فودهــا( اظهــار کــرد: مصــرف اینگونــه موادغــذای 
ــی از آن  ــوارض ناش ــرب و ع ــد چ ــاد کب ــرعت ایج س
ــای  ــاری ه ــص بیم ــوق تخص ــی دهد.ف ــش م را افزای
گــوارش و کبــد، بــه اســتفاده از رژیــم غذایــی پرکالری 
و کــم تحرکــی در بیشــتر جوامــع از جملــه ایــران 
اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده از نوشــابه هــای دارای 
ــری مــی  مــواد قنــدی و غذاهــا و روغــن هــای پرکال
توانــد شــیوع کبــد چــرب را افزایــش دهد.روشــنی بــا 
ــران  ــبزی در ای ــوه و س ــرف می ــه مص ــه اینک ــاره ب اش
کمتــر از میانگیــن جهانــی اســت، اظهــار کــرد: تقریبــا 
2 برابــر مقــدار فعلــی بایــد ســبزی مصــرف کنیــم کــه 
بهتــر اســت تــازه یــا بخارپــز باشــد.چهلمین همایــش 
ــا موضــوع 'هپاتیــت و کبدچــرب'  ســامت و زندگــی ب
بــه مناســب روز جهانــی هپاتیــت شــامگاه روز گذشــته 

ــران  ــب نظ ــدان، صاح ــکاران، هنرمن ــور ورزش ــا حض ب

ــمس  ــوان ش ــالن ای ــه در س ــف جامع ــار مختل و اقش
برگــزار شــد.در ایــن همایــش اســتادان برتــر کشــور در 
ــد چــرب و روش  ــت و کب ــای هپاتی ــاری ه ــورد بیم م
ــخنرانی ــون س ــال خ ــا و انتق ــگیری از آنه ــای پیش  ه

 کردند.

رسم زندگي
ــز  ــه مرك ــه ب ــا مراجع ــاله اي ب ــوان 35 س ــم ج  خان
مشــاوره و مــددكاري آرامــش معاونــت اجتماعــي 
فرماندهــي انتظامــي اســتان آمــده بــود مشــكل خــود 

ــرد: ــرح ك ــه مط را اينگون
ــم  ــگري تصمي ــي دوره آرايش ــد از ط ــل بع ــي قب مدت
بــه كار گرفتــم وپــس از مراجعــات مكــرر بــه چنديــن 
آرايشــگاه باالخــره قــرار شــد بــا يكــي از آنــان همكاري 
ــگاه  ــر آرايش ــا مدي ــم ب ــم ك ــي ك ــد از مدت ــم .بع نماي
رابطــه ي صميمانــه اي برقــرار كــردم ،مــن بــا ســهيا 
ــده اي را  خيلــي درد ودل مــي كــردم ومشــكات عدي
كــه بــا همســرم داشــتم برايــش تعريــف مــي كــردم 
مــن جملــه ورشســتگي مالــي او وناراحتــي هايــي كــه 
ــرور ســهيا  ــه م ــا داشــتم .ب ــا او وبچــه ه ــه ب در خان
ــع  ــن مطل ــي م ــخصي وخانوادگ ــائل ش ــه مس از هم
ــاق  ــرش ط ــهيا از همس ــه س ــد ك ــد،ناگفته نمان ش
گرفتــه بــود ومرتــب بــه مــن هــم هميــن پيشــنهاد را 
مــي داد ولــي مــن راضــي نمــي شــدم،بعد از مدتــي 
متوجــه يــك ســري رفتارهــاي غيــر اخاقــي در ســهيا 
شــدم در ابتــدا بــا كارهــا ورفتارهايــش مخالــف بــودم  
تــا باخــره بــا وسوســه هــاي او كــم كــم نــرم شــدم و 
در چنديــن قــرار ماقــات در رســتوران هــا و يــا ســوار 
ــبختانه  ــه خوش ــردم ك ــركت ك ــا ش ــدن در خودروه ش
ــن  ــكوك م ــاي مش ــت و آمده ــه رف ــرم متوج همس
ــه  ــداد ديگــر مــن ب ــو رفــت واجــازه ن شــد و قضيــه ل
آرايشــگاه رفــت وآمــد داشــته باشــم بعــد از چنــد روز 
از يكــي از دوســتانم شــنيدم كــه ســهيا در كار فــروش 
ــر  ــن خاط ــه همي ــوده وب ــز ب ــتريان ني ــه مش ــواد ب م
ــا چــه آدم  ــازه متوجــه شــدم كــه ب دســتگير شــده ،ت
خافــكاري رفــت وآمــد داشــته ام   وچــه قــدر خــداي 
ــتي  ــار زش ــه گرفت ــته ك ــت داش ــن را دوس ــان م مهرب
هــا وپليــدي هــا نشــدم ، چندمــاه اســت كــه از ايــن 
قضيــه مــي گــذرد وهمســرم بــا مــن برخــورد ســردي 
ــه طــاق وجدايــي كــرده  دارد وحتــي مــن را تهديــد ب
اســت ،حــاال از شــما كمــك مــي خواهــم كــه بــه مــن 
ــم نپاشــد و همســرم از  ــي ام از ه ــد زندگ ــك كني كم

