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ویژگی های رفتاری منافقین

آیت اهلل العظمی صافی دردیدار اعضای ستاد کنگره نکوداشت آیت اهلل العظمی مظاهری:

آیت اهلل العظمی مظاهری شخصیت بزرگی دارند

له
قا

رم
س دومین  شهادت  سالروز  شهریور  بیستم  امروز 

به دست منافقان  شهید محراب شهید مدنی 
که  تروری  است؛  خبر  بی  خدا  از  و  دل  سنگ 

انقالبیگری  انتقام  تا  گرفت  صورت   1360 سال  در 
را از او بگیرند و انقالبیون را با چالش ترور رو به رو 
کنند؛ بلکه بتوانند با ایجاد رعب و وحشت مردم را 

کنند؛ اما زهی خیال باطل! ج  از صحنه خار
تر  ایران مصمم  ملت  انقالبی  ترورها حرکت  این  با 
ک شهیدان این  گذشته به پیش رفت و خون پا از 
کرد و  کفر و شرک و نفاق بیمه  انقالب را در مقابل 
براقتدارش افزود.یاد و خاطره همه شهیدان انقالب 
گرامی  را  اسالمی و دفاع مقدس و شهدای محراب 
کارنامه  از  بخشی  انتحاری،  ترورهای  داریم.  می 
خلق)منافقین( مجاهدین  تروریستی  گروه  سیاه 
انفجاری  کمربند  با  این روش فرد ضارب  است.در 
با  و  می کرد  نزدیک  نظر  مورد  اشخاص  به  را  خود 
فرد  رسیدن  شهادت  به  باعث  خود  منفجرنمودن 

مقابل نیز می گردید...

العظمی  هللا  آیت  سرویس فرهنگی    
لطف هللا صافی گلپایگانی در دیدار اعضای 
العظمی  هللا  آیت  نکوداشت  کنگره  ستاد 
مظاهری گفت: حوزه اصفهان مقام بزرگی 
در بین حوزه های تشیع دارد و دارای سابقه 
مقوله  این  است که  برجسته ایی  تاریخ  و 
افتخار ارزشمندی برای اصفهان به حساب 
می آید. این مرجــع عالیقـدر جهـان تشیع 
 افــزود: از قدیـــم االیام کتاب ها، آثـــار و 
از  مختلفی  تاریخــــی  نوشته های  دست 
علمای بزرگ اصفهان مانند عالمه مجلسی 
وجود دارد که نیازمند احیا هستند. ایشان 
آثار و نوشته های  خاطرنشان کرد: هر قدر 
فضای  تکریم شود  و  احیا  بزرگان  و  علما 
 مناسبی در شهر ایجاد می شود و این آثار 
به عنــــوان بستــر مناسبی بــرای انتقال 
مفاهیم دینی به آیندگان مورد استفاده قرار 
می گیرد. آیت هللا العظمی صافی گلپایگانی 
با بیان اینکه اصفهان از قرون قدیم دارای 

علما و بزرگان بسیاری بوده و در مقوله علم زبانزد است، تصریح کرد: از همین رو 
ارزنده  این مقامات  باید در راستای احیا و گرامیداشت  مسئوالن و مدیران اصفهان 
فعالیت کنند. مرجع عالیقدر جهان تشیع پیرامون شخصیت آیت هللا العظمی مظاهری 
اظهار کرد: آیت هللا العظمی مظاهری شخصیت بزرگی دارند که فعالیت های ارزنده 
علمی صورت دادند که این کنگره باید در راستای احیای مطالب اصلی و کتب مختلف 

ایشان تالش کند.
   پیشرفت حوزه علمیه اصفهان

جمعه کاشان گفت:  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  نمازی  عبدالنبی  هللا  آیت   همچنین 
آیت هللا العظمی مظاهری فعالیت های مختلفی را در طول انقالب انجام دادند و منشأ 

برکات بسیاری برای اصفهان و حوزه علمیه با سابقه آن هستند.
در  بسیاری  پیشرفت های  خاطرنشان کرد:  امام جمعه کاشان  و  فقیه  ولی  نماینده 
حوزه علمیه اصفهان با حضور آیت هللا العظمی مظاهری صورت گرفت و از همین رو 

و  عقاید  انتشار  و  آثار  احیای  برای  است  نیاز 
باورهای ایشان برای نسل آینده و رشد معنوی 
جوانان  شود  سبب  و  تالش  شهر  این   مردم 

بااخالص در این مسیر قدم بگذارند.
   توجه ویژه به مردم

آیت هللا سید محمد سعیدی در دیدار اعضای 
ستــاد کنگــره نکوداشت آیت هللا العظمـــی 
مظاهری گفت: آیت هللا العظمی مظاهری از 
شاگردان امام )ره( و آیت هللا بروجردی و در 
هستند  نظران  صاحب  از  مختلف  بحث های 
از  بودند که  افرادی  از  سیاسی  مسائل  در  و 
تولیت  داشتند.  اعتقاد  انقالب  به  جان  عمق 
 آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( 
از  مظاهری  العظمی  هللا  آیت  اینکه  بیان  با 
علمایی هستند که نسبت به مردم توجه ویژه 
برنامه ایشان  از خلوص  این مساله  دارند که 
مظاهری  هللا  آیت  کرد:  تصریح  است،  بوده 
درس های مختلفی همواره در طول حیاتشان 
به مردم و مسئوالن دادند برای همین نقش 

هدایت گر و هدایت کننده برای مردم ایفا کردند.
   الگویی برای نسل جوان

نکوداشت  کنگره  ستاد  اعضای  دیدار  در  بوشهری  حسینی  هاشم  سید  هللا   آیت 
آیت هللا العظمی مظاهری گفت: جایگاه آیت هللا العظمی مظاهری ارزشمند و رفیع 
بوده و تجلیل و بزرگداشت از شخصیت ایشان به عنوان یک عالم بزرگ دارای جایگاه 
ویژه و ارزشمندی است. عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری افزود: در اصل 
تجلیل و گرامیداشت از آیت هللا العظمی مظاهری مقوله فرهنگ سازی امر مهمی 

بوده که باید به آن توجه شود و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. 
آیت هللا بوشهری اظهار کرد: فعالیت تبلیغی آیت هللا العظمی مظاهری در اصفهان 
الگو پذیری جامعه و نسل  نیاز  به  با توجه  از همین رو  بوده که  ارزشمندی  کارنامه 
جوان نیاز است موارد مختلف زندگی ایشان به عنوان یک الگوی مناسب در اختیار 

جوانان قرار گیرد.
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بزرگی در بین حوزه های تشیع دارد و دارای سابقه و تاریخ 
که این مقوله افتخار ارزشمندی برای  برجسته ایی است 
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آیت اهلل العظمی مظاهری شخصیت بزرگی دارند



یادداشت سر دبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رییــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری بــا بیــان اینکــه 
پیــام رســای رهبــر انقــاب مقدمــه نابــودی آل ســعود 
اســت، گفــت: آل ســعود فرزنــدان الت، عــزی و 

ــتند. ــوت هس طاغ
بــه گــزارش فــارس، حجت االســام و المســلمین 
محمــد محمــدی گلپایگانــی، در اختتامیــه هشــتمین 
دوره آزمــون سراســری حفــظ قــرآن ضمــن خیرمقدم 
بــه حفــاظ قرآنــی کشــور بــا اشــاره بــه خشــونت هایی 
ــوریه  ــن و س ــد یم ــامی مانن ــورهای اس ــه در کش ک
اتفــاق می افتــد، بیــان داشــت: امــروز جنــگ نیابتــی 
میــان مســلمانان توســط آمریــکا، انگلیــس و رژیــم 
صهیونیســتی در حــال انجــام اســت و کشــتار مــردم 
بی گنــاه و مســلمانان توســط گروه هــای تکفیــری 

ــود. ــام می ش انج
 حجت االســام محمـــدی گلپایگانـــی بــا اشـــاره 
حــج  ایــام  در  نفــر  هــزار   8 حــدود  اینکــه  بــه 
جــان باختنــد، خاطــر نشــان کــرد: آیــا حــکام 
ــا  ــند، آی ــن باش ــادم الحرمیـــ ــد خــ ــه می توانن مک

حجــاج  خدمتــکار  می تواننــد  جنایــت کاران   ایــن 
باشند.

 وی در ادامــــه سخنـــــان خــــود بــا اشــاره بــه 

ــح  ــتان تصری ــی عربس ــر مفتـــ ــر اخی ــار نظـــ اظه
 کــرد: شــیخ عبدالعزیــز در جــواب پیــام رســای 
مقــام معظــم رهبــری کــه هیــچ چیــزی بــرای 

ــس  ــا منعک ــام دنی ــت و در تم ــی نگذاش ــا باق آن ه
شــد، گفــت ایرانی هــا مســلمان نیســتند مجــوس و 

ــد. ــوس زاده ان مج
 رییــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری ادامــه داد: 
طاغــوت،  فرزنــدان  بداننــد کــه خودشــان   بایــد 
پــس  کــه  همان هایــی  هســتند؛  عــزی  و  الت 
 از اجدادتــان شــما نیــز کمــر بــه هــدم اســام 

بسته اید.
اشــاره  بــا  گلپایگانــی  محمــدی   حجت االســام 
بــه اینکــه دالرهــای نفتــی مــال ملــت بدبخــت 
ــا  ــن دالره ــا ای ــت: آی ــان داش ــت، بی ــتان اس عربس
ــه  ــاج را ب ــت حج ــود. امنی ــرف ش ــه ص ــد این گون بای
ــا  ــات آن ه ــپردند، اقدام ــرائیلی ها س ــا و اس یهودی ه
ــدنی  ــوش ش ــال 66 فرام ــته و در س ــال گذش در س
ــت و  ــون اس ــای خ ــا دری ــا و این ه ــن م ــت؛ بی نیس

ــود. ــوش ش ــد فرام ــات نبای ــن جنای ای
رییــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در ادامــه افــزود: 
صحبــت رســا، گویــا و کوبنــده مقــام معظــم رهبــری، 

پیــش درآمــد نابــودی آن هــا خواهدبــود.

واکنش قاطع رییس دفتر رهبر انقالب به سخنان مفتی سعودی در مورد ایران:

پیام رسای رهبر انقالب مقدمه نابودی آل سعود است

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب تولیــت آســتان قــدس رضــوی ب
دشــمنی اســتکبار بــا جمهــوری اســامی تمــام 
ــام  ــداد نظ ــعود، امت ــت: آل س ــت، گف ــدنی نیس ش

اســتکباری در منطقــه اســت.
ــت و  ــی در بیس ــیدابراهیم رئیس ــام س ــت االس حج
دومیــن یــادواره ســرداران و 350 شــهید فریدونکنــار 
اســتان مازنــدران در مصلــی جمعــه ایــن شهرســتان 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دشــمنی اســتکبار بــا جمهــوری 
ــعود،  ــت: آل س ــت، گف ــدنی نیس ــام ش ــامی تم اس

امتــداد نظــام اســتکباری در منطقــه اســت.
 تولیــت آســتان قــدس رضــوی افــزود: اســکتبار 

بــه وســیله آل ســعود بــا کشــتن شــیخ نمــر در 
جریــان حجــاز و بــه بنــد کشــاندن شــیخ زکزاکــی در 
نیجریــه و عیســی قاســم در جریــان بحریــن، خیــال 
مــی کنــد بیــداری اســامی پایــان خواهــد پذیرفــت.
وی گفــت: دنیــا بایــد بدانــد اســتکبار جهانی یــک روز 
مــی آیــد و مــی رود، ولــی جریــان بیــداری اســامی 

مانــدگار اســت.
رئیســی گفــت: امــروز خــط مقاومــت، خــط پیــروزی 

و موفقیــت خواهــد بــود، چــرا کــه فلســطین و لبنــان 
ایــن مســاله را بــه خوبــی اثبــات کــرده انــد.

ــک  ــه ی ــت، بلک ــان کار نیس ــورا پای ــزود: عاش وی اف
تولــد و ســرآغازی بــرای امتــداد راه امامــان و حفــظ 

ــای اســامی اســت. ارزش ه
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه 
ــای شــهدا همگــی دارای یــک وجــه اشــتراک  وصای
بــرای خــدا و  بــه جبهــه  اســت، گفــت: رفتــن 
ــا و  ــظ ارزش ه ــان و حف ــر زم ــی ام ــتور ول ــه دس ب
از جملــه خواســته هــای  انقــاب  دســتاوردهای 

مشــترک همــه شــهدا بــوده اســت.

ــات  ــات گفــت:  تعــداد جلســاتی کــه در انتخاب ــاره تامیــن امنیــت جلســات سیاســی در آســتانه انتخاب ــا ایســنا درب ــی در گفــت و گــو ب ــی فضل رحمان
ــی نداشــتیم  ــا مشــکل امنیت ــات پیشــین م ــم زدن جلســات نداشــتیم. خوشــبختانه در انتخاب ــا بره ــود و تقریب ــم ب ــم خــورد بســیار ک ــه ه ــی ب قبل
ــم  ــی ه ــای اجرای ــأت ه ــور و هی ــه، وزارت کش ــوه قضایی ــد و ق ــات برگزارش ــام جلس ــا تم ــد. تقریب ــون نیام ــم خ ــی ه ــاغ کس ــاح از دم و در اصط
ــی  ــا پادرمیان ــه ب ــت ک ــران داش ــراف ته ــهرهای اط ــخنرانی در ش ــک س ــم زدن ی ــر ه ــعی در ب ــردی س ــورد ف ــک م ــد. در ی ــل کردن ــوب عم ــی خ خیل
ــا او برخــورد   اســتاندار آن موضــوع حــل شــد. البتــه اگــر کســی بخواهــد در انتخابــات پیــش رو جلســه ای را بــر هــم بزنــد بــدون هیــچ اغماضــی ب

می کنیم .

امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در جامعــه امــروز افــرادی هســتند 
ــد،  ــان می دهن ــه منافق ــوز دل ب ــه هن ک
هزینــه  انســان ها  این گونــه  گفــت: 
نکــردن پــول بــرای امــور نظامــی را 
ــاد  ــت اقتص ــرای تقوی ــر ب ــی موث گام
می داننــد در حالــی کــه ایــن تفکــر 

ــت. ــط اس ــیار غل بس
سیدیوســف  آیــت هللا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  
طباطبائی نــژاد ظهــر دیــروز در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز 
ــزود:  ــم اف ــرآن کری ــا اشــاره معجــزه ق ــان ب ــه اصفه جمع
خداونــد در قــرآن می فرمایــد: هیــچ کــس نمی توانــد 
ماننــد ایــن کتــاب را بیــاورد و تــا روز قیامــت جاودان اســت 
و ایــن موضــوع دلیلــی محکــم بــر وجــود خداونــد اســت.
وی در ادامــه ســخنانش بــا بیــان اینکــه در جامعــه امــروز 
ــد و  ــان می دهن ــه منافق ــوز دل ب ــه هن ــتند ک ــرادی هس اف
ــی  ــی اســت کــه منافقــان جنایت هــای فراوان ــن در حال ای
در طــول انقــاب انجــام داده انــد، گفــت: ایــن افــراد از ارکان 
انقــاب بودنــد امــا امــروز تحلیل هــای اشــتباهی را از 
ــه نکــردن  ــه انســان ها هزین ــد، این گون ــان می کنن خــود بی
ــت  ــرای تقوی ــر ب ــی موث ــی را گام ــور نظام ــرای ام ــول ب پ
ــط  ــن تفکــر بســیار غل ــه ای ــی ک ــد در حال  اقتصــاد می دانن

اســت. آیــت هللا طباطبایی نــژاد بــا 
ــد:  ــرآن می فرمای ــه ق ــان اینک بی
بــرای مقابلــه بــا دشــمنان خــود 
 بــه بهتریـــــن شــکل ممکــن 
بنیــه نظامــی خــود را تقویــت 
کنیــد کــه ایــن کار ســبب تــرس 
دشــمنان می شــــــود، اظهــار 
ــی  ــراد مثال های ــن  اف ــت: ای داش
از کشــورهای شــرق آســیا ماننــد ژاپــن را مطــرح می کننــد 
کــه هزینــه زیــادی را صــرف امــور نظامــی خــود نمی کننــد. 
ــی  ــار بعضــی از کشــورهای اروپای ــه کشــورها در کن این گون
ماننــد آلمــان در اختیــار آمریــکا هســتند و ایــن صحبت هــا 
ــیاری  ــای بس ــامی تاش ه ــاب اس ــه در انق ــانی ک از کس

ــت. ــد اس ــد، بعی کرده ان
ــت  ــه تح ــتیم ک ــوری نیس ــا کش ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ســیطره آمریــکا باشــیم، تصریــح کــرد: اگــر امــروزه رشــدی 
ــان و  ــت متخصص ــه هم ــته ایم ب ــی داش ــت نظام در صنع
ــدرت  ــر ق ــوده اســت. اگ ــی کشــورمان ب دانشــمندان نظام
نظامــی نداشــتیم هم اکنــون در کشــورمان بایــد بــا داعــش 
ــدار  ــد بی ــا بای ــت م ــتا مل ــن راس ــم؛ در همی می جنگیدی
ــط را از هــم تشــخیص  ــای خــوب و غل باشــد و صحبت ه

دهــد.

ــه  ــت: از هم ــهرکرد گف ــت ش ــه موق ــب جمع خطی
دولتمــردان  ویــژه  بــه  اســامی  دولت هــای 
 ایــران می خواهیــم کــه فاجعــه منــا را پیگیــری 

کنند.
االســام  حجــت  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
والمســلمین سیدحســن فاطمــی در خطبه هــای 
ــرارداد  ــه ق ــاره ب ــا اش ــه ب ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
FATF اظهارداشــت: ایــن قــرارداد نگــران کننــده 
اســت، نگرانــی از آن اســت کــه منجــر می شــود 
مســائل مالــی تحــت اشــرافیت کســانی قــرار 
ــا  ــور م ــام و کش ــواه نظ ــت و خیرخ ــه دوس ــرد ک  گی

نیستند.

وی بــا بیــان اینکــه برخــی از دســتگاه های اجرایــی 
ــد،  ــرار گرفتن ــم ق ــت تحری ــا تح ــور م ــراد کش و اف
ــه صــورت شــفاف  ــد ب افــزود: مســائل سیاســی بای

ــو شــود. ــرای مــردم بازگ ب
ــا  ــه من ــهدای فاجع ــالگرد ش ــاره س ــا اش ــی ب فاطم
 خاطرنشــان کــرد: از همــه دولت هــای اســامی 
بــه ویــژه دولتمــردان ایــران می خواهیــم کــه فاجعــه 
ــد  ــه می کنن ــا توصی ــد، برخی ه ــری کنن ــا را پیگی من
 مــا بایــد بــا عربســتان رابطــه داشــته باشــیم 
ــراری  ــه برق ــا در زمین ــه م ــی دارد ک ــه لزوم ــا چ ام

ــیم. ــتان بکوش ــا عربس ــاط ب ارتب
خطیــب جمعــه موقــت شــهرکرد بــا اشــاره بــه 
ــا  ــرا م ــه چ ــی براینک ــراد مبن ــی از اف ــر برخ اظهارنظ
بایــد در زمینــه دفاعــی هزینــه و ســرمایه گذاری 
کنیــم، تصریــح کــرد: بنابــر فرمایشــات خداونــد مــا 
بایــد در برابــر دشــمنان ســاز و بــرگ نظامــی داشــته 

ــیم. باش
وی بــا اشــاره بــه حقوق هــای نجومــی افــزود: 
ــی حــل نشــد و جــواب  ــای نجوم موضــوع حقوق ه
قانع کننــده ای نیــز بــه مــردم داده نشــد و بــا کســانی 
ــورد  ــد برخ ــت می کردن ــی دریاف ــوق نجوم ــه حق ک

نشــد.

امام جمعه اصفهان:
هزینه نکردن پول برای امور نظامی تفکر غلطی است

خطیب جمعه موقت شهرکرد:
دولتمردان ایران ودولت های اسالمی فاجعه منا را پیگیری کنند

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عباســعلی 
نگهبــان  شــورای  ســخنگوی  کدخدایــی 
ــن  ــاره ســالروز فاجعــه خونی ــی را درب مطلب
منــا در کانــال شــخصی خــود منتشــر کــرد 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــه ب ک
به بهانه فاجعه اسفبـار منا

بی لیاقتــی اداره کننــدگان حرمیــن شــریفین 
در حــدود نیــم قــرن قبــل بــرای زنــده یــاد 
ــود و  ــده ب ــن ش ــز روش ــد نی ــال آل احم ج
ــز  ــال ها نی ــان س ــل در هم ــن دلی ــه همی ب
او پیشــنهاد بین المللــی شــدن اداره مکــه و 

مدینــه را داشــت:
ــردن  ــی ک ــز بین الملل ــت ج ــاره ای نیس »چ
ایــن مشــاهد. مکــه و مدینــه و عرفــات 
و منــا. و اداره آنهــا را در اختیــار هیــأت 
نماینــدگان ملــل مســلمان  از  مشــترکی 
گذاشــتن و از اختیــار عــرب ســعودی در 

میقــات( در  آوردن.« )خســی 
روحش شاد.

امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه 
جنایــات آل سعـــــود و سکــــوت 
ــردم  ــت: م ــر آن گف ــورها در براب کش
فاجعـــه ننگیــن منـــا در حـــج را 

نمـــی کنند. فرامــــوش 
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
در  ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن شــهر 
ــودن روز  ــش ب ــه در پی ــاره ب ــا اش ب
عرفــات و حضــور حجــاج در منــا 
اظهــار داشــت: بی مسئولیتــــی و 
بی کفایتــی مســئوالن ســعودی در 
ــا و  ــه من ــوع  فاجع ــران موجــب وق ــت زائ ــراری امنی ــا در برق ــف آنه حــج ســال گذشــته و ضع
شــهادت هــزاران زائــر بی گنــاه شــد. وی از رژیــم آل ســعود بــه عنــوان مــزدور رژیــم صهیونیســتی 
ــت و  ــا، وهابی ــی، تکفیری ه ــای داعش ــی جنایت ه ــه در تمام ــی ک ــه داد: رژیم ــرد و ادام ــام ب ن
ــد  ــادر می کن ــوا ص ــد و فت ــول می ده ــام پ ــودی اس ــرای ناب ــت و ب ــراه اس ــت ها هم صهیونیس

ــد. ــلمان می دان ــر از مس ــود را بهت ــه یه ــدارد ک ــلمانی ن ــام  و مس ــی از اس بوی
ــه مســاله والیــت کــه در قــرآن و کام ائمــه  وی بیــان داشــت: اگــر این هــا والیــت داشــتند و ب
اطهــار وجــود دارد توجــه می کردنــد از ایــن جهــل و نادانــی کــه قرن هــا همراهشــان اســت نجــات 
یافتــه بودنــد. وی ادامــه داد: رژیــم آل ســعود بــا بی توجــه بــه والیــت تنهــا بــه خوانــدن نمــاز و روزه 
گرفتــن و قــرآن خوانــدن عمــل می کنــد و در عمــق ایــن کارهــا تفکــر نــدارد گمــراه شــده و حتــی 

دیــن آنهــا و همیــن عبادت هــای انــدک نیــز ارزشــی نــدارد.

گفــت:  کرمــان  جمعــه  امــام 
جوامــع بین المللــی آن طــــور 
ــه فاجعــه  کــه شایســته اســت ب
منــا توجــه نکردنــد، در حالــی کــه 
آل ســعود بایــد در ایــن زمینــه 

پاســخگو باشــد.
وطــن،  گــزارش کیمیــای  بــه 
ــری  ــی جعف ــید یحی ــت هللا س آی
ظهــر دیــروز در جمــع نمازگــزاران 
ــام  ــای ام ــل مص ــه در مح جمع
و  خــود  دعــوت  بــا  علــی)ع( 
تقــوای  رعایــت  بــه  همــگان 

ــورد توجــه  ــد م ــاط بای ــت نظــم و انضب ــار داشــت: رعای ــی و دوری از گناهــان اظه اله
قــرار گیــرد. امــام جمعــه کرمــان اظهــار داشــت: مســائل فرهنگــی بــر تمــام مســائل 

ارجحیــت دارد و بایــد مــورد توجــه همــگان از جملــه مســئوالن قــرار گیــرد.
جعفری همچنین توجه به معیشت و اقتصاد مردم را مورد تاکید قرار داد.

وی بــا اشــاره بــه فاجعــه منــا، یــاد و خاطــره شــهدای منــا را گرامــی داشــت و تصریــح 
کــرد: جوامــع بین المللــی آن طــور کــه شایســته اســت بــه فاجعــه منــا توجــه نکردنــد 

در حالــی کــه آل ســعود بایــد در ایــن زمینــه پاســخگو باشــد.
ــراز  ــر اب ــد غدی ــان و عی ــد قرب ــک عی ــا تبری ــان ب ــه در اســتان کرم ــی فقی ــده ول نماین
ــه تبییــن  ــد در ایــن دهــه ب ــم و بای داشــت: دهــه امامــت و والیــت را در پیــش داری

ــه شــود. ــت پرداخت نقــش امامــت و والی

کدخدایی:
بی لیاقتی اداره کنندگان حرمین 

شریفین نیم قرن قبل 
روشن شده بود

خطیب جمعه یزد عنوان کرد:
فاجعه ننگین منا در حج  فراموش نشدنی است

امام جمعه کرمان:
آل سعود باید پاسخگوی جنایات خود باشد

حجت االسالم رئیسی عنوان کرد:
آل سعود، امتداد نظام استکباری 

وزیر کشور:
با برهم زنندگان جلسات، برخورد جدی قانونی می کنیم

حتما بخوانید!
ویژگی های رفتاری منافقین شنبه  20 شهریور  ماه   21395

ـــمـــاره  249  ســـــال دوم             ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

ویژگی های رفتاری منافقین    

ادامه از صفحه یک: 
ــاد دیگــری  ــراد زی ــال، اف ــن اعم ــاق ای ــر قریب به اتف در اکث
ــورد نظــر مجــروح و شــهید شــده اند،  ــاوه شــخص م به ع
ــن از  ــی ۱۷ ت ــت هللا مدن ــراه آی ــه هم ــز ب ــه در تبری از جمل
مــردم نیــز بــه شــهادت رســیدند. باتوجــه بــه اینکــه ملــت 
ایــران قربانــی تروریســم بــوده و شــخصیت هــای بزرگــی 
ــی  ــد ویژگ ــه چن ــت ب ــت داده اس ــاق از دس ــرور نف ــا ت را ب

ــم: منافقــان در قــرآن مــی پردازی
بــزرگ تریــن خطــری کــه همــواره جهــان اســام را تهدیــد 
ــام  ــی اس ــر گرام ــت. پیامب ــوده اس ــاق ب ــر نف ــرده، خط ک
ــي  حضــرت محمــد صلــی هللا علیــه و آلــه می فرمایــد: »ِإنِّ
ــُن  ــا اْلُمْؤِم ــرِكًا َأمَّ ــًا َو الَ ُمْش ــي ُمْؤِمن ِت ــى ُأمَّ ــاُف َعَل الَ َأَخ
ــُه  ــا اْلُمْشــِرُك َفَيْقَمُعــُه اللَّ ــُه ِبِإيَمانِــِه َو َأمَّ َفَيْمَنُعــُه اللَّ
ــِم  ــاِن َعالِ ــِق اْلَجَن ــْم ُكلَّ ُمَناِف ــي َأَخــاُف َعَلْيُك ِبِشــْرِكِه َو َلِكنِّ
ــوَن َو َيْفَعــُل َمــا ُتْنِكُروَن«مــن بــر  َســاِن َيُقــوُل َمــا َتْعرُِف اللِّ
ــه  ــه از مشــرك. چــرا ك ــه از مؤمــن مى ترســم و ن ــم ن امت
ــا  ــاز مــى دارد و مشــرك را ب ــش ب ــا ايمان خــدا مؤمــن را ب
ــر شــما  از کســانی  ــن  ب ــا م ــد. ام ــود مى کن شــركش  ناب
مى ترســم كــه در دل منافقنــد و در زبان دانــا، ســخنانى 
ولــى کاری می کننــد کــه  مى گوينــد کــه می پســندید 

 نمی پسندید.
ــاوری  یکــی از اوصــاف شــخصیتی منافقیــن ضعــف خودب
ــه  ــک ب ــا تمس ــه ب ــت ک ــارت اس ــت و حق ــاس ذل و احس
کارهایــی ســعی می کننــد آن را جبــران و بــرای خــود 
ــد  ــه دارن ــری ک ــزت ظاه ــا ع ــد ی ــا کنن ــت و پ ــزت دس ع

ــد.  ــظ کنن حف
ــا بیگانــگان اســت. قــرآن  از جملــه ایــن کارهــا دوســتی ب
کریــم در ایــن زمینــه می فرمایــد: ]نســاء 138[  »منافقیــن 
ــاک ــی درن ــان عذاب ــرای آن ــه ب ــن ک ــه ای ــارت ده ب  را بش
ــان  ــای مؤمن ــه ج ــه ب ــان ک ــت. همان ــده( اس ــا ش )مهی
ــزد  ــزت را ن ــا ع ــد. آی ــتی برمی گزینن ــه دوس ــران را ب کاف
آنــان جســتجو می کننــد؟ پــس قطعــًا تمــام عــزت در نــزد 

ــت«. خداس
بــا  قــرآن کریــم در جــای دیگــر می فرمایــد منافــق 
بیگانــگان انــس و دوســتی مــی کنــد و دلــش بــه او 
ــه  ــاني را ک ــدي کس ــا ندي ــه 14[ » آي ــت: ]مجادل ــد اس بن
طــرح دوســتي بــا گروهــي کــه مــورد غضــب خــدا بودنــد 
ريختنــد؟! آنهــا نــه از شــما هســتند و نــه از آنــان! ســوگند 
ــه  ــي ک ــه از شــما هســتند( در حال ــد )ک ــاد مي کنن دروغ ي
ــر اســاس  ــد(«؛ ب ــه دروغ مي گوين ــد )ک خودشــان مي دانن
ــد و  ــدا یهودن ــب خ ــورد غض ــروه م ــور از گ ــیر، منظ تفاس
ایــن آیــه شــریفه نمونــه دیگــری از ویژگــی دوســتی 
ــان ــا مؤمن ــتی ب ــای دوس ــه ج ــگان ب ــا بیگان ــن ب  منافقی

است.
ــار  ــی همیشــه در انتظ ــن ویژگ ــر اســاس همی ــن ب منافقی
ــتند:»منافقین  ــه هس ــروزی بیگان ــن و پی ــت مؤمنی شکس
ــر(  ــم عزیز تر)کاف ــه بازگردی ــه مدین ــر ب ــه اگ ــد ک می گوین
پســت تر)مؤمن( را از آنجــا بیــرون خواهــد کــرد. در حالــی 
کــه عــزت بــرای خــدا و فرســتاده او و مؤمنــان اســت ولــی 

ــد«. ــن نمی دانن منافقی
انتظــار  پيوســته  هــا هســتند کــه  همــان  »منافقــان 
مى کشــند و مراقــب شــما هســتند؛ اگــر فتــح و پيــروزى 
نصيــب شــما گــردد، مى گوينــد: مگــر مــا بــا شــما نبوديــم؟ 
)پــس مــا نيــز در افتخــارات و غنايــم شــريکيم!( »و اگــر 
ــان مى گوينــد: مگــر  ــه آن بهــره اى نصيــب کافــران گــردد، ب
ــان،  ــر مؤمن ــارزه و عــدم تســليم در براب ــه مب مــا شــما را ب
ــم  ــريک خواهي ــما ش ــا ش ــس ب ــم؟ )پ ــويق نمى کردي تش
بــود!(« خداونــد در روز رســتاخيز، ميــان شــما داورى 
مى کنــد؛ و خداونــد هرگــز کافــران را بــر مؤمنــان تســّلطى 

ــداده اســت«. ن
ــن  ــاری منافقی ــی رفت ــن ویژگ ــه ای ــب اینجــا اســت ک جال
ــرآن  ــن اســت و ق ــاری مؤمنی ــی رفت درســت خــاف ویژگ
ــن  ــه از دی ــی ک ــه منافقین ــات ب ــن آی ــه همی ــم در ادم کری
ــد آورد  ــی را خواه ــه گروه ــد ک ــی ده ــدار م ــد هش برگردن
کــه ویژگــی آنــان عــزت در مقابــل کفــار و تواضــع در برابــر 
ــان  ــه ايم ــانى ک ــون 54[ اى کس ــت: »]منافق ــن اس مؤمنی
 آورده ايــد! هــر کــس از شــما، از آييــن خــود بازگــردد؛ 
بــه زودی خداونــد جمعّيتــى را مــى آورد کــه آنهــا را دوســت 
ــان  ــر مؤمن ــد، در براب ــز( او را دوســت دارن ــان )ني دارد و آن
متواضــع، و در برابــر کافــران سرســخت و نيرومندنــد؛ 
آنهــا در راه خــدا جهــاد مى کننــد، و از ســرزنش هيــچ 
ــه  ــت ک ــل خداس ــن، فض ــد. اي ــى ندارن ــرى هراس مامتگ
بــه هــر کــس بخواهــد مى دهــد؛ و خــدا گشایشــگر 

داناســت«.
ــه  ــا بیگان ــازش ب ــرای س ــه ب ــن  ک ــل منافقی آری در مقاب
ــی  ــد ول ــن دهن ــی ت ــه نرمــش و خفت ــه هرگون ــد ب حاضرن
بــرای همگرایــی بــا مؤمنیــن هیــچ نرمشــی ندارنــد؛ 
مؤمنیــن بــا بیگانــه سرســخت و آتشــتی ناپذیــر و بــا 

ــد. ــرم و مهربانن ــودی ن خ
ــب  ــاری را در قال ــل رفت ــن تقاب ــم ای ــرآن کری ــره ق وباالخ
تصویــر می کشــد: بــه  و حــزب هللا  الشــیطان   حــزب 
ــاد  ــده و ي ــّلط ش ــان مس ــر آن ــيطان ب ــه 19[ ش »]مجادل
خــدا را از خاطــر آنهــا بــرده؛ آنــان حــزب شــيطانند! 
ــدا  ــا خ ــه ب ــانى ک ــد کس ــيطان زيانکارانن ــزب ش ــد ح بداني
ذليل تريــن ُزمــره  در  مى کننــد،  دشــمنى  رســولش   و 

 افرادند«.
ــر او و  ــدا و پيامب ــت خ ــه والي ــانى ک ــده 56[ و کس »] مائ
افــراد باايمــان را بپذيرنــد، )حــزب خداینــد(؛  و قطعاحــزب 

خــدا پيروزنــد«.
اســت  منافقــان  هــای  ویژگــی  از  برخــی  هــا  ایــن 
ــع  ــار و مواض ــا و گفت ــه آن رفتاره ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ک
ــا را  ــرار داد و آنه ــنجش ق ــورد س ــا را م ــروه ه ــراد و گ  اف

شناخت.