جدايــي صــرف نظــر كنــد . 
 تحليل روانشناسي:

ــوژي وپيچيــده تــر شــدن  ــا پيشــرفت تكنول امــروزه ب
ــتمر  ــور مس ــته حض ــه گذش ــبت ب ــان نس ــي، زن زندگ
ــان  ــه هم ــته و ب ــرون وكار داش ــط بي ــتر در محي وبيش
ــود را دارد.  ــاي خ ــب ومزاي ــور معاي ــن حض ــبت اي نس
زنــان مســتقل تــر شــده وبــا عــزت نفــس  واطاعــات 
ــد  ــي پردازن ــود م ــدان خ ــت فرزن ــه تربي ــتري ب بيش
ولــي در ايــن حيــن ميبايســتي مراقــب بــوده كــه بــا 
ــران  ــه ديگ ــد ب ــش از ح ــاد بي ــي واعتم ــي احتياط ب
ــي اعتمــادي و در زندگــي زناشــويي را  ــه هــاي ب زمين
ايجــاد نكننــد همانطــور كــه  در مــورد بــاال مــي بينيــد 
ــود  ــن شــده ب ــه برايــش په ــرد از مهلكــه ودامــي ك ف
جــان ســالم بــه در بــرده ولــي هســته اصلــي در 
رابطــه زوجيــن كــه همــان اطمينــان بيــن آنهاســت از 
بيــن رفتــه كــه ايــن مســئله پيامدهــاي نامطلــوب از 
جملــه كنتــرل بيــش از حد،جلوگيــري از رفــت وآمــد 
ــر و... داشــته و  ــن دونف ــرون و پرخاشــگري بي ــه بي ب
حتــي زندگــي را بــه ورطــه نابــودي وطــاق مي كشــاند. 
لــذا توصيــه ميشــود كــه زنــان زندگــي خانوادگــي را در 
اولويــت قــرار داده و كار در محيــط بيــرون را بــا در نظــر 

ــد ــن اصــل مهــم  انجــام دهن گرفتــن  اي

سرنوشت غم انگیز کودک یکساله در برخورد 
پژو با تریلر

ــارس از  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــتین در گفت وگ ــور راس غف
ــا  ــژو ب ــودروی پ ــادف خ ــه تص ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
تریلــر کــه 40 دقیقــه بامــداد امــروز در محــور شــهرضا 
- مبارکــه مقابــل روســتای الریچــه رخ داد، اظهــار 
ــودک  ــرد و 2 ک ــک زن، 2 م ــی ی ــار ابتدای ــرد: در آم ک
جــزو جان باختــگان ایــن ســانحه بودنــد و یــک کــودک 
نیــز مصــدوم شــده بــود.وی افــزود: متأســفانه کــودک 
مصــدوم شــده کــه بــه بیمارســتان امیرالمؤمنیــن 
شــهرضا منتقــل شــد نیــز بــه دلیــل شــدت جراحــات 
جــان خــود را از دســت داد.رئیــس مرکــز فوریت هــای 
ــداد  ــه از تع ــار اولی ــه داد: آم ــان ادام ــکی اصفه پزش
سرنشــینان خــودرو 6 نفــر بــود امــا بــا بــرش قطعــات 
ــردن سرنشــینان، مشــخص شــد  خــودرو و خــارج ک
یــک کــودک یــک ســاله نیــز سرنشــین خــودرو 
بــوده کــه او نیــز فــوت می کند.راســتین بــا بیــان 
ــل  ــه دلی ــگان ب ــیت جان باخت ــخیص جنس ــه تش اینک
ــرد:  ــد ک ــت تأکی ــوده اس ــکل ب ــورد مش ــدت برخ ش
ــودک  ــه ک ــوده ک ــاد ب ــدی زی ــه ح ــادف ب ــدت تص ش
شــده محبــوس  آهن پاره هــا  بیــن  در   یک ســاله 