سنت های غلط ازدواج    
ــه هــم بزنــی ســال هــا گذشــته، بچــه هــا بــزرگ   چشــم ب
ــری  ــر پســر و دخت ــود. ه ــه فکرشــان ب ــد ب ــد و بای شــده ان
بــزرگ تریــن  بــه دوران جوانــی مــی گــذارد،  پــا  کــه 
ــواده  ــر خان ــر مه ــرم و پ ــون گ ــاد کان ــش ازدواج و ایج آرزوی
ــار و مونــس و محــرم راز پیــدا کنــد و از نعمــت  ــا ی اســت، ت
 زندگــی مشــترک زناشــویی، اســتقال و آزادی بیشــتری 
بهــره منــد گــردد. پســران و دختــران جــوان ســعادت خــود 
ــن  ــد. چنی ــی کنن ــتجو م ــترک جس ــی مش ــایه زندگ را در س
میلــی بــه طــور طبیعــی و فطــری در انســان هــا وجــود دارد 
ــن  ــزرگ تری ــرد. آری ب ــر ک ــرف نظ ــوان از آن ص ــی ت و نم
ــی  ــرم خانوادگ ــون گ ــان، کان ــرای جوان ــن ب ــگاه مطمئ پناه
اســت کــه مــی تواننــد اضطــراب هــای درونــی خــود را 
ــد و  ــل کنن ــش تبدی ــتقامت و آرام ــان، اس ــه اطمین  در آن ب
غــم هــا و نگرانــی هــای خــود را از یــاد ببرنــد. امــر ازدواج و 
تحقــق آن در جامعــه بایــد بــرای همــه کــس آســان باشــد؛ 
چــرا کــه ایــن امــر یــک ضــرورت حیاتــی اســت، ماننــد آب 
ــر  ــروری ت ــا ض ــه کااله ــه ای از هم ــر جامع ــه در ه ــان ک و ن
ــه و  ــه و آل ــی هللا علی ــرم صل ــر اک ــت. پیامب ــر اس ــم ت و مه
ــد:  ــوده ان ــت و ارزش ازدواج فرم ــا فضیل ــاط ب ــلم در ارتب س
اذا تــزوج الرجــل احــرز نصــف دینه.کســی کــه ازدواج کنــد، 
ــائل،  ــتدرک الوس ــرده است)مس ــظ ک ــش را حف ــف دین  نص

ج 14، ص 154(.
بیــان  آشــکارا  را  ازدواج  اهمیــت  و  ارزش  پیامبــر   کام 
مــی کنــد تــا آنجایــی کــه ایــن ارزش واال مــی توانــد 
ــد و انســان هــا را از مشــکات  نیمــی از دیــن را ضمانــت کن
ــه روز  ــا، روز ب ــروزی م ــه ام ــفانه در جامع ــد؛ امامتاس  برهان
و  هــا  اســراف  هــا،  مهریــه  ســنگینی  تشــریفات،   بــر 
تحمــل  شــود! کــه  مــی  افــزوده  هــا   تجمــل گرایــی 
افــراد جامعــه دشــوار  بــرای عمــوم  پــی آمدهــای آن 
باشــد،  بعضــی غیــر ممکــن مــی  بــرای   و چــه بســا 
ــم  ــر مه ــن ام ــه ای ــی ب ــچ توجه ــم هی ــادران ه ــدر و م و پ
ــت  ــا رقاب ــادران ب ــدران و م ــی از پ ــه بعض ــد. بلک ــی کنن نم
 هــای غلــط و چشــم و هــم چشــمی، فرزنــدان خــود 
 بــه ویــژه دختــران جــوان خــود را بــه ســوی بدبختــی ســوق 
مــی دهنــد. دختــری کــه هنــوز در ســنین نوجوانــی بــه ســر 
ــاد،  ــات زی ــا توقع ــادران ب ــت، م ــرد و در اول راه اس ــی ب م
آن هــم نامعقــول و غیــر ممکــن، باعــث تبــاه شــدن دو 
 انســانی کــه بــه هــم پنــاه مــی آورنــد، مــی شــوند. مــادران 
ــاده  ــازگاری، س ــه س ــود را ب ــران خ ــه دخت ــای اینک ــه ج ب
زیســتی و ارزش هــای انســانی راهنمایــی کننــد، تشــریفات 
و زرق و بــرق ظاهــری را در چشــم فرزنــد جــوان خــود بــزرگ 

ــد. ــوه مــی دهن جل
جــای بســی تاســف اســت کــه پــرده هــای ضخیــم 
افــراد  برخــی  و دل  و گــوش  نادانــی چشــم  و  غفلــت 
ــا و  ــه ارزش ه ــه هم ــت ک ــته اس ــان بس ــن را چن ــر بی ظاه
ــود را  ــدان خ ــی فرزن ــت و راحت ــت و عافی ــعادت و عاقب س
ــودن و  ــپ ب ــوش تی ــت و خ ــل و ژس ــول، تجم ــایه پ  در س
ــان راه شــقاوت  ــد! شــگفتا کــه این  حســن قیافــه مــی جوین

می پویند!
اگــر بخواهیــم آســیب هــای ازدواج را در زمــان حاضــر 
ــش  ــی«، بخ ــع »فرهنگ ــم:  موان ــد بگویی ــم بای ــت کنی  لیس
ایــن مشــکل اجتماعــی را بــه خــود  از  قابــل توجهــی 
ــئوالن  ــا و مس ــان، خانواده ه ــت و جوان ــاص داده اس اختص
مربــوط بایــد در جهــت رفــع ایــن موانــع تــاش کننــد. بعضــى 
ــود دارد  ــورد ازدواج وج ــط در م ــنت هاى غل ــورات و س از تص
کــه دســت  وپاگیر اســت و مانــع از رواج ازدواج جوان هــا 
 اســت؛ ایــن ســنت ها را بایــد عمــًا نقــض کــرد. ایــن اقــدام 
ــد؛ یکــی از  ــا حــدی مســیر ازدواج را همــوار کن ــد ت مــی توان
ــه  ــت، ک ــنگین اس ــه س ــارت از مهری ــم عب ــای مه ــیب ه آس
ــد زناشــویی کمــک  ــه حفــظ پیون ــد ب ــال می کنن بعضــی خی

ــت. ــاور خطاس ــن ب ــه ای ــد؛ در حالیک می کن
رهبــری معظــم مــی فرماینــد: مــن از مــردم سراســر کشــور 
خواهــش می کنــم کــه آن قــدر مهریه هــا را زیــاد نکننــد؛ ایــن 
ســنت جاهلــی اســت. ایــن کاری اســت کــه خــدا و رســول 
)صلی هللا علیه وآلــه( در ایــن زمــان بــه خصــوص، از آن راضــی 
نیســتند. نمی گوییــم حــرام اســت؛ نمی گوییــم ازدواج باطــل 
اســت؛ امــا خــاف ســنت پیامبــر )صلی هللا علیه وآلــه( و اوالد 
ــام  ــزرگان اس ــام( و ب ــدی )علیهم الس ــه ی ه ــان و ائم ایش
اســت. خــاف روش این هاســت و به خصــوص در زمــان مــا 
کــه کشــور احتیــاج دارد بــه این کــه همــه ی کارهــای صحیــح، 
آســان شــود، هیــچ مصلحــت نیســت کــه بعضــی ازدواج هــا را 

این طــور مشــکل کنند.خطبــه ی عقــد 1373/9/2.
 بعــد از مهریــه، ســنگینی جهیزیــه اســت کــه راه ازدواج 
فرمودنــد:  رهبــری  اســت.  ســخت کــرده  و  ناهمــوار  را 
جهیزیــه ی زیــاد، هیــچ دختــری را خوشــبخت نمی کنــد 
ــاد  ــکون و اعتم ــش و س ــه آن آرام ــواده ای را ب ــچ خان و هی
ــوِل  ــت. فض ــی اس ــای زندگ ــا زوای ــن ه ــاند. ای الزم نمی رس
ــباب  ــت و اس ــباب زحم ــر و اس ــز دردس ــت و ج ــی اس زندگ
1375/9/18؛  عقــد  ندارد.خطبــه ی  فایــده ای   مشــکل 
ــروف  ــای مع ــد از مکان ه ــراف، خری ــاد، اس ــات زی و تجم
ــروس  ــاس ع ــا و ســالن های پرخــرج، لب ــی، هتل ه ــه گران ب
ــا و... از آســیب هــای  ــه رخ کشــیدن ثروت ه گران قیمــت، ب

ازدواج امــروز اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــث  ــه در ازدواج بح ــر چنان چ ــد: اگ ــم فرمودن ــری معظ رهب
ــی  ــی و روح ــه ی عاطف ــن معامل ــد، ای ــده ش ــات عم مادی
ــن  ــادی. ای ــه ی م ــه معامل ــل خواهــد شــد ب و انســانی تبدی
ایــن  ســنگین،  جهیزیه هــای  ایــن  معامله هــای گــران، 
ــا  ــیدن ثروت ه ــه رخ کش ــن ب ــمی ها و ای ــم و هم چش چش
ــد  ــر می کنن ــل و بی خب ــراد غاف ــی از اف ــه برخ ــا – ک و پول ه
ــرع  ــه در ش ــت ک ــد. لذاس ــراب می کنن ــع خ ازدواج را در واق
مقــدس مســتحب اســت مهریــه کــم گرفتــه شــود کــه »َمهــُر 
ــد 1377/12/13؛ ــه ی عق ــت. خطب ــر اس ــورد نظ ــّنة« م  الّس

و توصیــه فرمودنــد: مــن بــه همــه ی مــردم در سراســر کشــور 
ــا  ــد. بعضی ه ــان کنن ــا را آس ــه ازدواج ه ــم ک ــه می کن توصی
ازدواج را مشــکل می کننــد. مهریه هــای گــران و جهیزیه هــای 
ســنگین ازدواج را مشــکل می کنــد... خانــواده ی پســرها 
ــا  ــواده ی دختره ــد. خان ــنگین بکنن ــای س ــع جهیزیه ه توق
بــرای چشــم هم چشــمی دیگــران جهیزیه هــا را و تشــریفات 
ــرا؟  ــد. چ ــر بکنن ــی را رنگین ت ــد و عروس ــس عق  را و مجال
اثــر ایــن را می دانیــد چیســت؟ اثــر ایــن کارهــا ایــن اســت 
ــد،  ــا می مانن ــدون ازدواج در خانه ه ــرها ب ــا و پس ــه دختره ک
شــود. نزدیــک  ازدواج  بــه  نمی کنــد  جرئــت   کســی 

خطبه ی عقد 1373.
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ــی از  ــس یک ــای لوک ــدم ورود خودروه ــا ع ــث ورود ی بح
ــت. ــوده اس ــال 95 ب ــادی س ــم اقتص ــث مه مباح

 اهمیــت ایــن موضــوع چنــان بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب 
نســبت بــه ورود خودروهــای آمریکایــی پــر مصــرف واکنش 
نشــان دادنــد و خواســتار جلوگیــری از ورود ایــن خودروهــا 
ــادی  ــمکش های زی ــال کش ــن ح ــا ای ــدند. ب ــور ش ــه کش ب

ــاره ورود خودروهــای لوکــس وجــود داشــت.  درب
ــری از ورود خودروهــای  ــرای جلوگی ــه ب ــی ک یکــی از قوانین
لوکــس اعمال شــده بــود قانــون ممنوعیــت ورود خودروهای 
2500 ســی ســی بــه بــاال بــود. امــا ایــن قانــون نیز ســرانجام 
ــا رأی جنجالــی دیــوان عدالــت اداری برداشــته شــده یــا  ب
درحــال برداشــته شــدن اســت؛ البتــه جنجــال اصلــی ایــن 
ــده ای  ــرا ع ــت، زی ــاوت از آن اس ــیر متف ــز تفس ــون نی  قان
مــی گوینــد کــه قانــون همچنــان پابرجاســت و عــده ای دیگر 

مــی گوینــد قانون برداشــته شــده اســت.
   متن رأی دیوان عدالت

ــت در  ــه دول ــت اداری، مصوب ــوان عدال ــق رأی دی ــا طب ام
 مــورد ممنوعیــت واردات خودروهــای بــا حجــم موتــور بــاالی 
2500 سی ســی مغایــر بــا مــاده 2 قانــون توســعه حمل ونقــل 
عمومــی بــوده و بــه همیــن دلیــل ایــن مصوبــه دولــت باطل 
اعــام شــده اســت. دیــوان عدالــت اداری در خصــوص 
مصوبــه دولــت مبنــی بــر ممنوعیــت واردات خودروهــای بــا 
حجــم موتــور بــاالی 2500 سی ســی تاکیــد کــرده اســت کــه 

ــا  ــای ب ــص خودروه ــت ورود و ترخی ــاد ممنوعی ــت مف دول
ــه گذشــته تســری داده و  ــاالی 2500 سی ســی را ب حجــم ب
خودروهایــی را هــم کــه بــر اســاس مصوبــات قبلــی هیــات 
ــه ترخیــص هســتند،  ــران وارد گمــرک شــده و در مرحل وزی
ــوق مکتســبه کســانی  ــرار داده و حق ــت ق مشــمول ممنوعی
ــت ســفارش  ــه ثب ــدام ب ــی اق ــات قبل ــا اجــازه مصوب ــه ب ک
ــد  ــی کردن ــاالی 2500 سی س ــم ب ــا حج ــودرو ب و واردات خ
را لحــاظ ننمــوده اســت. بنابرایــن بــا مــاده ۴ قانــون 
ــررات و  ــودن مق ــبق نم ــه ماس ــف ب ــم عط ــی در تحری  مدن
ــزوم لحــاظ  ــر ل ــی ب ــون واردات و صــادرات مبن مــاده ۴ قان

ــرت دارد.  ــراد مغای حقــوق مکتســبه اف
تاکیــد شــده  اداری همچنیــن  عدالــت  دیــوان  رأی  در 
ــعه  ــون توس ــاده 2 قان ــه در م ــن ک ــه ای ــت ب ــا عنای ــه ب ک
ــه  ــون خــاص راجــع ب حمل ونقــل عمومــی مصــوب کــه قان
ــوص  ــان در خص ــام بی ــذار در مق ــت، قانونگ ــا اس خودروه
ــذ  ــه و اخ ــًا جریم ــاال صرف ــم ب ــا حج ــای ب واردات خودروه
تجویــز  و  پیش بینــی  را  متناســب  و  بیشــتر  عــوارض 
ــه  ــایط نقلی ــوص وس ــی در خص ــاده قانون ــن م ــرده و ای ک
صــادرات  و  واردات  قانــون   2 مــاده   ۱ تبصــره  بــر  وارد 
اســت، بنابرایــن ممنــوع کــردن خودروهــای بــا حجــم 

ــی  ــکم قانونـ ــت توســعه حـ ــه جه ــاالی 2500 سی ســی ب  ب
مــاده 2 قانــون توســـعه حمل ونقــل عمومــی مغایــر قانــون 
ــاال  ــه ب ــن ک ــارات اســت؛ ضمــن ای و خــارج از حــدود اختی
ــی  ــی تجمات ــه معن ــًا ب ــودرو الزام ــور خ ــم موت ــودن حج ب
بــودن آن نمی باشــد. در ادامــه رأی دیــوان همچنیــن آمــده 
اســت طبــق رأی دیــوان عدالــت اداری بــا توجــه بــه ایــن که 
بندهــای ۱ و 2 مصوبــه مــورد اعتــراض ممنوعیــت واردات و 
ترخیــص خودروهــای بــاالی 2500 سی ســی را بــه مــواردی 
کــه بــر اســاس مصوبــات هیــات وزیــران اجــازه واردات اخــذ 
کــرده و در مرحلــه ترخیــص در گمــرکات قــرار دارد تســری 
ــم  ــا حک ــرده ب ــاظ نک ــان را لح ــبه آن ــوق مکتس داده و حق
ــه ماســبق کــردن  ــی از جهــت عطــف ب ــون مدن مــاده ۴ قان
مقــررات بــا مــاده ۴ قانــون واردات و صــادرات از جهــت عدم 
ــرت دارد  ــراد مغای ــبه اف ــوق مکتس ــه حق ــه ب ــاظ و توج  لح
ــی  ــاون حقوقـــ ــدی معــــ ــات بعــــ ــی دفاعی و از طرف
ریاســت جمهوری مؤثــر در مقــام نمی باشــد، زیــرا متضمــن 
لغــو مصوبــه هیــات وزیــران کــه مــورد اعتــراض قــرار گرفتــه 
نمی باشــد، در نتیجــه بندهــای ۱ و 2 مصوبــه صدرالذکــر 

ــل ابطــال اســت.« قاب
   ابهام

ــوی  ــر روز از س ــون ه ــن قان ــی از ای ــت های متفاوت برداش
ــورد  ــری در م ــوان می شــود و نتیجــه گی ــف عن ــراد مختل اف
اینکــه باالخــره واردات خــودروی لوکــس ممنــوع اســت یــا 
اینکــه واردکننــدگان و اســتفاده کننــدگان بایــد ممنــون قانون 

ــوز در ابهــام اســت. ــد باشــند هن جدی

کیمیای وطن بررسی کرد:

خودروی لوکس ممنوع یا ممنون؟

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
ــا،  ــن در برخــی پمــپ بنزین ه ــم فروشــی بنزی ــاره ک درب
عرضــه  جایگاه هــای  برخــی  در  دارد  احتمــال  گفــت: 
ســوخت، کــم فروشــی صــورت گیــرد کــه البتــه بــه نــدرت 

چنیــن مشــکلی رخ می دهــد. 
داوود عربعلـــــی افـــــزود: نظارت هــای 
متعـــــددی بـــر عرضـــــه ســـوخت در 
 پمــپ بنزیــــــن ها انجـــــام می شـــود 
ــف را  ــوع تخل ــال وق ــه احتم ــوری ک ــه ط ب

ــت.  ــش داده اس کاه
بــر  نظــارت  رونــد  تشــریح  بــا  وی 
ادامــه  ســوخت،  عرضــه  جایگاه هــای 
داد: کارشناســان شــرکت ملــی پخــش 

جایگاه هــا  از  مرتــب  طــور  بــه  نفتــی  فرآورده هــای 
می کننــد.  بررســی  را  ســوخت  نازل هــای  و  بازدیــد 
ــی  ــازمان مل ــان س ــن کارشناس ــت: همچنی ــی گف عربعل
ــه جایگاه هــای  ــار ب ــک ب ــاه ی ــز هــر ســه م اســتاندارد نی
ــوص و  ــای مخص ــا ظرف ه ــه و ب ــوخت مراجع ــه س عرض
ــل ســوخت  ــزان تحوی ــت نازل هــا و می اســتاندارد، وضعی

آزمایــش می کننــد.  را  آنهــا  توســط 
وی دربــاره چگونگــی پیگیــری شــکایت های مربــوط 
بــه کــم فروشــی بنزیــن گفــت: هــرگاه مــردم بــا چنیــن 
بــا  را  موضــوع  می تواننــد  شــدند  مواجــه   مشــکلی 
 شــماره تلفــن 09627 اطــاع دهنــد کــه بــه ســرعت 
ــری  ــوع پیگی ــاعت، موض ــر از 72 س و کمت
ــزارش داده  ــاکیان گ ــه ش ــه ب ــده و نتیج ش

می شــود. 
ــه  ــزود: هم ــت اف ــن مســئول صنعــت نف ای
جایگاه هــای عرضــه ســوخت در سراســر 
ــته  ــای مداربس ــه دوربین ه ــز ب ــور مجه کش
هســتند کــه می تــوان شــکایات مطــرح 
شــده را بــه طــور دقیــق رصــد کــرد و حتــی 
اگــر برخــی از کارکنــان پمــپ بنزین هــا نیــز تخلــف کــرده 

ــری اســت.  ــل پیگی باشــند قاب
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
ادامــه داد: در صورتــی کــه ثابــت شــود جایــگاه داران 
ــا  ــا آنه ــررات ب ــق مق ــد طب ــف و کــم فروشــی کرده ان تخل

برخــورد می شــود.

مردم کم فروشی بنزین را گزارش دهند
ــی و  ــت کاش ــودن صنع ــور ب ــادرات مح ــود ص ــا وج ب
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش ــاع فعل ــرامیک، اوض س
صنعــت معدنــی در یــک دوره رکــود قــرار دارد و دبیــر 
ــد: توســعه  ــران می گوی انجمــن کاشــی و ســرامیک ای
بیــش از حــد، صنایعــی همچــون کاشــی، ســرامیک و 

ــرده اســت.  ســیمان را اشــباع ک
بهنــام عزیــززاده بــا بیــان اینکــه صنعــت 
ــوژی  کاشــی و ســرامیک از لحــاظ تکنول
ــدارد،  ــا ن ــای دنی ــا بهترین ه ــه ای ب فاصل
گفــت: ایــن صنعــت بــه خاطــر وارداتــی 
بــودن تکنولــوژی هــم در کیفیــت و هــم 
و  بهترین هــای کاشــی  بــا  در قیمــت 
ســرامیک در دنیــا فاصلــه چندانــی نــدارد 

و حتــی وضعیــت صــادرات آن بــه گونــه ای اســت کــه 
ــود.  ــادر می ش ــدات آن ص ــده ای از تولی ــش عم نق

وی بــا بیــان اینکــه عــراق عمــده کشــور خریــدار 
ــه داد: ســال گذشــته  ــی اســت، ادام محصــوالت ایران
ــع  ــر مرب ــون مت ــادل ۱۱2 میلی ــک ســوم، مع حــدود ی
از محصــوالت کاشــی و ســرامیک صــادر شــد کــه ایــن 

ــت و  ــده اس ــت مان ــز ثاب ــاری نی ــال ج ــبت در س  نس
بــا وجــود ایــن می تــوان گفــت بــه لحــاظ کمــی 
ــش  ــط پی ــک خ ــادرات در ی ــت ص ــی وضعی و قیمت
مــی رود، در حالــی کــه از نظــر کیفیــت صــادرات 
ــد  ــه تولی ــد هزین ــه رش ــبت ب ــه نس ــا ک ــن معن ــه ای ب
بــازار صادراتــی  در  داخــل، رشــدی  در 

نداشــتیم. 
معدنــی  صنایــع  تولیدکننــده  ایــن 
توســعه  بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
تحریــم  ترکش هــای  هنــوز  صــادرات 
در بدنــه ایــن صنعــت بــه جــا مانــده 
اســت، عنــوان کــرد: محدودیت هایــی 
ــود  ــرامیک وج ــی و س ــادرات کاش در ص
ــیدن  ــه راه رس ــم ب ــا چش ــذر از آن ه ــرای گ ــه ب دارد ک
ــد، قیمــت  ــوان تولی ــه ت ــار برجــام هســتیم، چــرا ک آث
ــرای صــادرات وجــود دارد،  ــوژی الزم ب رقابتــی و تکنول
امــا مشــکل اصلــی فــروش اســت و در حــال حاضــر 
امــکان ورود بــه بازارهــای بــا ثبــات و بــزرگ بــرای مــا 

ــت. ــم نیس فراه

در حالــی کــه چنــد روز بیشــتر تــا عیــد قربــان باقــی نمانــده، رییــس مجمــع 
ــاه امســال  ــم مهرم ــا ده ــف صــادرات دام ت ــده از توق ــدگان دام زن صادرکنن
خبــر داد و گفــت: طــی ســال جــاری 5۸0 هــزار رأس گوســفند صــادر شــده 
اســت. منصــور پوریــان اظهــار کــرد: امســال حــدود 5۸0 هــزار رأس دام زنــده 
)گوســفند( بــه عمــان صــادر شــده اســت و البتــه از ایــن کشــور بــه قطــر، 
کویــت و دیگــر کشــورهای حاشــیه نشــین خلیــج فــارس صــادر می شــود؛ 
ــه  ــی تنهــا ب ــده ایران ــا عربســتان، دام زن ــران ب چــرا کــه پــس از اختــاف ای
عمــان صــادر می شــود و از آن جــا بــه نــام ایــن کشــور مجــددًا بــه کشــورهای 
دیگــر صــادر خواهــد شــد. وی افــزود: هزینــه تمــام شــده بــرای هــر کیلوگرم 
گوســفند زنــده صادراتــی 2۳ هــزار تومــان بــوده و هــر کیلوگــرم از آن حــدود 
ــت آن از  ــژاد و کیفی ــوع ن ــه ن ــته ب ــود و بس ــادر می ش ــان ص ــزار توم  ۳۳ ه
ــاوت  ــی متف ــفند صادرات ــر رأس گوس ــت ه ــان قیم ــزار توم ــا ۸50 ه 650 ت
ــان اینکــه هــر رأس  ــا بی ــده ب ــدگان دام زن اســت. رییــس مجمــع صادرکنن
گوســفند صادراتــی بیــن ۴5 تــا 55 کیلوگــرم اســت، گفــت: صادرات گوســاله 
ــت  ــودن قیم ــر ب ــل باالت ــه دلی ــال ب ــا امس ــد، ام ــام می ش ــراق انج ــه ع ب
گوســاله ایرانــی نســبت بــه برزیلــی صــادرات ایــن محصــول نیــز بــه عــراق 
متوقــف و تنهــا در ســال جــاری ۱00 رأس گوســاله بــه ایــن کشــور صــادر شــد. 
پوریــان ادامــه داد: هــر کیلوگــرم گوســاله از ایــران چهــار دالر بــه عــراق صــادر 
می شــود، در حالــی کــه نمونــه مشــابه آن از برزیــل در بنــادر عــراق ۳.5 دالر 

ــود. ــل داده می ش تحوی

ــا  ــازار عرضــه شــکر اســت ام ــات نســبی در ب ــی از ثب ــا حاک ــد خبره هرچن
ــن محصــول کمــاکان ادامــه  ــت ای ــال قیمــت عرضــه ثاب مقاومت هــا در قب
ــازار  ــاب در ب ــه فــروش می رســد. پــس از الته ــام مختلفــی ب ــا ارق دارد و ب
ــا افــزاش ناگهانــی قیمــت ایــن  قیمــت شــکر و کمبــود، مصرف کننــدگان ب
ــکار محصــول  ــاق، احت ــن اتف ــی ای ــت اصل محصــول مواجــه شــدند کــه عل
عنــوان شــد. عــاوه بــر ایــن اســتقبال مناســبی توســط خرده فروشــان شــکر 
ــت،  ــی صــورت نگرف ــرخ دولت ــا ن ــورس ب ــن محصــول از ب ــد ای ــرای خری ب
ــعید  ــود. س ــام می ش ــزاف تم ــان گ ــرای خرده فروش ــا ب ــه هزینه ه ــرا ک چ
ــی - گفــت:   ــه ســوپرمارکت ها و مــواد پروتئین درخشــانی - رییــس اتحادی
فضــای بــازار شــکر تقریبــًا آرام شــده اســت و در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم 
از ایــن محصــول تــا ۳500 تومــان بــه مصــرف کننــده بــه فــروش می رســد. 
وی ادامــه داد: پیــش از ایــن بــه دلیــل مشــکات بــه وجــود آمــده در بــازار 
شــکر بــا کمبودهایــی مواجــه شــده بودیــم و هیــچ فروشــنده ای مایــل نبــود 
ــه قیمــت ــان، آن را ب ــه قیمــت 2۸00 توم ــرم شــکر ب ــر کیلوگ ــد ه ــا خری  ب

 ۳000 تومــان بفروشــد؛ بنابرایــن بــا عــدم ثبــات قیمــت فــروش شــکر در 
ــرم شــکر  ــر کیلوگ ــه ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــم. وی ب ــازار مواجــه شــده بودی ب
ــت:  ــود، گف ــداری می ش ــازه داران خری ــوی مغ ــان از س ــا ۳200 توم ۳۱00 ت
ــه  ــتریان فروخت ــه مش ــان ب ــا ۳500 توم ــول ت ــن محص ــرم از ای هرکیلوگ
ــد  ــن، قیمــت خری ــل از ای ــه قب ــی رخ داده ک ــاق در حال ــن اتف می شــود. ای

ــود. ــندگان ب ــرای فروش ــان ب ــکر 2550 توم ــرم ش ــر کیلوگ ه

بــازرس انجمــن صنفــی کارگــران ســاختمانی کشــور گفــت: شــیوه بیمــه 
ــع  ــکاری در جم ــلم م ــرد. مس ــر ک ــور تغیی ــاختمانی در کش ــران س کارگ
ــود  ــران ســاختمانی در کشــور از وج ــار کارگ ــه آم ــا اشــاره ب ــگاران ب  خبرن
ــدران ــزود: در مازن ــرداد و اف ــور خب ــاختمانی در کش ــر س ــزار کارگ  ۸00 ه

ــود  ــار وج ــاختمانی آم ــر س ــزار کارگ ــل ه ــتان آم ــزار و در شهرس  ۳0 ه
داشــت کــه بــه احتمــال زیــاد بــا طــرح جدیــد تعــداد واقعــی مشــخص 
ــش  ــرای پاالی ــران ســاختمانی ب ــی کارگ ــرد: تمام ــار ک می شــود. وی اظه
ــت  ــده اس ــدارک دی ــه وزارت کار ت ــایتی ک ــد در س ــاختمانی بای ــه س  بیم
ــی  ــن صنف ــرح انجم ــن ط ــی ای ــرد: متول ــان ک ــد. وی بی ــام کنن ــت ن ثب
ــن  ــر انجم ــه دفت ــران ب ــی کارگ ــد تمام ــت و بای ــاختمانی اس ــران س کارگ
ــرای  ــرح ب ــن ط ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام کنن ــت ن ــع و ثب مراج
ــرای  ــام اســت و ب ــال انج ــه شــده در ح ــن بیم ــش از ای ــه پی کســانی ک
کســانی کــه تمایــل بــه بیمــه جدیــد دارنــد نیــز صــورت می گیــرد. وی بــا 
اعــام اینکــه پیــش از ایــن بیمــه کارگــران ســاختمانی بــه صــورت ســهمیه 
ــدن  ــه ش ــکان بیم ــد ام ــرح جدی ــا ط ــت: ب ــد، گف ــن می ش ــاالنه تعیی س
ــی  ــه عبارت ــی رود و ب ــان م ــر ســاختمانی نیســتند از می ــه کارگ ــرادی ک اف
ــای  ــه ارگان ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوند. وی ب ــه می ش ــی بیم ــران واقع کارگ
بســیاری بــه ایــن ســایت لینــک هســتند کــه اســتعام می دهنــد، ادامــه 
داد: باایــن ســامانه امــکان فــرار از قانــون وجــود نــدارد، ایــن طــرح نتیجــه 

ــود. ــاختمانی ب ــران س ــی کارگ ــای صنف ــاله انجمن ه ــه س ــاش س ت

صادرات دام زنده متوقف شد

افزایش بهره وری به جای انتقال
باتوجــه بــه هزینه هــای بــاالی انتقــال آب، بســیاری از کارشناســان و مســووالن آبــی بــر ایــن باورنــد کــه بهتــر اســت بــه جــای 

تحمیــل هزینه هــای میلیــاردی بــرای انتقــال آب بــه فکــر افزایــش بهــره وری بــود.

در قاب تصویر

شیوه بیمه کارگران ساختمانی در کشور تغییر کردشکر همچنان بدون قیمت ثابت

حتما بخوانید!
3خودروی لوکس ممنوع یا ممنون؟ شنبه  20  شهریور  ماه  1395

ـــمـــاره 249 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشت در بازار خ  پرفروش ترین انواع چر

ZG1500 پاناسونیک

1800W 299000بهی

329000پارس خزر

ME452 643000مولینکس

369000فیلیپس 2713

215000پارس خزر 1100

G1500 579000براون

575000

 هشدار به بانک ها 
درباره یک موسسه غیرمجاز

ــا و  ــه بانک ه ــزی ب ــک مرک بان
مجــاز  اعتبــاری  مؤسســات 
هشــــــدار داده کـه بـه موسسه 
غیــر مجــاز آرمــان خدماتــی 
دنبــال  بــه  نکننــد.  ارائــه 
بــرای  گــذاری  سیاســت 
ــکل  ــازار غیرمتش ــامان دهی ب س
پولــی یکــی از برنامه هایــی کــه از ســال گذشــته در دســتور کار 
قــرار گرفــت، عــدم خدمــات دهــی بــه مؤسســات غیــر مجــاز 
از ســوی بانک هــا و مؤسســات تحــت نظــارت بانــک مرکــزی 
بــود. بــه طــوری کــه طــی بخش نامــه ای هرگونــه ارائــه 
شــد.  ممنــوع  مؤسســات  ایــن  بــه  مالــی   خدمــات 
چــرا کــه غیرمجازهــا بــا توجــه بــه اینکــه در چارچــوب ضوابــط 
بانــک مرکــزی قــرار ندارنــد از خدماتــی همچــون حضــور در 
شــبکه شــتاب و یــا صــدور دســته چــک محــروم هســتند. از 
ــای  ــا و مجازه ــق بانک ه ــی را از طری ــن خدمات ــن رو چنی ای
ــد. در  ــه می کن ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ــت و ب ــی دریاف بانک
حالــی بــا وجــود ایــن دســتورالعمل بــاز هــم برخــی بانک هــا 
ــه  ــان ب ــه داده و همچن ــه روال خــود ادام ــی ب ــی اعتنای ــا ب ب
غیرمجازهــا خدمــات ارائــه و بــه عبارتــی بــه بقــای آنهــا کمک 
ــنامه ای از  ــی بخش ــزی ط ــک مرک ــرًا بان ــه اخی ــد ک می کنن
ــاری توســعه،  ــا و مؤسســات اعتب ــه بانک ه ــارت ب حــوزه نظ
عســکریه، کوثــر، نــور و کاســپین موضــوع عــدم ارائــه خدمات 
ــازار پــول را بــه منظــور  بانکــی بــه مؤسســات فاقــد مجــوز ب
برقــراری انضبــاط در بــازار و پیشــگیری از فعالیــت غیرمجــاز را 
یــادآوری کــرده و موسســه ای خــاص را مــورد توجــه قــرار داده 
اســت. در ایــن دســتور اعــام شــده کــه بانک هــا و مؤسســات 
ــه شــعب موسســه  ــات ب ــه خدم ــه هرگون ــد از ارائ ــاز بای مج
اعتبــاری آرمــان کــه تعاونــی البــرز ایرانیــان نیــز جزئــی از آن 

است خودداری کنند.

 فروش سوخت
 به ایرالین های اروپایی آزادشد

 یــک مقــام مســئول بــا اشــــاره بــه آزادســــــازی فــروش 
ــران،  ــی در ایـــ ــای اروپایـ ــه تمامــی ایرالین هـــ ســوخت ب
گفــت: اول مهــر فـــــروش ســــوخت بــه ایرالین هــای 
داخلــی صرفــًا کارتــی بــوده و درغیــر ایــن صــورت، ســوخت 
تشــریح  در  ریاحــی  منصــور  شــد.  نخواهــد  فروختــه 
ــت:  ــا، گف ــن ه ــه ایرالی ــوخت ب ــروش س ــد ف ــط جدی  ضواب
هــم اکنــون زیــر ســاخت های عرضــه کارتــی بنزیــن در 
تمامــی فرودگاه هــای کشــور نصــب و راه انــدازی شــده اســت. 
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران 
بــا اعــام اینکــه تــا اول مهـــــر مــاه ســــال جــــاری تمامــی 
شــرکت های هواپیمایــی فرصــت دارنــد تــا نســبت بــه خریــد 
کارتــی ســوخت در فرودگاه هــای کشــور اقــدام کننــد، تصریــح 
کــرد: امیدواریــــم بــا هماهنگـــــی شــرکت های هواپیمایــی 
ــا نشــویم.  ــه ایرالین ه ــروش ســوخت ب ــه قطــع ف ــور ب مجب
ــت های  ــزاری نشس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
مشــترکی بیــن معاونــان وزیــر راه و نفــت بــه منظــور انجــام 
ــرکت های  ــه ش ــوخت ب ــی س ــروش کارت ــای ف هماهنگی ه
ــد  ــوخت بای ــروش س ــول ف ــت: پ ــار داش ــی، اظه هواپیمای
بــه خزانــه دولــت واریــز شــود و از ایــن رو شــرکت های 
ــه موقــع آن اقــدام  ــه پرداخــت ب ــد نســبت ب ــی بای  هواپیمای

کنند.

احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه کوچک
 مدیرعامــل توانیــر بــا اشــاره بــه ســاخت ۴000 ظرفیــت 
جدیـــد نیروگاه هـــــــــــای مقیــاس کوچــک و تولیــد 
پراکنــده بــرق، گفــت: دولــت بــرق نیروگاه هــای پراکنــده را 5 
ســال تضمینــی خریــداری می کنــد. آرش کــردی در مراســم 
بهره بــرداری فــاز نخســت یــک نیــروگاه تولیــد پراکنــده 
ــدازی  ــان اینکــه ســاخت و راه ان ــا بی ــران ب ــرق در شــرق ته ب
نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک و تولیــد پراکنــده بــرق یکــی 
ــران اســت، گفــت:  ــرق ای از سیاســت های توســعه صنعــت ب
ایــن نســل جدیــد نیروگاه هــا، نقــش مهمــی در شــبکه 
هوشــمند ایفــا خواهــد کــرد و همچنیــن باعث کاهــش تلفات 
ــه ســزایی ــر ب ــز تأثی ــر عامــل نی ــد غی ــرق شــده و در پدافن  ب
 دارنــد. مدیرعامــل توانیــر بــا اعــام اینکــه در شــرایط 
از  بیــش  بــه  نیروگاه هــا  نــوع  ایــن  ظرفیــت   فعلــی 
۸00 مــگاوات رســیده اســت، تصریــح کــرد: بــر اســاس 
ــم  ــه شش ــب برنام ــه، در قال ــام گرفت ــای انج برنامه ریزی ه
توســعه، بیــن ۳ تــا ۴ هــزار مــگاوات نیــروگاه تولیــد پراکنــده 
احــداث خواهــد شــد. ایــن مقــــام مســئول همچنیـــــن در 
تشــریح برنامه هــای توســعه ای صنعــت بــرق کشــور، اظهــار 
ــگاوات  ــزار م ــش از 75 ه ــا بی ــر ب ــال حاض ــت: در ح داش
ــه  ــه نخســت منطق ــت نصــب شــده نیروگاهــی، در رتب ظرفی
ــرف  ــر مص ــا از نظ ــم؛ ام ــرار داری ــان ق ــم جه ــه چهارده و رتب
بــرق نیــز رتبــه ۱۸ دنیــا بــه ایــران اختصــاص دارد. کــردی، بــا 
تاکیــد بــر اینکــه رشــد پیــک در ســال جــاری 5 درصــد بــود، 
ــرق، رقــم بزرگــی  ــادآور شــد: ایــن میــزان رشــد مصــرف ب ی
اســت، چــرا کــه درکشــورهای پیشــرفته ایــن میــزان حــدود 

۳ درصــد اســت.