 بود.

 )TSRI( اســکریپس  تحقیقاتــی  موسســه  دانشــمندان 
ــرای جلوگیــری از اعتیــاد و حتــی  یــک اســتراتژی جدیــد ب
ــدر  ــواد مخ ــنده م ــد کش ــش از ح ــرف بی ــری از مص جلوگی

 designer«.ــد ــاد کردن ــی )designer drugs( را ایج صنعت
drugs« مــوادی هســتند کــه قبــا مشــابه آنهــا وجــود 
نداشــته و فرمــول آنهــا نیــز هیــچ شــباهتی بــه مــواد 
ــد  ــش جدی ــک پژوه ــمندان در ی ــدارد. دانش ــج ن ــدر رای مخ
ــه چــاپ رســیده  ــه Angewandte Chemie ب ــه در مجل ک
اســت، اعــام کردنــد کــه در آزمایشــات پیــش بالینــی یــک 
واکســن بــا موفقیــت توانســتند از رســیدن مخدرهــای 
مصنوعــی فنتانیــل بــه مغــز جلوگیــری کننــد. ایــن واکســن 
ــدف  ــل را ه ــام فنتانی ــه ن ــاک ب ــدر خطرن ــک مخ ــد، ی جدی
قــرار می دهــد، کــه 50 تــا 500 برابــر قوی تــر از مورفیــن 
ــش دارو و آرامبخــش  ــن دارو ، پی ــی ای ــرد اصل اســت. کارب
ــاق عمــل اســت. امــروزه، فنتانیل هــا  قبــل از بیهوشــی در ات
ــرای بیهوشــی و تســکین درد اســتفاده  ــور گســترده ای ب بط
می شــوند.برخی از فروشــندگان مــواد مخــدر در حــال حاضــر 
ــد. در  ــتفاده می کنن ــن اس ــای هروئی ــه ج ــب ب ــن ترکی از ای

طــول ایــن ســالها ســاخت و خریــد و فــروش ایــن داروهــا 
ــا  ــکا ب ــی آمری ــر قانون ــای غی ــگاه ه ــیاری از آزمایش در بس
ــراد  ــیاری از اف ــر بس ــرگ و می ــبب م ــف س ــای مختل عنوانه
ــت  ــن اس ــد ای ــن جدی ــن واکس ــت ای ــت. اهمی ــده اس ش
ــن  ــرای اولی ــا را ب ــن داروه ــمی ای ــرات س ــد اث ــه می توان ک
بــار مســدود کنــد. تنــوع ایــن مــواد غیــر قانونــی و اطاعــات 
ــه مصــرف  ــن داروهــا منجــر ب ــرات ای ــران از اث ــی کارب ناکاف
ــن  ــن واکس ــت. ای ــده اس ــا ش ــرگ آنه ــد و م ــش از ح بی
ــب  ــرد. ترکی ــره می گی ــدن به ــی ب ــتم ایمن ــد از سیس جدی
ــه از ســاختار  ــک مولکــول اســت ک ــن واکســن حــاوی ی ای
هســته فنتانیــل تقلیــد می کنــد. بنابرایــن هنگامــی کــه ایــن 
ــت  ــدن تربی ــی ب ــتم ایمن ــود، سیس ــق می ش ــن تزری واکس
می شــود تــا بــرای خنثــی کــردن آن، شــروع بــه تولیــد آنتــی 
بــادی کند.ایــده ایــن طراحــی ایــن واکســن ایــن اســت کــه 
ــی کــه یــک فــرد پــس از آن ســعی در مصــرف بیــش  زمان