ورود ساالنه 2.7 میلیارد دالر پوشاک 
قاچاق به کشور

وزارت  بازرگانــی  و  اقتصــادی  امــور  سرپرســت معاونــت 
صنعــت گفــت: ســاالنه 2.7 میلیــارد دالر پوشــاک بــه صــورت 
ــغ در  ــن مبل ــر ای ــه اگ ــود ک ــور وارد می ش ــه کش ــاق ب قاچ
ــی در  ــًا تحــول خوب ــرد، قطع ــرار گی ــی ق ــد داخل چرخــه تولی
ــدهللا صادقــی در  ــد. ی ــد ایجــاد می کن ــق تولی اشــتغال و رون
مــورد میــزان واردات پوشــاک قاچــاق بــه کشــور گفــت: رقــم 
دقیقــی از میــزان واردات پوشــاک قاچــاق موجود نیســت، اما 
حجــم قابــل توجهــی از پوشــاک از طریــق قاچــاق بــه کشــور 
ــر اینکــه قاچــاق فرصت هــای  ــا تأکیــد ب وارد می شــود. وی ب
ــرار  ــی ق ــدگان خارج ــار تولیدکنن ــی را در اختی ــغلی داخل ش
می دهــد، گفــت: بــا جلوگیــری از ورود کاالی قاچــاق بــه 
ــود  ــزی می ش ــی آن کاال برنامه ری ــد داخل ــرای تولی ــور ب کش
ــه ایــن ترتیــب ســطح اشــتغال و رشــد تولیــد ناخالــص  و ب
ــاه و  ــطح رف ــال آن س ــه دنب ــد و ب ــش می یاب ــی افزای داخل

ــد. ــش می یاب ــادی افزای ــردش اقتص گ

 بازگشت مجدد سایه رکود 
بر بازار مالی اصفهان

بازارهــای مالــی اصفهــان در 
ــه  ــن روز کاری هفتـــ آخریــــ
گذشــته رمــق روز قبــل را از 
 خـــــود نشــــــان نـــداده و 
بــه نوعــی، تــب و تــاب روزهــای 

گذشته فرونشست. 
ــی  ــات کم تحرک ــازار ارز معام ب
اصفهــان  آزاد  بــازار  در  دالر  قیمــت  و  کــرد  تجربــه   را 
در ۳ هــزار و 555 تومــان باقــی مانــد؛ ایــن در حالــی 
ــه ای در ســامانه بانــک مرکــزی   اســت کــه قیمــت ارز مبادل
بــه ۳ هــزار و ۱2۸ تومــان رســید و بــا ایــن در جــا زدن دالر 
آزاد، شــکاف قیمتــی دالر آزاد و مبادلــه ای بــار دیگــر کاهــش 
ــت و  ــه خــود گرف ــودی ب ــد صع ــار رون ــن ب ــورو ای ــت. ی یاف
قیمــت آن از ۴ هــزار تومــان فراتــر رفــت. قیمــت پونــد نیــز 

ــد.  ــر در ۴ هــزار و 775 تومــان باقــی مان ــدون تغیی ب
در حــال حاضــر ســقف قیمتــی دالر در ۳ هــزار و 565 تومــان 
قــرار دارد و بــه گفتــه فعــاالن بــازار طــی روزهــای آتــی ایــن 

ســقف مانــع از رشــد کوتاه مــدت خواهــد شــد. 
کاهــش و  معامــات  در  دالر  قیمــت  تثبیــت   باوجــود 

ــکه در  ــت س ــم قیم ــی، بازه ــای جهان ــت ط  2 دالری قیم
ــا ۳ هــزار  ــار ســکه نقــدی ب ــن ب ــازار افزایــش یافــت و ای ب
ــید.  ــان رس ــزار توم ــون و ۱26 ه ــه یک میلی ــد ب ــان رش توم
ــزار  ــه 57۴ ه ــد ب ــان رش ــزار توم ــا ه ــکه ب ــت نیم س قیم
ــکه  ــت در ربع س ــی قیم ــد 2 هزارتومان ــید و رش ــان رس توم
ــر  ــت ه ــد. قیم ــی ش ــت ۳02 هزارتومان ــت قیم ــب ثب موج
گــرم طــای 2۴ عیــار نیــز بــا 500 تومــان رشــد، ۱5۳ هــزار و 

ــد. ــزارش ش ــان گ 600 توم

حمایت از صنعتگر و رفع موانع تولید
 در دستور کار قرار دارد 

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیسرویس ورزش

نماینــده مــردم شهرســتان اردســتان در مجلــس اظهــار کــرد: 
اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود شهرســتان در جهــت 
توســعه اشــتغال مؤثــر اســت و حمایــت از صنعتگــر و رفــع 

ــرار دارد.  ــد در دســتور کار ق ــع تولی موان
حجــت االســام و الســلمین ســید صــادق طباطبائــی نــژاد 
در جلســه بررســی مســائل و مشــکات واحدهــای صنعتــی 
اردســتان در محــل کارخانــه موتــور اردســتان بــا بیــان 
ــت  ــتغال اس ــتان اش ــه اردس ــی منطق ــکل اصل ــه مش اینک
ــان  ــرای جوان ــدار ب ــتغال پای ــود اش ــورت وج ــت: در ص گف
ــد.  ــد ش ــع خواه ــی مرتف ــیب های اجتماع ــیاری از آس بس
ــود  ــتان و وج ــتان اردس ــب شهرس ــت مناس ــه موقعی  وی ب
ــروگاه  ــت، نی ــاده ترانزی ــه ج ــای الزم از جمل ــاخت ه زیرس
ــاره  ــن اش ــری گاز و راه آه ــتم سراس ــط هش ــور خ ــرق، عب ب
ــت  ــای الزم جه ــی گیری ه ــه پ ــن زمین ــزود: در ای ــرد و اف ک
ــداز اقتصــادی جهــت ترخیــص  ــدر خشــک و باران ایجــاد بن
نماینــده  اســت.  گرفتــه  صــورت  کاال  جایــی  جابــه  و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــتان در مجل ــتان اردس ــردم شهرس  م
ــی  ــتان و نواح ــی اردس ــهرک صنعت ــر در ش ــال حاض در ح
صنعتــی زواره و مهابــاد 29 واحــد صنعتــی بــا اشــتغال زایــی 
ــی  ــد صنعت ــرد: ۱۴ واح ــح ک ــت تصری ــال اس ــر فع ۱2۸0 نف
ــتند.  ــد هس ــم راک ــد ه ــال و ۳7 واح ــه فع ــتان نیم شهرس
توســط مدیــران واحدهــای صنعتــی حاضــر در جلســه 
نبــود زیرســاخت مناســب در شــهرک ونواحــی صنعتــی 
ــات و  ــه، مســائل بیمــه ومالی ــواد اولی ــی م شهرســتان، گران
ــن مســائل و مشــکاتی  ــم تری قوانیــن ســخت اداری از مه

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث ق ــه م ــود ک ب

صادرات عسل طبیعی کاهش یافت
اطاعــات گمــرک ایــران نشــان می دهــد کــه در پنــج ماهــه 
 نخســت ســال جــاری صــادرات عســل ایرانــی معــادل 
6۸۸ تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــات  ــت. اطاع ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدود 20 درص ــل ح قب
گمــرک ایــران نشــان می دهــد کــه در پنــج ماهــه نخســت 
و  میلیــارد  ارزش هشــت  بــه  تــن   ســال جــاری 6۸۸ 
ــادر  ــا ص ــف دنی ــورهای مختل ــه کش ــان ب ــون توم ۴۱۸ میلی
ــی  ــل ایران ــتری عس ــده مش ــورهای عم ــت. کش ــده اس ش
بــه ایــن شــرح هســتند: امــارات متحــده عربــی بــه میــزان 
۳۳5 تــن بــه ارزش ســه میلیــارد و ۳۴۱ میلیــون، عــراق بــه 
وزن ۱62 تــن بــه ارزش 2 میلیــارد و 2۴6 میلیــون، مالــزی 
6۴ تــن بــه ارزش 972 میلیــون تومــان. از دیگــر کشــورهای 
خریــدار عســل ایــران در 5 مــاه نخســت ســال جــاری 
می تــوان بــه هنگ کنــگ، افغانســتان و مالــزی اشــاره 
ــد  ــان می ده ــران نش ــرک ای ــات گم ــن اطاع ــرد. همچنی ک
واردات عســل  نخســت ســال گذشــته  ماهــه  پنــج  در 
ــارد  ــه ارزش ۱۱ میلی ــران معــادل ۸2۳ تــن ب ــه ای طبیعــی ب
و ۳27 میلیــون تومــان بــوده اســت کــه ایــن ارقــام حاکــی 
ــث وزن(،  ــل )از حی ــادرات عس ــدی ص ــش 20 درص  از کاه

در سال جاری است.

کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه، 
سبزی و صیفی جات

ــدی  ــش ۱5 درص ــبزی از کاه ــوه و س ــه می ــس اتحادی ریی
ــه  ــبت ب ــات نس ــبزی و صیفی ج ــوه، س ــواع می ــت ان قیم

ــر داد.  ــل خب ــه قب هفت
ــوه،  ــواع می ــت ان ــش قیم ــران از کاه ــین مهاج ــید حس س
ســبزی و صیفی جــات خبــر داد و اظهارداشــت: تولیــد و 

ــت.  ــت اس ــش قیم ــن کاه ــل ای ــراوان دلی ــه ف عرض
آســتانه  در  ســبزی  و  میــوه  بــازار  شــرایط  دربــاره  وی 
عیدســعید قربــان نیــز افــزود: فرارســیدن عیــد قربــان 
ــه  ــری داشــته باشــد چراک ــازار تاثی ــر شــرایط ب ــد ب نمی توان

مغازه هــا پــر از میــوه اســت. 
رییــس اتحادیــه میــوه و ســبزی قیمــت هرکیلوگــرم انــار را 
درحــال حاضــر بیــن 2500 تــا ۳000 تومــان اعــام و اضافــه 
 کــرد: نــرخ هرکیلوگــرم ســیب درختــی بیــن 2500 تــا 
5000 تومــان، نارنگــی بیــن 2500 تــا ۳000 تومــان، مــوز 
ــا  ــن ۴00 ت ــه بی ــان، هندوانــــ ــا 5۳00 تومــ ــن 5000 ت  بی
 ۸00 تومــان، ســیب زمینــی و پیــاز بیــن ۸00 تــا ۱200 تومــان 

است.

اشباع بازار ایران از کاشی و سرامیک
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حتما بخوانید!
خرید کاالی ایرانی را از کودکی آغاز کنیم 

بــا  کرمــان  منطقــه  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتاندارد  میــزان  درصــد   30 اینکــه  بــه  اشــاره 
ــا اســت،  ــر در دنی ــد پذی  برداشــت مصــرف آب تجدی
ــتفاده  ــد اس ــش از 40 درص ــا بی ــران ب ــور ای ــا کش ام
از آب تجدیــد پذیــر، جــزء بحرانی تریــن کشــورها 
ــترین  ــرد: بیش ــح ک ــد، تصری ــوزه می باش ــن ح در ای
بیــان آب کشــور از آن خراســان رضــوی و پــس 
لحــاظ  از  امــا  می باشــد،  کرمــان  اســتان  آن   از 
تنــش آبــی کرمــان بیشــتر از خراســان رضــوی بــوده 

اســت.
   طرح همیاران آب

محمدرضــا  ربیــع،  خبــری  پایــگاه  بــه گــزارش 
ــان،  ــتان کرم ــت آب اس ــورای حفاظ ــاری در ش  بختی
بــا بیــان اینکــه طــرح همیــاران آب یــک طــرح جامــع 
و کامــل می باشــد، بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــی س ــادل بخش ــا و تع  احی
آب کــه  کــرد: طــرح همیــاران  اظهــار  در کشــور 
و  احیــا  طــرح  از  می باشــد،  کرمــان   مختــص 
تعــادل بخشــی ســفره های آب زیرزمینــی، کامــل 

ــت.  اس
ــه  ــا ارائ ــان ب ــه کرم ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
آمارهــای ایــن طــرح اعــام کــرد: درســال 1950 
ــر ــر نف ــرای ه ــران ب ــرانه آب ای ــرف س ــزان مص  می

ــک  ــه ی ــود ک ــال ب ــب در س ــزار مترمکع ــا 10 ه  5 ت
 1995 ســال  در  بــوده کــه  قبــول  قابــل   ســرانه 

نیــز میــزان ســرانه آب بــرای هــر نفــر در ســال 
رســیده  مترمکعــب  هــزار   2 تــا  هــزار  یــک   بــه 

است.
   فقر مطلق آب

بینــی می شــود کــه در  وی اظهــار کــرد: پیــش 
ایــران جــزء بحرانی تریــن کشــورها   ســال 2025 

بــه لحــاظ ســرانه مصــرف آب قــرار گیــرد بــه گونــه ای 
ــر از یــک  کــه ســرانه مصــرف هــر نفــر در ســال کمت
ــن  ــا ای ــر ب ــردد و اگ ــب در ســال می گ ــزار مترمکع ه
وضعیــت پیــش برویــم جــزء کشــورهای کــه در 
فقــر مطلــق از لحــاظ آب قــرار دارنــد، قــرار خواهیــم 

گرفــت.

   مسدود کردن چاه های غیرمجاز
وی ادامــه داد: 2 هــزار و 500 حلقــه چــاه غیرمجــاز در 
ســال جــاری بایــد مســدود می گردیــد کــه تــا کنــون 
ــه در  ــن آنک ــت ضم ــده اس ــدود ش ــه مس 542 حلق
ــدود  ــاز مس ــاه غیرمج ــه چ ــته 849 حلق ــال گذش س
گردیــد کــه شهرســتان جیرفــت در ســال گذشــته و در 
ســال جــاری شهرســتان بافــت مقــام اول در مســدود 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــاز را ب ــای غیرمج ــردن چاه ه ک

داده انــد.
ــان  ــا بی ــان ب ــه کرم ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ایــن مطلــب کــه برخــی از فرمانــداران دراجــرای طــرح 
ــرد:  ــان ک ــد، اذع ــل کردن ــف عم ــاران آب ضعی همی
ــای  ــر روی چاه ه ــمند ب ــور هوش ــزار کنت ــب 5 ه نص
اســتان در دســتور کار بــوده کــه 3 هــزار و 774 
ــان طــی ســه ســال  ــور هوشــمند در اســتان کرم کنت
گذشــته نصــب شــده کــه بــا 10 ســال قبــل آن برابــری 
ــاران آب  ــن از دســتاوردهای طــرح همی ــد و ای می کن

اســت.
   کرمان

ــان جــزء اســتان هایی  ــه کرم ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اســت کــه بیــش از حــد مجــاز آب از ســفره های 
کــرد:  اظهــار  می کنــد،  برداشــت   زیرزمینــی 
ــی طــی ســال  ــه جوی ــب صرف ــون مترمکع 251 میلی
گذشــته و 244.5 میلیــون متــر مکعــب آب از بخــش 

ــته ایم. ــا داش ــور پمپ ه ــی موت خاموش

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان خبر داد:

کرمان، بدترین تنش آبی در سطح کشور

 در مرکز انتقال نفت شهید مرزبان اصفهان انجام شد؛
تغییر سیستم خنک کاری توربین سولزر

V.Vatankhahn@eskimia.ir
وحید وطنخواهانسرویس فرهنگی

ســازی  بهینــه  راســتای  در 
ارتقــای  انــــــرژی،  مصــرف 
ــی  ــه جوی ــی و صرف ســطح کیف
در هزینه هـــــای نگهــــداری، 
سیســتم خنــک کاری ســومین 
مرزبــان  شــهید  نفــت  انتقــال  مرکــز  ســولزر   توربیــن 

)شماره 4 مارون-اصفهان( با موفقیت تغییر یافت. 
مهنــدس علیرضــا مــراد پــور، رییــس واحــد تعمیــرات 
مکانیــک بــا بیــان ایــن خبــر اظهــار کــرد: بــا تغییــر سیســتم 
ــت  ــال نف ــز انتق ــن ســولزر شــماره 2 مرک ــک کاری توربی خن
ــای  ــتفاده از رادیاتوره ــا اس ــان، ب ــارون – اصفه ــماره 4 م ش
ــن  ــه توربی ــر س ــک کاری ه ــتم خن ــل، سیس ــاخت داخ س
ــتم  ــه سیس ــتقیم ب ــر مس ــت غی ــز از حال ــن مرک ــولزر ای س
یــک مرحلــه ای و مســتقیم تغییــر یافــت. مهنــدس مرادپــور 
بــا تاکیــد بــر کیفیــت مطلــوب رادیاتورهــای ســاخت داخــل 
بیــان کــرد: نظــر بــه نامگــذاری ســال جــاری از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری بــه عنــوان ســال»اقتصاد مقاومتــی، اقــدام و 
عمــل« و بــا توجــه بــه سیاســت های منطقــه بــر اســتفاده از 
حداکثــر امکانــات و تــوان پرســنل شــرکت در جهــت بهســازی 
تجهیــزات اصلــی و امکانــات، همــواره رویکــرد واحــد مکانیک 
ــوده  ــه ب ــا صــرف کمتریــن زمــان و هزین ــر ایــن امــر ب نیــز ب

اســت.

 109 نقطه پرتصادف در اصفهان 
شناسایی شد

رییــس اداره ایمنــی و ترافیــک اداره کل حمــل نقــل و 
بــه شناســایی  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان   پایانه هــای 
109 نقطــه پــر تصــادف در ایــن اســتان گفــت: پــس از بررســی 
ــع اشــکاالت  ــرای رف ــاغ از ســوی اداره راه ب ــاط و اب ــن نق ای

ــدام خواهــد شــد.  هندســی و ســانحه آفرین آن اق
ــر تصــادف  ــاط پ ــه شناســایی نق ــا اشــاره ب ــی ب ــی صلوات عل
ــه  ــق ضابط ــل طب ــت اداره راه و اداره کل حمل ونق ــا محوری ب
ســازمان راهــداری، اظهــار کــرد: پــس از بررســی ایــن نقــاط و 
ابــاغ از ســوی اداره راه بــرای رفــع اشــکاالت اقــدام خواهــد 
ــاره تصادفــات اخیــر در محــور شــهرضا-مبارکه  شــد. وی درب
و وضعیــت ایــن راه، افــزود: متأســفانه در ایــن محــور حــدود 
ــه  ــه ب ــت حادث ــه عل ــش 7 کشــته داشــتیم ک ــاه پی ــک م ی
ــی  ــه چــپ خــودرو منته ــودن جــاده و انحــراف ب ــه ب دوخط
می شــود. صلواتــی از آمــوزش مدیــران فنــی حمل ونقــل 
پایانه هــای اســتان خبــر داد و تصریــح کــرد: بحــث  و 
ــم اســت و  ــردم بســیار مه ــرای م ــی ب فرهنگ ســازی رانندگ
ــتاز  ــد در آن پیش ــر بای ــن ام ــان ای ــوان متولی ــانه ها به عن رس

شــوند.