ــا  ــای آنه ــی بادی ه ــواع آن را دارد، آنت ــا ان ــل ی از حــد فنتانی
ــز  ــه مغ ــا ب ــواد مخــدر متصــل شــده و از رســیدن آنه ــه م ب
ــدود  ــه مس ــد ک ــه می گوی ــن فرضی ــد. ای ــری می کنن جلوگی
کــردن احســاس نشــئگی و سرخوشــی بعــد ار مصــرف دارو 
ســبب می شــود تــا فــرد دیگــر در جســتجو و اســتفاده 
ــن واکســن را در مدل هــای  ــواد مخــدر نباشــد.محققان ای م
مــوش کــه بــه فنتانیــل و مصــرف بیــش از حــد آن اعتیــاد 
داشــتند آزمایــش کردنــد. رونــد واکسیناســیون ســه بــار در 
ــان  ــار انجــام شــد. محقق ــه یکب ــن موشــها و هــر دو هفت ای
ــه سیســتم  ــد ک ــا در خــون، دریافتن ــا بررســی آنتی بادی ه ب
ایمنــی بــدن موشــها بــا موفقیــت توانســته فنتانیــل را بــرای 
ــش  ــد. در آزمای ــی کن ــق خنث ــن تزری ــد از آخری ــا بع ماه ه
ــای  ــه موش ه ــد ک ــاهده کردن ــان مش ــدی، محقق ــای بع ه
ــر  ــد، دیگ ــت می کنن ــل دریاف ــه فنتانی ــده ای ک ــینه ش واکس

ــوند. ــئگی نمی ش ــم نش ــار عائ دچ

تولید واکسن برای مخدرهای خطرناک

اضطــراب اجتماعــی نوعــی اضطــراب اســت کــه بــا ترس 
ــناخته  ــی ش ــای اجتماع ــدید در موقعیته ــراب ش و اضط
از  بخشــی  حداقــل  اجتماعــی  اضطــراب  می شــود. 
فعالیتهــای روزمــره شــخص را مختــل می کنــد. در واقــع 
اختــال اضطــراب اجتماعــی بســیار ناتــوان کننــده  اســت 
و در مــوارد شــدید اضطــراب اجتماعــی می توانــد کیفیــت 

زندگــی فــرد را تــا حــد نازلــی کاهــش دهــد.
 اختالل اضطراب اجتماعی چیست؟

ــا  ــی )social anxiety disorder( ی ــراب اجتماع اضط
هــراس اجتماعــی نوعــی اضطــراب اســت کــه بــا تــرس 
ــناخته  ــی ش ــای اجتماع ــدید در موقعیته ــراب ش و اضط
از  بخشــی  حداقــل  اجتماعــی  اضطــراب  می شــود. 

فعالیتهــای روزمــره شــخص را مختــل می کنــد.
 افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب اجتماعــی یــا هــراس 
ــراد  ــل اف ــه در مقاب ــران اینک ــدت نگ ــه ش ــی ب اجتماع
ــن شــامل طــرز  ــد گفــت هســتند. ای دیگــر چــه خواهن
ــی  ــردم در طــول روز م ــا م ــاع ب ــردن دراجتم ــت ک صحب

باشــد. امــا بیشــتر اوقــات آنهــا قبــل از صحبــت کــردن 
در اجتمــاع عصبــی هســتند. تــرس مــی توانــد هفتــه هــا 
یــا مــاه هــا قبــل از واقعــه آغــاز شــود. ایــن مــی توانــد 
دلیلــی باشــد بــرای ضربــان قلــب شــدید و عــدم تمرکــز. 
ــی  ــرس م ــع ت ــیاری از مواق ــراد،در بس ــی اف ــرای بعض ب
ــراب  ــال اضط ــود. اخت ــترس ش ــروز اس ــث ب ــد باع توان
ــذارد.  ــر مــی گ ــره شــما تاثی ــی روزم ــر زندگ ــی ب اجتماع
ــترس  ــت اس ــن اس ــما ممک ــی ش ــراب اجتماع در اضط
 و تــرس از دســت دادن کار و شــغل را نیــز داشــته 

باشید.
  اضطراب اجتماعی در چه کسانی رخ می دهد؟

بــه  مبتــا  کودکــی،  حتــی  ســنی،  هــر  در  افــراد 
ــج  ــه تدری ــی ب ــراب اجتماع ــی شــوند. اضط اســترس م
ظاهــر مــی شــود و عایــم اولیــه آن بیشــتر بیــن 
اختــال  دهــد.  مــی  رخ  ســالی  میــان  و  کودکــی 
رخ  مــردان  برابــر  دو  زنــان  در  اجتماعــی   اضطــراب 

می دهد.

و  اســت  الزم  افــراد  همــه  بــرای  آرامــش  داشــتن 
ــکار  ــرای این ــت. ب ــواری نیس ــه آن کار دش ــت یافتن ب دس
نیــازی بــه حمــام آبگــرم و یــا رفتــن بــه خلوتــگاه نداریــد. 
بــا اســتفاده از روش هــای زیــر می توانیــد اســترس خــود 

ــید. ــر باش ــوده خاط ــد و آس ــش دهی را کاه
 ذهن خود را متمرکز کنید

ــه  ــد ب ــر روز می توان ــی در ه ــن  ذهن ــه تمری ــد دقیق چن
ــان  ــات نش ــد. تحقیق ــک کن ــما کم ــترس ش ــش اس کاه
می دهــد کــه مدیتیشــن روزانــه ممکــن اســت مســیرهای 
عصبــی مغــز را تغییــر دهــد و از اضطــراب شــما کــم کنــد.

ایــن کار ســاده ای اســت. صــاف بنشــینید و هــر دو پــای 
ــا  ــد. ب ــد. چشــمان تان را ببندی ــن بگذاری خــود را روی زمی
صــدای آهنگیــن و آرام جمــات مثبتــی ماننــد »مــن در 
آرامــش هســتم.” یــا »مــن خــودم را دوســت مــی دارم.” را 
بــا خــود زمزمــه کنیــد. یک دســت خــود را روی شــکم قرار 
ــگ باشــد.  ــان هماهن ــا تنفس ت ــا زمزمــه شــما ب ــد ت دهی
ــری  ــد اب ــرف مانن ــکار منح ــه اف ــا هرگون ــد ت ــازه دهی اج

شــناور از ذهــن شــما بیــرون رود.

 در زمان حال قرار گیرید
5 دقیقــه بــه خــود فرصــت دهیــد و تنهــا روی یــک رفتــار 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد. ب ــز نمایی ــت تمرک ــا دق ــخص ب مش
توجــه کنیــد کــه در زمــان راه رفتــن جریــان هــوا چگونــه بــا 
ــه  ــان چگون ــد و پاهایت ــدا می کن صــورت شــما تمــاس پی
ــا زمیــن را حــس می کننــد. از لحظــات خــود و  برخــورد ب
طعــم هــر تکــه غذایــی کــه میــل می کنیــد لــذت ببریــد.

ــد،  ــز می کنی ــود تمرک ــات خ ــر روی احساس ــه ب ــی ک زمان
توجــه کمتــری بــه گــذر زمــان خواهیــد داشــت.

 نفس عمیق بکشید
ــز  ــود تمرک ــس خ ــد و روی تنف ــتراحت کنی ــه اس 5 دقیق
ــمان  ــه چش ــی ک ــینید، در حال ــاف بنش ــید. ص داشته باش
ــی از دســت ها را روی شــکم خــود  خــود را بســته اید، یک
ــد.  ــی تنفــس کنی ــق بین ــه آرامــی و از طری ــد. ب ــرار دهی ق
ــق شــکم  ــد کــه هــوای تنفس شــده از طری احســاس کنی
جریــان پیــدا می کنــد و تــا رســیدن بــه بــاالی ســر ادامــه 
ــق  ــوس از طری ــکل معک ــه ش ــد را ب ــن رون ــد. ای می یاب

ــد ــازدم دهــان خــود تکــرار کنی ب

روشهایی برای کاهش سریع استرساضطراب اجتماعی چیست؟ 