اخبار کوتاه

 خرید کاالی ایرانی را از کودکی آغاز کنیم
کیمیای وطن

ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان رییــس ات
گفــت: بزرگ تریــن رســالت اتــاق 
ــوزش  ــه آم ــان ک ــی اصفه بازرگان
الفبــای تجــارت و کارآفرینــی بــه 
ــت، در  ــان اس ــودکان و نوجوان ک
دوره آموزشــی بازرگانــان کوچــک 

محقــق شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، »ســید 
ــادی« در آییــن اختتامیــه نخســتین  ــد الوهــاب ســهل آب عب
ــالن  ــان در س ــی اصفه ــاق بازرگان ــک ات ــان کوچ دوره بازرگان
همایش هــای بیــن المللــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح 
کــرد: ایــن دوره آموزشــی بــه همــت معاونــت جوانــان اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد و مــورد اســتقبال خانواده هــا و 

فعــاالن اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت. 
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــان ات ــاون جوان ــر کشــانی، مع امی
ایــن مراســم گفــت: ایــران توســط کارخانجــات، مؤسســات و 
مراکــزی کــه نوجوانــان و کــودکان امــروز در آینــده تأســیس 
خواهنــد کــرد، پیشــرفته خواهــد شــد. معــاون امــور جوانــان 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ادامــه از دانــش آموختــگان 
ــی،  ــد کاالی ایران ــا خری ــا ب ــت ت ــی خواس ــن دوره آموزش ای
ــرای  ــه حمایــت از صنعــت کشــور پرداختــه و آن را راهــی ب ب

ــدگاری وطــن ذکــر کــرد. مان

شیمی یکی از پرافتخارترین رشته های 
دانشگاه اصفهان

معــاون اداری و مالــی دانشــگاه اصفهــان گفــت: رشــته 
ــن رشــته های دانشــگاه اســت،  شــیمی یکــی از پرافتخارتری
بــه گونــه ای کــه 50 درصــد تولیــدات علمــی جهانــی دانشــگاه 
اصفهــان مربــوط بــه تــاش اســاتید و دانشــجویان دانشــکده 

شــیمی اســت. 
ولــی هللا میرخانــی در نخســتین گردهمایــی دانش آموختــگان 
کــرد:  اظهــار  اصفهــان  دانشــگاه  شــیمی   دانشــکده 
در حــال حاضــر دانشــگاه اصفهــان بــه عنــوان یکــی از شــش 
دانشــگاه جامــع و 13 دانشــگاه برتــر کشــور دارای رتبــه 
ــه 12 هــزار دانشــجو  ــا اشــاره ب بین المللــی 800 اســت. وی ب
ــی  ــزود: یک ــگاه، اف ــن دانش ــی در ای ــو هیئت علم و 606 عض
ــته  ــان در رش ــگاه اصفه ــده در دانش ــب ش ــارات کس از افتخ

شــیمی اســت. 
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــان  ــگاه اصفه ــی در دانش ــروه آموزش ــر 55 گ ــال حاض درح
ــه فعالیــت اســت کــه از ایــن تعــداد پنــج گــروه  مشــغول ب
متعلــق بــه دانشــکده شــیمی دانشــگاه اســت، اضافــه کــرد: 
200 نفــر در مقطــع کارشناســی محــض و کاربــردی، 126 نفــر 
ــری  ــع دکت ــر در مقط ــد و 94 نف ــی ارش ــع کارشناس  در مقط

در حال تحصیل هستند.

اخبار کوتاه

ــان  ــهرداری اصفه ــه 7 ش ــر منطق کیمیای وطن مدی
گفــت: در طــرح تفصیلــی اصفهــان 
ــی  ــض پیش بین ــتان فی ــدوده بیمارس ــی در مح پارکینگ
ــن  ــیده اســت و ای ــب رس ــه تصوی ــرح آن ب ــه ط شــده ک

پارکینــگ طبقاتــی در نبــش خیابــان اللــه و 
آیت هللا ادیب احداث می شود. 

بــه گــــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان بــه نقــل از روابــط 
ــاطوری  ــر ش ــه 7، علی اصغ ــی منطق عموم
بــا اشــاره بــه اینکــه بزرگــراه شــهید چمــران 
و  شــمال  دسترســی  و  ایمنــی  نظــر  از 
جنــوب بــار ترافیکــی زیــادی را تحمــل 

ــکات  ــع مش ــته رف ــال گذش ــرد: از س ــار ک ــد، اظه می کن
ایــن بزرگــراه بــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت 
ــا انتخــاب مشــاور از ســوی معاونــت حمــل و نقــل و  و ب
ترافیــک راهکارهایــی بــرای اصــاح ایــن بزرگــراه مطــرح 

شــد. 
تصویــب  عالــی  شــورای  در  راهکارهــا  افــزود:  وی 

ــع مشــکات  ــرای رف ــا ب ــرح شــده اســت ت ــا مط طرح ه
و  اللــه  میــدان  حدفاصــل  چمــران  شــهید   بزرگــراه 
پــل شــهید چمــران کــه 3 کیلومتــر از حلقــه ســوم 
ترافیکــی را تشــکیل می دهــد و از نقــاط حادثه خیــز 

اســت، راهــکاری انتخــاب شــود. 
وی میــدان قــدس را یکــی از گره هــای کــور 
ترافیکــی ایــن منطقه دانســت و عنــوان کرد: 
ــدوده  ــن مح ــه در ای ــض ک ــتان فی بیمارس
بیمارســتان های  از  اســت،  شــده  واقــع 
ــدارد.  ــگ ن ــه پارکین قدیمــی شــهر اســت ک
وی بــا بیــان اینکــه احــداث زیرگــذر قــدس 
شــده  خیابــان  عــرض  ســبب کاهــش 
اســت، ادامــه داد: در ایــن محــدوده یــک کنــدرو بــا 
 عــرض کــم وجــود دارد کــه بــار ترافیــک آن بســیار اســت. 
بــه گفتــه شــاطوری، در طــرح تفصیلــی اصفهــان پارکینگی 
در ایــن محــدوده پیش بینــی شــده و ایــن پارکینــگ 
 طبقاتــی در نبــش خیابــان اللــه و آیــت هللا ادیــب احــداث 

می شود.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:
احداث پارکینگ طبقاتی در کنار بیمارستان فیض

ــات  ــت: عملی ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
تاکنــون  لــردگان  پتروشــیمی  پــروژه   اجرایــی 

51 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری چهارمحــال 

و بختیــاری، قاســم ســلیمانی دشــتکی 
در بازدیــد از رونــد اجرایــی احــداث 
تأکیــد کــرد:  لــردگان،  پتروشــیمی 
طبـــق برنامه ریزی هـــــای صـــورت 
ــال  ــرداد س ــا خ ــروژه ت ــن پ ــه ای گرفت
بــرداری می رســد.  بهــره  بــه   1397
وی از اشــتغال یک هــزار و 215 نفــر 
ــیمی  ــروژه پتروش ــی پ ــد اجرای در رون

تعــداد 81  ایــن  از  افــزود:  و  داد  لــردگان خبــر 
ــه  ــر از نیروهــای بومــی منطق ــر 987 نف درصــد براب
هســتند. ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: تولیدات 
 مجتمــع پتروشــیمی لــردگان ســاالنه یــک میلیــون 
ــاک  ــن آمونی ــزار ت ــن اوره و 677 ه ــزار ت و 73 ه

ــت.  اس

ــدات  ــت: تولی ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
بــا  روزانــه  بهره بــرداری  از  پــس  پــروژه   ایــن 
اضافــه  وی  می شــود.  جــا  جابــه  200 کامیــون 
ــد اجرایــی احــداث پــروژه پتروشــیمی  کــرد: در رون
 لــردگان تاکنــون ســـــه میلیـــــون 
ــه  ــدون حادث ــاعت کار ب ــزار س و 400 ه
ــک  ــود ی ــوع خ ــه در ن ــده ک ــام ش انج

ــت.  ــورد اس رک
ســلیمانی دشــتکی گفــت: مدیریــت 
ــی  ــاری تمام ــال و بختی ــد چهارمح ارش
در  تســریع  بــرای  را  خــود  تــاش 
ــرداری  ــره ب ــل و به ــی تکمی ــد اجرای رون
از پــروژه پتروشــیمی لــردگان و همچنیــن آغــاز 
عملیــات اجرایــی پتروشــیمی بروجــن بــه کار گرفتــه 
اســت. مجتمــع پتروشــیمی لــردگان در زمینــی بــه 
مســاحت 300 هکتــار در بخــش فــارد از توابــع 
ــاری و در  ــردگان در چهارمحــال و بختی شهرســتان ل
ــت. ــداث اس ــال اح ــهرکرد در ح ــری ش 215 کیلومت

»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 وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 

متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 15 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 واماک محل 

تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.

محمد   سید  فرزندآقا  بیدگلی  خاتمی  سیدعلی  آقای   : شماره2376-2375-95/5/26هیأت  1(رأی 

شماره شناسنامه 266و خانم مریم عنایتی نژاد  بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه93  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 142.5 مترمربع شماره پاک 2945 فرعی مجزا از شماره ... فرعی از 

پاک3 اصلی واقع درمعین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی

و  آقایسید حسین جوادی فرزندجواد شماره شناسنامه23   : 2(رأی شماره 2377-95/5/26 هیأت 

خانم زهرا صابری آرانی فرزندحسن آقا  شماره شناسنامه373  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 148.5 مترمربع شماره پاک 48 فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پاک 285اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد مریخی دوم 

شماره  فرزندباقر   یمین  دهقانی  حامد  آقای   : هیأت  شماره95/5/14-2159  3(رأی 

شناسنامه1250048222 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت95.1 مترمربع شماره پاک55 فرعی مجزا از 

شماره2 فرعی از پاک252 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسنعلی 

درزی وفاطمه عابدینی زواره

4(رأی شماره2153-95/5/14 هیأت : آقای محسن مبینی بیدگلی  فرزندمندعلی شماره شناسنامه 

9328و خانم زهره الهی راد فرزندابوالقاسم شماره شناسنامه 28)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 88.61. مترمربع شماره پاک 14 فرعی مجزا از شماره12 وقسمتی از مشاعات  از پاک 

604اصلی واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شوکت کربایی بیدگلی

5(رأی شماره 2151-95/5/14 هیأت : آقای مهدی فرزین بیدگلی  فرزندصفرعلی  شماره شناسنامه294 

بیدگلی فرزندصفرعلی شماره شناسنامه358  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه  واحمدرضا فرزین 

به مساحت 447 مترمربع شماره پاک5فرعی مجزا از شماره1و2و3و4ومشاعات 902اصلی و 1و2و3 

فرعی از 901 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حمزاله فرزین وغیره

6(رأی شماره2121-95/5/13 هیأت : آقای حسین دهقانیان آرانی  فرزندعلینقی  شماره شناسنامه287 

یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   155 شناسنامه  شماره  فرزنداحمد  آرانی  سقائی  سمیه  خانم  و 

از پاک 1350 اصلی واقع  به مساحت120.57 مترمربع شماره پاک 18فرعی مجزا از شماره16فرعی 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی دهقانیان وغیره

شماره  فرزندعبداله   آرانی   خوبی  حسین  امیر  آقای   : هیأت   95/5/14-2140 شماره  7(رأی 

شناسنامه1895  ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت22.5 مترمربع شماره پاک 8389 فرعی مجزا 

از شماره580 فرعی از پاک 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی

شماره  حسن  آرانیفرزند  بصره  محمد  آقای   : هیأت  شماره2143و1395/5/14-2144  8(رأی 

شناسنامه2015 و خانمفاطمه خیرانی آرانی فرزند  حیدر علی  شماره شناسنامه8656 )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت196.5 مترمربع شماره پاک2781 فرعی مجزا از شماره35 فرعی از 

پاک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی  

شماره  گل   آقا  فرزند  آرانی  آبادی  سعد  آقایجواد    : شماره2145و2146-95/5/14هیأت  9(رأی 

شناسنامه396 وآقای مجید سعد آبادی فرزند جواد شماره شناسنامه 11163  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکباب ساختمان به مساحت 137.5مترمربع شماره پاک2780 فرعی  از پاک2638 اصلی واقع در 

احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی  

10(رأی شماره2358-95/5/26 هیأت : خانم  زینب فتاح پور آرانی  فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 

2971 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172.5مترمربع شماره پاک2784 فرعی مجزا از پاک2638 

اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی سعیدی

11(رأی شماره2357-95/5/26 هیأت : آقای حسین مبینی آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه288  

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت284.25 مترمربع شماره پاک 2785 فرعی مجزا از پاک2638 

اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان

شماره  اله   سیف  فرزند  پور   امینی  مهدی  آقای   : 2119-95/5/13هیأت  شماره  12(رأی 

فرعی  پاک1763  شماره  مترمربع   160 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه6190052258 

مجزا از شماره235 فرعی از پاک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی

13(رأی شماره 2141-95/5/14هیأت : آقای مهدی خاری آرانی  فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه214 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102.3 مترمربع شماره پاک1765 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از 

پاک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

14(رأی شماره2359 هیأت : آقای محمدرضا انیسی آرانی فرزنداصغر شماره شناسنامه 1250079081، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت60.75 مترمربع شماره پاک1766 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از 

پاک 2640 اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی

سیدرضاشماره  فرزند  نسب  فاطمی  سیدحسن  آقای   : هیأت   95/5/14-2148 شماره  15(رأی 

شناسنامه5141 و خانم کبری کدخدائی نوش آبادی فرزندتقی شماره شناسنامه 5425  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 311.65 مترمربع شماره پاک 3834 فرعی مجزا از شماره3003 

فرعی از پاک40 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی سید رضا آبدان

شماره  فرزندحسین   آبادی  نوش  چاوشیان  اله  ح  آقایرو   : هیأت  شماره95/5/26-2345  16(رأی 

شناسنامه5822  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت61.25 مترمربع شماره پاک851 فرعی مجزا از 

شماره 21فرعی از پاک41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حسین چاوشیان

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

خواهد شد.

 م الف 5/22/95/323 

 تاریخ انتشار نوبت اول :95/6/4

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/6/20

رییس اداره ثبت اسناد واماک  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 وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 

متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 15 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 واماک محل 

تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.

شماره  فرزندسیدعباس  بیدگلی  لحمی   سیدمحمد  آقای   : هیأت  شماره95/5/14-2139  1(رأی 

فرعی  پاک2943  شماره  مترمربع  مساحت337  به  یکبابخانه  ششدانگ   شناسنامه1250033632، 

مجزا از شماره9 فرعی از پاک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از  مالکیت مشاعی 

2(رأی شماره2361-95/5/26 هیأت : خانم سکینه سلطان ذاکر فرزند ماشااله شماره شناسنامه6751 

و خانم عظمی عربی بیدگلی فرزند مانده علی شماره شناسنامه267  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

واقع  اصلی   6 از پاک  فرعی  از شماره106  مترمربع شماره پاک849 فرعی مجزا  به مساحت124.5 

درحسین آباد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

شناسه  وبیدگل  آران  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف   اداره   : هیأت  شماره95/5/14-2155  3(رأی 

14003503268  ، ششدانگ قسمتی از یکباب حسینیه  به مساحت695.78 مترمربع شماره پاک9 

فرعی مجزا از شماره161 اصلی و 3 الی 8 فرعی وقسمتی از مشاعات 161 اصلی واقع دراماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ورثه شایسته حسینی بیدگلی وغیره

شماره  مصطفی   فرزند  بیدگلی  ناظمی  علی  آقای   : و2150-95/5/14هیأت  شماره2149  4(رأی 

شناسنامه 1930 و خانم مریم درویشی بیدگلی  فرزندجواد شماره شناسنامه6190033271  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت91.15 مترمربع شماره پاک 7 فرعی مجزا از شماره4و5 وقسمتی 

از مشاعات از پاک234 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عذرا فتح 

قریب 

: آقای جواد شفائی مقدمفرزندعباس شماره شناسنامه422 و  5(رأی شماره2157-95/5/14 هیأت 

خانم سمیه مقنی موخربیدگلیفرزند علیرضا شماره شناسنامه9989  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت333.75 مترمربع شماره پاک 8فرعی مجزا از شماره3و4وقسمتی از مشاعات از پاک 

778اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین ولیا بیدگلی

6(رأی شماره2365-95/5/26 هیأت : آقای حبیب اله کویری آرانی فرزند محمد علی شماره شناسنامه 

83 و خانم نجمه دهقانیان  آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه 59 ومحمد جواد کویری آرانی فرزند 

فرزند  آرانی  کویری  ومهدی  مشاع  دانگ   1/5 به  نسبت  1781هریک  شماره  شناسنامه  اله  حبیب 

حبیب اله شناسنامه شماره 1250005663 وعطیه مجدی نوش آبادی فرزند حسین شناسنامه شماره 

1250088526بالمناصفه نسبت به 1/5 دانگ مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت524.7 مترمربع 

شماره پاک8390 فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پاک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی

7(رأی شماره 2363-95/5/26 هیأت : آقای داود غیرتی آرانی فرزندآقا محمد  شماره شناسنامه188 

و خانم فاطمه حیدری مقدم آرانیفرزند رضا شماره شناسنامه10017  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت155 مترمربع شماره پاک 8391فرعی مجزا از شماره729 فرعی از پاک 2637 اصلی واقع 

در مسعود آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

8(رأی شماره 2379-95/5/26 هیأت : آقای عباس قدیرزاده آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه405 

، ششدانگ  یکباب ساختمان   وانباری به مساحت417.25 مترمربع شماره پاک 225 فرعی از پاک 

2639 اصلی واقع درصالح دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد معظمی 

شماره  عباس   علی  معصومیفرزند  میر  محمد  علی  آقای   : /95/5هیأت  شماره26-3356  9(رأی 

شناسنامه 62  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 331.65 مترمربع شماره پاک 732 فرعی مجزا 

از شماره4 فرعی از پاک2643 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

ازنصراله مقنی 

شناسنامه  شماره  فرزندغامحسین  آبی  علیرضا گرم  آقای   : هیأت  شماره95/5/26-2360  10(رأی 

6190013351 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 326 فرعی مجزا از شماره 

بیدگل.ابتیاعی  آران و  ثبتی  از پاک2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه  252 فرعی 

از جوادحمید پناه

11(رأی شماره 2160-95/5/14 هیأت : آقای سید ماشا اله سیدی بیدگلی  فرزندحسن آقا  شماره 

از  مجزا  فرعی  پاک321  شماره  مترمربع  مساحت150  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  381 شناسنامه 

بیدگل. و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  وغیاثیه  دستجرد  در  واقع  اصلی  پاک2704  از  شماره252فرعی 

ابتیاعی از جوادحمید پناه

 ، شناسنامه298  شماره  محمد  فرزند  آباد  آقایغامرضا   : هیأت  شماره95/5/26-3354  12(رأی 

از شماره 48  ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 818.12 مترمربع شماره پاک 5609 فرعی مجزا 

فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مولود 

هنر پیشه

13(رأی شماره 2142-95/5/14هیأت : آقای محمدرضا نوریان بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 

فرعی  پاک5599  شماره  مساحت2700.32.مترمربع  به  ساختمان  یکباب  6190193137، ششدانگ  

و  آران  ثبتی  دیمکار بخش 3حوزه  درریگستان  واقع  اصلی  پاک2840  از  فرعی  از شماره 123  مجزا 

بیدگل. ابتیاعی از حسن شریف راد 

14(رأی شماره2120-95/5/14 هیأت : آقای ماشا اله توحیدی زاده فرزندتقی شماره شناسنامه396  ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت171.5 مترمربع شماره پاک 5588 فرعی مجزا از شماره1791فرعی از 

پاک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قاسم نوریان

15(رأی شماره2351-95/5/26 هیأت : شرکت تعاونی تولید روستایی  امیرکبیر نصرآباد شناسه ملی 

10260119223 ، ششدانگ  یکباب سوله به مساحت 930مترمربع شماره پاک 7 فرعی از پاک 19 

اصلی واقع در محمد آباد نصر آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حاج رضا باقری 

16(رأی شماره2352-95/5/26 هیأت : شرکت تعاونی تولید روستایی  امیرکبیر نصرآباد شناسه ملی 

به مساحت 30004مترمربع شماره  آن  اداری  ومحوطه  یکباب ساختمان  ، ششدانگ    10260119223

پاک 8فرعی از پاک 19 اصلی واقع در محمد آباد نصر آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از حاج رضا باقری 

 ، شناسنامه5860   شماره  آقائیفرزندجال  سعید  آقای   : هیأت  شماره95/5/26-2347  17(رأی 

ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت121 مترمربع شماره پاک 3835فرعی مجزا از شماره1903 

فرعی از پاک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مسلم میرزائی

شماره  فرزندمحمد   آبادی   نوش  نصیریان  مجید  آقای   : هیأت  شماره95/5/26-2348  18(رأی 

شناسنامه 50862 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143.5 مترمربع شماره پاک 3836 فرعی مجزا 

از شماره 2936فرعی از پاک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از  نوراله شکرائیان وغیره

 ، شناسنامه5860   شماره  آقائیفرزندجال  سعید  آقای   : هیأت   95/5/26- شماره2346  19(رأی 

ششدانگ  یکباب ساختمان  بمساحت 110.2به شماره پاک 852 فرعی مجزا از شماره23 فرعی از 

پاک41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد لری

20(رأی شماره2349-95/5/26هیأت : آقای علیرضا کوهی نوش آبادی  فرزندتقی شماره شناسنامه 

5896 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137.5 مترمربع شماره پاک50 فرعی از پاک42 اصلی واقع 

در نور آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

21(رأی شماره2350-95/5/26 هیأت : آقای حمید کوهی نوش آبادی فرزندتقی شماره شناسنامه65 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91.6مترمربع شماره پاک 51فرعی از پاک42 اصلی واقع در نور آباد 

نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

22(رأی شماره 636-1395/2/21 هیأت : آقای علی اصغر جعفری نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 

5956، ششدانگ  یکباب کارگاه جوشکاری به مساحت 318/75 مترمربع شماره پاک 546 فرعی از 

پاک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غامحسین 

سرکار.

شماره  فرزنداسداله  آبادی  نوش  دهقانی  ابوالفضل  آقای   : 95هیأت  شماره5/26-2370/  23(رأی 

شناسنامه1، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت288.5 مترمربع شماره پاک 549 فرعی از پاک 43 

اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.   مالک عادی

24(رأی شماره 2371-95/5/26هیأت : آقای شهرزاد دانشوری نوش آبادی  فرزند منده علی  شماره 

از  به مساحت88.5 مترمربع شماره پاک550 فرعی مجزا   یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه4805 

پاک43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.   مالک عادی

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

خواهد شد.

م الف :5/22/95/321

   تاریخ انتشار نوبت اول :95/6/4

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/6/20

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل  عباس عباس زادگان

دادنامه
کاسه پرونده : 941393   شماره دادنامه:679   مورخ : 29 / 4 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 5 

شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : روح اله بختیاری بابادگانی   نشانی : اصفهان – خ رباط – 

کوچه شهید امینی – کوچه بشارت – پ 62   وکیل : -   نشانی : -   خوانده : منصور علی عباس 

جزی    نشانی : مجهول المکان   وکیل : -   نشانی : -   خواسته : مطالبه   با عنایت به محتویات 

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

می نماید . 

رای قاضی شورای حل اختاف 

به  عباس جزی   علی  آقای منصور  به طرفیت  بابادگانی  بختیاری  اله  روح  آقای  در خصوص دعوی 

خواسته مطالبه مبلغ -/32/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 070319 به عهده بانک صادرات به 

انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آندارد اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 

ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استنادمواد 310 و 313 قانون 

تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

نشر  و هزینه  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و -/1/085/000  اصل خواسته  بابت  ریال   32/000/000 مبلغ 

آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 25 / 11 / 94 (تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

مریم هاشمی – قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان – شماره: 17411 / م الف

آگهی مزایده
شعبه  بایگانی  شماره   9409980352200577  : پرونده  شماره   9501916838500001  : شماره 

در  دارد  نظر   در  اصفهان  خانواده  دادگاه   5 شعبه  احکام  :1395/06/08اجرای  تنظیم  :950046تاریخ 

خصوص پرونده کاسه 950046خ 5 اجرایی 5 له خانم الهام الهی با وکالت خانم مینا افشون علیه آقای 

مسعود شمیاوی به خواسته تعداد 30 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 380000 ریال هزینه نشر اگهی 

و در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:

نظریه  مطابق  که   13 ایران   51 461م  انتظامی  شماره  به   206 پژو  سواری  خودرو  دستگاه  یک 

نیاز  بوده  افتاب  زیر  و  سقف  بدون  پارکینگ  در  )خودرو  فنی  و  ظاهری  وضعیت  محترم  کارشناس 

را  آن  پایه  ارزش  به وضعیت فوق  توجه  با  و   ) رویت نشده  بیمه  دارد  باطری  و  به 4 حلقه الستیک 

نصر  پارکینگ  در  از فروش  قبل  روز  توانند 5  .متقاضیان  می  است  نموده  آورد  بر  ریال   170/000/000

و  دیدن کرده  مذکور  رو  خود  از  نصر  پارکینگ  منش  نبوی  خ  خ کهندژانتهای  اصفهان  آدرس  در  واقع 

تاریخ روز پنج شنبه 95/7/15 ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا  جهت شرکت در مزایده و خرید در 

از  فروش  واحد یک حاضر شوند  اول  طبقه  احکام حقوقی  اجرای  نیکبخت مجتمع  خیابان  در  واقع 

صد  در   10 حداقل  و  بوده  قیمت  باالترین  پیشنهاد کننده  بود که  خواهد  برنده کسی  و  ارزیابی  مبلغ 

واریز   ) ملی  بانک   2171290210008( دادگستری  سپرده  حساب  به  المجلس  فی  را  تصویبی   مبلغ 

نماید./ شماره : 17431/ م الف اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
پتروشیمی لردگان به پیشرفت فیزیکی 51 درصدی رسید
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حتما بخوانید!
»فروشنده« ای که خوب می فروشد 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگی

 بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان 
ــود ــدگان خ ــر، برگزی ــتگاه آخ ــش و در ایس ــان راه  در پای
را شــناخت. دو نمایــش »اســم مــن مژگانــه، اینجــا خونــه 
منــه« کاری از هــادی عســکری و »پنهان خانــه پنــج در« 
 بــه کارگردانــی احســان جانمــی از طــرف هیئــت داوران 
بــه  راه یابــی  بــرای  نمایش هــای منتخــب  عنــوان  بــه 
 مرحلــه بعــد بــه حــوزه هنرهــای نمایشــی معرفــی شــدند. 
بیســت وهشــتمین رویدادتئاتــر اصفهــان امســال در حالــی 
برگزارشــد کــه مدیــر کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ 
ــود و  ــنواره ب ــن جش ــاص ای ــان خ ــامی مهم ــاد اس و ارش
ــر هــم ســنگ تمــام گذاشــته و اســتقبال  ــی هن ــه اهال البت
ــه جــای  ــوری ک ــه ط ــن داشــتند، ب ــن آیی گســترده ای از ای
ــع  ــن مجتم ــه بالک ــود بلک ــالن نب ــا در س ــه تنه ــتن ن نشس
ــده  ــه ش ــر درنظرگرفت ــن ام ــرای ای ــه ب ــم ک ــچیان ه فرش
 بــود دیگرجــای نشســتن نداشــت، امــا همــه ایــن حواشــی 
در حالــی بــود کــه برنامــه بــا بیــش ازنیــم ســاعت تأخیــر 

شــروع شــد.
حضوربخش خصوصی در تئاتر مشکل گشاست   

مدیــرکل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 

در گردهمایــی ســاالنه 
ــان  ــای اصفه تئاتری ه
بــه این مســاله اشــاره 
ــی از  ــه یک ــت ک داش
راهکارهــای اساســی 
ــی  ــکل مال ــل مش ح
تئاتــر کشــور اســتفاده 
بخــش  از  مناســب 
اســت  خصوصـــــی 
آن  بــه  بایــــد  کــه 

ــر  ــی تئات ــه روز مل ــا اشــاره ب ــدی شــفیعی، ب پرداخــت. مه
کــه در فروردین مــاه اســت از هنرمنــدان و انجمن هــای 
نمایــش درخواســت کــرد ایــن اتفــاق را غنیمــت شــمرده و 
ــه نمایــش کشــیدن آیین هــا  ــرای ب ــوروز را ب ظرفیت هــای ن

وهنرهــای نمایشــی جــدی بگیرنــد.
   اجرای تئاتر درشهرستان ها

ازمهــم تریــن رخدادهــای ایــن جشــنواره آن بــود کــه 
ــتان  ــش از 11 شهرس ــال 38 نمای ــنواره امس ــه جش دبیرخان
ــرا از 6  ــار 9 اج ــن آث ــن ای ــه در بی ــود ک ــرده ب ــت ک را دریاف
شهرســتان بــرای ورود و رقابــت در جشــنواره انتخــاب 
شــدند. کــه ایــن کارهــا شــامل »خودخــوری«، »آنکــه کلــوخ 

ــنگ  ــد س ــر می زن ــر س ب
 ، » ش نــد ا می خو
پــــــر  »جیره بنــــدی 
بــــــرای  خــــــروس 
ســوگواری«،»پنهان خانه 
پنــج در«، »بدخوابــی«، 
مژگانــه،  مــن  »اســم 
ــه«،  ــه من ــا خونـ اینجـــ
ــل  ــًا گوری »ناتمام«،»لطف
خــودت را قــورت بــده« و 

بــود. »آنتولــوژی صبــح فرحنــاک یــک چاقــو« 
   ۲ برابر شدن اجراهای تئاتر دراصفهان

در ادامــه ایــن مراســم مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان، از جایــگاه تئاتــر اصفهــان و فاصلــه ای کــه 
بــا ایــده آل هایــش دارد ســخن گفــت وبــه ایــن نکتــه اشــاره 
داشــت کــه دو برابــر شــدن تعــداد اجراهــای ســه ماهه 
نخســت امســال نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 
 ظرفیــت رابــرای هنرمنــدان رقــم زده اســت. حجــت االســام 
ــر از  ــی افــزود: درســت اســت کــه در تئات حبیــب رضــا ارزان
ــن  ــی ای ــتیم، ول ــب هس ــرفته عق ــورهای پیش ــی کش خیل
حرکــت باعــث شــد تــا یــک گام بــه ســوی جلــو برداریــم و 

ایــن خــود موضــوع امیدوارکننــده ای در ایــن مســیر اســت. 
ــر  ــه و نارضایتــی از طــرف جامعــه تئات ــزرگ  تریــن گل وی ب
اصفهــان را بــرآورده نشــدن دغدغــه اولیــه آن هــا مبنــی بــر 

ــو و مــکان اجــرا دانســت. نداشــتن پات
   برگزیدگان

ــه« کاری از  ــه من ــه، اینجــا خون نمایــش »اســم مــن مژگان
ــی  ــه کارگردان ــج در« ب ــه پن ــکری و »پنهان خان ــادی عس ه
عنــوان  بــه  هیئــت داوران  طــرف  از  جانمــی  احســان 
ــد. ــدا کردن ــد راه پی ــه بع ــه مرحل ــب ب ــای منتخ نمایش ه

بازیگــری زن: رتبــه نخســت؛ مــژگان کوهــی بــرای بــازی در 
»اســم مــن مژگانــه، اینجــا خونــه منــه«.

ــرای  ــی ب ــن پناه ــان امی ــرات دوم؛ آقای ــرد: نف ــری م بازیگ
ــرای  ــدری ب ــن حی ــج در« و هوم ــه پن ــازی در »پنهان خان ب
بهــداد  ســوم؛  نفــرات  »بدخوابــی«  نمایــش  در  بــازی 
ــد  ــر می زن ــر س ــوخ ب ــه کل ــرا در »آنک ــرای اج ــایخی ب مش
ــت کار  ــی باب ــدش«، حســین نصــر اصفهان ســنگ می خوان
»پنهان خانــه پنــج در« و ایمــان نظیفــی بــرای نمایــش 
»ناتمــام«. هیئــت داوران در ایــن بخــش هیــچ کســی را بــه 
ــی نمایــش: هــادی  ــر اول انتخــاب نکرد.کارگردان ــوان نف عن
ــه،  ــن مژگان ــم م ــش »اس ــرای نمای ــه اول ب ــکری رتب عس

ــه«. ــه من اینجــا خون

درایستگاه آخرجشنواره بیست وهشتم تئاتردراصفهان تاکید شد:

حضوربخش خصوصی مشکل گشای صنعت تئاتراصفهان است

دادنامه
حل  شورای   6 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/05/07-229  : دادنامه  شماره   94/452  : پرونده  کاسه 

المکان خواسته  مجهول  نشانی  به  فرخ کریمی   : خوانده  علیرضا صابری   : خواهان  برخوار  اختاف 

مطالبه

در خصوص دعوی علیرضا صابری بطرفیت فرخ کریمی بخواسته مطابه مبلغ 23400000 ریال وجه یک 

فقره چک به شماره  312966-94/08/18  با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا 

تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق 

چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی  و نشر آگهی و 

انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر 

برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 

قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به 

پرداخت مبلغ 25000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص 

اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 

مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/603/م الف به تاریخ 03 /95/06

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای رسول عباسیان با وکالت آذر میدخت باقری دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت سعیده 

خامه به این شورا تسلیم که به کاسه 94/317 ثبت و برای روز چهار شنبه 95/08/05 و ساعت 04:30 

وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 

و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. و همچنین جهت استماع شهادت شهودان 

خواهان در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/600/م الف به تاریخ 95/06/03

دادنامه
کاسه پرونده : 94/321 شماره دادنامه : 6-95/01/18 مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای حل اختاف 

جانبازان کلینیک  بلوار  نبش  خورزوق  نشانی  به  قاسم  فرزند  عباسیان  رسول   : خواهان  دستگرد 

ساختمانی عباسیان خوانده : سعید بخشایش فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه

در خصوص دعوی رسول عباسیان بطرفیت سعید بخشایش بخواسته مطابه مبلغ 25000000 ریال وجه 

یک فقره چک بانک صادرات به شماره و تاریخ 676880-94/02/20  با احتساب هزینه دادرسی و 

خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی 

خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم 

اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده 

و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 

آئین دادرسی  به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون 

مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 23400000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ 

تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 

حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد 

میباشد. 

دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/605/م الف به تاریخ 14 /95/06

آگهی حصر وراثت
 1 ح  357/95 ش  به کاسه  دادخواست  شرح  به   103 شماره  شناسنامه  دارای  قنبری  امید  آقای 

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

زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    1395/06/10 تاریخ  در   2426 بشناسنامه  سینی  قربانی 

)همسر   103 ش.ش  مجتبی  فرزند  قنبری  به:1-امید  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 

متوفی()2( صالح قنبری فرزند امید ش.ش 6600125856 )3( سحر قنبری فرزند امید ش.ش 

متوفی(  )مادر   6614 ش.ش  علی  فرزند  باقری  ملوک   )4( متوفی(  فرزند  )هردو   6600220856

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/604/م الف به تاریخ 95/06/18

آگهی حصر وراثت
آقای عباسعلی مظاهری دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 361/95 ش ح 1 

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

مظاهری بشناسنامه 1397 در تاریخ 1395/04/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-عباسعلی مظاهری فرزند قدیر علی ش.ش 1 )پدر متوفی()2( 

سکینه طوطی کمشچه فرزند حسن ش.ش 30  )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/605/م الف به تاریخ 95/06/18

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم محترم حاتمیان فرزند عبدالرحیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 

شده  مدعی شده است که سند مالکیت به شماره چاپی 483333 بمیزان شش دانگ زمین مزروعی 

پاک 43/245 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه 338 دفتر 12 ذیل ثبت شماره 2312 

به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون 

در خواست صدور المثنی سند مالکیت نموده طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 

شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مسترد گردد .

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1395/06/20 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/599/الف/م به تاریخ 95/06/13

دادنامه
شماره دادنامه:9509970354300737  

بایگانی  شماره  پرونده:9409980359400683    شماره  تنظیم:1395/05/20    تاریخ    

دادگاه کیفری دو شهر  پرونده کاسه 9409980359400683 شعبه 117  شعبه:940924   

نهایی شماره 9509970354300737   شاکی:آقای  اصفهان )117 جزایی سابق ( تصمیم 

حسینعلی براتی فرزند کاظم به نشانی اصفهان اتوبان چمران خ شاهد ک نوبهار ک محمد 

کد خدایی پ 75     متهم: آقای امید شفیعی فرزند  منصور نشانی فعا مجهول المکان   

از  تقلب  و  استفاده  سوء  یا  مشروع  نا  طریق  از  مال  تحصیل   .2 1. کاهبرداری  ها:  اتهام 

امتیازات    گردشکار:دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای امید شفیعی دائر بر انتشار 

هفته نامه پگاه امروز بدون اجازه صاحب امتیاز آن بشرح کیفر خواست صادره از دادسرای 

عمومی و انقاب اصفهان موضوع شکایت آقای حسینعلی براتی فرزند  کاظم با عنایت به 

مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت تحقیقات  انجام یافته گزارش 

مرجع انتظامی مودای اظهارات شاهد و ارائه نسخه ای از هفته نامه منتشر شده توسط متهم 

وسایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا 

آثار صوتی حکم بر  بند اول ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و  به ماده 2 و 

محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری صادر و اعام می گردد.رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این  دادگاه و سپس ظرف همان 

مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان اصفهان است./ الف

زین العابدینی – رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان شماره:17417 / م الف 

دادنامه
شماره دادنامه:9509970354300726 

  تاریخ تنظیم:1395/05/18   شماره پرونده:9409980365801007   شماره بایگانی شعبه:940638

پرونده کاسه9409980365801007 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی 

سابق ( تصمیم نهایی شماره -    شاکی : خانم معصومه صالحی اورکانی فرزند فرامرز به 

نشانی شهرستان اصفهان – خ زینبیه ایستگاه باسکول کوچه وحدت پاک 5   متهم : خانم 

فاطمه نساجی خابجانی فرزند حسن به نشانی فعا مجهول المکان    اتهام ها : 1. مزاحمت 

تلفنی 2. تهدید   گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

ایجاد  بر  دائر  حسن  فرزند  خابجانی  نساجی  فاطمه  خانم  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای 

مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت خانم معصومه صالحی فرزند فرامرز 

با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت تحقیقات انجام 

یافته متن خارج نویس شده پیامکها استعام بعمل آمده از شرکت ایرانسل و نظر به اینکه 

با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده است و با التفات به سایر قرائن موجود وقوع 

بزه از ناحیه مشارالیها بر دادگاه محرز و مسلم است  لذا مستندا به ماده 641 قانون مجازات 

اسامی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومین متهم به تحمل ششماه حبس تعزیری صادر 

و اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 

استان اصفهان است./پ

رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – زین العابدینی – شماره:17416/م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 950421   شماره دادنامه:909   مورخ : 21 / 5 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 

7 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : علی هاشم زاده درچه عابدی   نشانی : اصفهان – 

خیابان شهید بابا گلی جنب تعمیر گاه البرز اپوپکو    وکیل : 1- حسین محمدیان 2- افسانه 

غالبی   نشانی هر دو به آدرس: اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – ساختمان بانک 

: عبدالمجید سرشناس     نشانی : مجهول  تجارت )ارغوان ( طبقه 3 واحد 18  خوانده 

المکان   وکیل : -   نشانی : -   خواسته : مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال طبق رسید عادی 

یک فقره فاکتور   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 

رای قاضی شورای حل اختاف 

در خصوص دعوی آقای علی هاشم زاده درچه عابدی با وکالت 1- حسین محمدیان 2- 

چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سرشناس    المجید  عبد  آقای  طرفیت  به  غالبی   افسانه 

میلیون  ریال طبق رسید عادی مورخ 95/2/15 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 

به محتویات پرونده و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 

هیچگونه دلیل و مدرکی که موید برائت ذمه خویش ) خود ( نسبت به دعوی خواهان ارائه 

ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست ) 

22 / 3 / 95 ( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان – شماره: 17401 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 950278   شماره دادنامه : 907   مورخ: 95/5/31   تاریخ رسیدگی : -   

مرجع رسیدگی : شعبه هشتم شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : هومن داراب فرزند 

داریوش   نشانی : اصفهان خ آیت ا... طالقانی نارون زرگر باشی نوبهار 103 طبقه 5   وکیل 

: -   نشانی : -   خوانده : علیرضا الجوردی فرزند رضا   نشانی : مجهول المکان   وکیل : 

-   نشانی : -   خواسته : مطالبه    گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : 

رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای هومن داراب فرزند داریوش به طرفیت آقای علیرضا 

طبق  وارده  خسارات  بابت  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضا  فرزند  الجوردی 

نظریه کارشناسی به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی نظربه محتویات پرونده و نظریه 

کارشناسی که خسارات وارده را 25/000/000 ریال بر آورد نموده است و کروکی تصادف مبنی 

بر تقصیر خوانده و اینکه خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 26 / 4/ 95 اعام نموده  که مبلغ 

24000/000 ریال را از بیمه دریافت نموده است و خوانده علیرغم اباغ قانونی حاضر نگردیده 

و دفاعی به عمل نیاورده است لذا مستندا به مواد 198 – 515 قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 

ریال هزینه کارشناسی و 950000 ریال هزینه دادرسی و 120000 ریال هزینه نشر آگهی در حق 

خواهان صادر و اعام می گردد و نسبت به مازاد خواسته خواهان نظربه دریافت مبلغ از بیمه 

مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مبنی حکم بر برائت خواهان صادر واعام می گردد 

. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 

اتمام مهلت واخواهی   دارند مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی  از 

حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شورای حل اختاف شعبه 8 حوزه قضایی اصفهان – شماره : 17396 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 95 – 189   شماره دادنامه:526   مورخ:27 / 3 /   

: عباس قربانی سینی     مرجع رسیدگی : شعبه - شورای حل اختاف اصفهان   خواهان 

نشانی : سین برخوار ، خ معلم ، جنب کتابخانه    وکیل : 1. حسین محمدیان 2. مریم 

رضا پور    نشانی : اصفهان – خ شیخ  صدوق شمالی ، ساختمان بانک تجارت ، طبقه 

سوم واحد 18   خوانده: حسین آدمی    نشانی : مجهول المکان   وکیل : -   نشانی : 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی  باعنایت  : مطالبه وجه سفته    -    خواسته 

اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعا ل به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا در خصوص دعوای عباس قربانی سینی با وکالت آقا ی حسین محمدیان 

140/000/000 ریال وجه  ، مریم رضا پور به طرفیت حسین آدمی به خواسته مطالبه مبلغ 

سفته / سفته های به شماره خزانه داری کل 685392 – 685393 – 761191 – 761192 

به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 

عدم حضور  و  دارد  وجه خواسته  مطالبه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده  اشتغال  در 

خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 

قانون تجارت و   309 و  استناد مواد 307  به  لذا  داده   ثابت تشخیص  و  وارد  را  مطروحه 

مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 

بابت اصل خواسته  ریال   140/000/000 مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  مدنی حکم 

و 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به 

خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می باشد . ولیکن در خصوص 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه این دعوی دارای ارکانی است که یکی از آن 

با توجه به تاریخ سر رسید  از تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه که  ارکان عبارت است 

سفته این رکن احراز نمی گردد فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده نشده 

مستندا به مواد 197 ، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و 

اعام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان – مریم نباتی – شماره :17402 / م الف

بــه موضوعــات  ایــن هفتــه  - شــبکه مســتند ســیما 
ــار مســتند در جشــنواره های  ــی همچــون حضــور آث گوناگون
زیســت،  محیــط  بــا  ســازگار  خودروهــای  بین المللــی، 
ــی و تاریخچــه  ــوار مهربان ــه دی ــه از جمل فعالیت هــای خیری

مــردان نمکــی و... می پــردازد.
مکــه،  و صنعــت  تجــارت  اتــاق  اعــام  اســاس  بــر   -
ــان  ــارد توم ــادل 19 هــزار میلی حجــاج در ســال گذشــته مع
ــای  ــر هزینه ه ــوغات و دیگ ــد س ــرای خری ــتان ب در عربس

ــد. ــرج کردن ــی خ جانب
- فیلــم »ماالریــا« ســاخته پرویــز شــهبازی در دو ســانس 

ــش داده شــد. ــز نمای ــم ونی ــی فیل در جشــنواره بین الملل
- حمیــد محمــدی گوینــده خبــر و بازیگــر برنامــه طنــز رادیــو 
ــی  ــار سیاس ــم اخب ــی ه ــت زمان ــن اس ــه ممک ــاره اینک درب
ــر سیاســی نخواهــد  ــچ گاه خب ــه هی ــرد ک ــد، اعــام ک بخوان

ــد. خوان
ــنگ  ــه »هوش ــظ خان ــد و حف ــرای خری ــتین گام ب - نخس
ــا تــاش جمعــی و تشــکیل یــک تشــکل مــردم  ابتهــاج« ب
نهــاد برداشــته شــد. قــرار اســت ایــن خانــه بــه مــوزه تبدیــل 

شــود.
- »پــدرو آلمــادوار« بــا فیلــم جدیــدش »جولیتــا«، نماینــده 
ســینمای اســپانیا در شــاخه بهتریــن فیلــم خارجــی جوایــز 
اســکار خواهــد بــود و نــروژ نیــز بــا یــک درام جنگــی بــه ایــن 

رقابــت ســینمایی مــی رود.
شــنبه  تئاتــر«  »نقــد  برنامــه  هشــتمین  و  چهــل   - 
)20 شــهریور مــاه( بــه نقــد و بررســی نمایــش »ســپنج رنــج 
و شــکنج فرخنــده« بــا حضــور محمــود عزیــزی، تاج بخــش 
فنائیــان، شــهرام گیل آبــادی و فریــدون محرابــی اختصــاص 

دارد.
- نمایــش »اگــر« بــه کارگردانــی وحیــد رهبانــی رفــع 

ــد. ــق ش تعلی
ــت،  ــم مقاوم ــی فیل ــنواره بین الملل ــی جش ــط عموم  - رواب
بــا اعــام ایــن خبــر اســامی هیــات داوران بخــش جلــوه گاه 
ــرد:  ــی ک ــب معرف ــن ترتی ــه ای ــن دوره جشــنواره را ب ــور ای ن
احمدرضــا  عســگرپور،  محمدمهــدی  میرکریمــی،  رضــا 

ــوی. ــر نب ــار، اکب ــی معم ــد رجب ــدی، مجی معتم
ــش  ــه بخ ــه ب ــم راه یافت ــت 22 فیل ــرار اس ــات ق ــن هی ای
جلــوه گاه نــور جشــنواره مقاومــت را داوری و ارزشــیابی 

ــد. نمای
ــازه ای نشــان می دهــد کــه نابرابــری جنســی  - پژوهــش ت
ــه شــده و  ــوود نهادین ــی در صنعــت فیلمســازی هالی و قوم
ــکان کار در  ــر ام ــور براب ــه ط ــی ب ــای قوم ــان و اقلیت ه زن

ــد. ــوود را ندارن هالی
ــزه اســکار اعــام  ــده جای ــردان برن ــوارون کارگ - آلفونســو ک
کــرد: فیلــم بعــدی اش زندگــی یــک ســال از یــک خانــواده 

طبقــه متوســط مکزیــک خواهــد بــود.

 ششمین گردهمایی فیلمسازان 
سینمای جوانان اصفهان

ششمیــــن گـردهمایــــــی 
فیلمســازان انجمــن ســینمای 
ــه 19  ــان جمع ــان اصفه جوان
ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــهریور آغ ش
انجمــن ســینمای جوانــان 
ــان  ــان اصفهـــ ــران استـ ایـ
ششمیـــــن گـردهمایـــــی 
ــی  ــر تخصص ــارکت دفت ــا مش ــود را ب ــازان خ فیلمس
ســینما وابســته بــه ســازمان فرهنگــی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان و حمایــت اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان و موسســه تنظیــم و 
نشــر آثــار حضــرت امــام خمینــی )ره( بــا کارگاه 

تخصصی کارگردانی آغاز کرد. 
و شــنبه(  روز )جمعــه  دو  مــدت  بــه  ایــن کارگاه 
نگارســتان  در  اســعدیان  همایــون  حضــور   بــا 
 امــام خمینــی )ره( از ســاعت 9 صبــح الــی 13 برگــزار 

می شود. 
همایــون اســعدیان کارگــردان، فیلمنامــه نویــس، 
ــان  ــیدی در اصفه ــال 1337 خورش ــکاس و... در س ع
بــه دنیــا آمــد. فعالیــت هنــری را از ســال 1353 
و  فکــری کــودکان  پــرورش  بــه کانــون  ورود  بــا 
ــکده  ــه دانش ــال 1357 ب ــرد. در س ــاز ک ــان آغ نوجوان
هنرهــای دراماتیــک وارد شــد و بــه تحصیــل در رشــته 
ــه ای  ــینمای حرف ــت در س ــت. او فعالی ــینما پرداخ س
بــا عکاســی فیلــم »دبیرســتان« آغــاز کــرد و  را 
ــال 1373  ــش« را در س ــود »نی ــم خ ــتین فیل نخس
 کارگردانــی کــرد. فیلــم »طــا و مــس« از دیگــر آثــار 

اوست.

یادواره سنگرسازان بی سنگر 
برگزار می شود

مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
ــدس را  ــاع مق ــه دف ــای هفت ــان برنامه ه ــتان کرم اس

تشــریح کــرد. 
ســردار ســرتیپ محمدمهــدی ابوالحســنی اجــرای 
برنامــه ورزش هــای همگانــی، غبارروبی و عطرافشــانی 
ــت  ــه روای ــلح، برنام ــای مس ــهدا، رژه نیروه ــور ش قب
یــادواره  ســامت،  ایســتگاه  برگــزاری  آفتــاب، 
ــا  ــدار ب ــنگر، دی ــازان بی س ــام و سنگرس ــهدای گمن ش
خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران و برگــزاری نمایشــگاه 
عکــس دفــاع مقــدس، قرائــت وصیتنامه هــای شــهدا 
 در برنامــه صبحگاهــی مــدارس و تورگردشــگری را 
 از جملــه برنامه هــای گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقدس

 برشمرد.

اخبار کوتاه

آمــار فــروش فیلم هــای روی پــرده در حالــی اعــام 
می شــود کــه همچنــان فیلــم تــازه اصغــر فرهــادی 

رکــورددار اســت. 
اکــران خــود  اول  روز  دو  در  فیلــم »فروشــنده« کــه 

بــه گفتــه  ثبــت کــرد،  تــازه  رکــوردی 
ــد از  ــرتیپی بع ــی س ــده اش، عل پخش کنن
ــه  ــران و شهرســتان ها ب ــران در ته 9 روز اک
فروشــی در مــرز 3 میلیــارد تومــان دســت 
یافتــه اســت. ایــن فیلــم کــه در گــروه آزاد 
ــدود  ــور ح ــت، در کل کش ــده اس ــران ش اک

38 ســالن در اختیــار دارد. 
ــا بــازی شــهاب حســینی و  »فروشــنده« ب

ــن  ــزه بهتری ــن دو جای ــنواره ک ــتی در جش ــه علیدوس تران
را دریافــت کــرد.  بهتریــن فیلمنامــه  بازیگــر مــرد و 
فرهــادی در نــگارش فیلمنامــه ایــن فیلــم بــه نمایشــنامه 
ــته  ــه داش ــنده« توج ــرگ فروش ــر »م ــور میل ــهور آرت مش

اســت. 
ســرتیپی مدیــر پخــش »فیلمیــران« دربــاره آمــار فــروش 

ــالن  ــه در 35 س ــم ک ــن فیل ــت: ای ــز گف ــوری« نی »النت
نمایــش دارد، تاکنــون فروشــی برابــر بــا 5 میلیــارد و 250 

میلیــون تومــان داشــته اســت. 
نویــد  کــه  اســت  درمیشــیان  رضــا  کار  »النتــوری« 
محمــدزاده، بــاران کوثــری و مریــم پالیزبــان 
بازیگــران آن هســتند. ایــن فیلــم درون 

مایــه ای اجتماعــی دارد. 
ســعید خانــی پخــش کننــده فیلــم »مــن« 
نیــز اعــام کــرد کــه ایــن فیلــم بعــد از ســه 
ــر  ــه فروشــی براب ــه از آغــاز اکرانــش ب هفت
بــا 1 میلیــارد و 370 میلیــون تومــان دســت 

یافتــه اســت. 
ــار  ــا در اختی ــی ب ــن ســاخته ســینمایی ســهیل بیرق اولی
داشــتن 19 ســالن ســینما در تهــران فروشــی برابــر بــا 1 
میلیــارد و 20 میلیــون تومــان در پایتخــت داشــته اســت. 
ایــن فیلــم کــه در 17 ســالن ســینمای شهرســتان ها نیــز 
ــر  ــان در دیگ ــون توم ــت، 350 میلی ــران اس ــال اک در ح

شــهرها فــروش داشــته اســت.

آخرین فیلم فرهادی به مرز 3 میلیارد رسید؛
»فروشنده« ای که خوب می فروشد

رضــا داودنــژاد بــا بیــان اینکــه اشــتباه پزشــکی مــن را بــه 
کمــا بــرد، گفــت: بازگشــت مــن بــه زندگــی چیــزی شــبیه 

یــک معجــزه بــود. 
ــوع  ــه موض ــه ب ــیر، ک ــه اکس ــمت برنام ــن قس جدیدتری

میزبــان  می پرداخــت،  پزشــکی  قصــور 
ــد.  ــژاد ش ــا داون رض

برنامــه،  ایــن  در  حضــور  بــا  داودنــژاد 
بیمــاری خــود را ناشــی از خطــای پزشــکی 
دانســت و گفــت: آنچــه بــر ســرم آمــد 

ناشــی از اشــتباهات پزشــکی بــود. 
وی افــزود: وزن بــاال و چاقــی مفــرط، 
زندگــی را برایــم ســخت کــرده بــود و از این 

موضــوع بســیار ناراحــت بــودم. به همیــن دلیــل در صــدد 
ــک  ــه پزش ــه ب ــس از مراجع ــدم و پ ــش وزن برآم کاه
ــام  ــس روده« را انج ــای پ ــل »ب ــخیص او عم ــا تش  و ب

دادم. 
داودنــژاد ادامــه داد: رونــد کاهــش وزنــم در ابتــدا بســیار 
ــه وزن طبیعــی  خــوب پیــش رفــت و حــس می کــردم ب

نزدیــک شــده ام، امــا ایــن رونــد بــه یکبــاره تغییــر کــرد. 
ــه بیمارســتان، پزشــک تشــخیص داد  پــس از مراجعــه ب
ــای  ــد ویتامین ه ــده ام و بای ــد ش ــایی کب ــار نارس ــه دچ ک
ــی  ــس از مدت ــا پ ــم، ام ــق مصــرف کن ــا تزری خاصــی را ب
بیمــاری به حــدی پیــش رفــت کــه بــه 

ــم.  CCU رفت
معالــج،  پزشــک  مــدت  ایــن  تمــام   در 
 نــه بــا خــود مــن و نــه بــا خانــواده ام 
دربــاره بیمــاری ســخنی نگفــت و تنهــا 
ــه  ــود ک ــن ب ــا زده شــد ای ــه م ــه ب ــی ک حرف
مــن نهایتــًا 48 ســاعت دیگــر زنــده خواهــم 

ــد.  مان
وی اضافــه کــرد: بــرای عمــل جراحــی توســط دکتــر 
به محــض  امــا  شــدم،  شــیراز  وارد  »ملک حســینی« 
ــه کمــا رفتــم. آنچــه مــن را نجــات  ــه ایــن شــهر ب ورود ب
داد بیشــتر شــبیه یــک معجــزه بــود. دعــای خیــر 
ــزه را  ــن معج ــکی ای ــروه پزش ــات گ ــه زحم ــردم و البت  م

رقم زد.

رضا داودنژاد:
 بازگشتم به زندگی شبیه معجزه بود

مفقودی پروانه ساخت 
بهداشت  پروانه های ساخت  به مفقود شدن اصل  توجه  ))با 
شرکت آتی لوله سپاهان به شماره های 15/11915 و 15/11916 
و 15/11917   پروانه های مذکور مربوط به لوله های پنج الیه 

از درجه اعتبار ساقط است.((

مفقودی برگ سبز
 – ای  نقره  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  خودروی  سبز  برگ 
متالیک مدل : 1388 و شماره موتور : 12488090541 شماره 
و  دهقانی  فاطمه  نام  به   naan01cax9e840804  : شاسی 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود   25 س   94643  : انتظامی  شماره 

ساقط است. 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

جاسوسی به سبک چینی شنبه  20  شهریور  ماه   61395
ـــمـــاره  249 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

باهدفاستعدادیابیخواهرانبسیجیبرگزارمیشود؛
رقابت۸۰۰ورزشکارخواهربسیجیکشور

دراصفهان
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانسرویس  ورزش

خواهــران  ورزش  اســتعدادیابی  المپیــاد  ســومین   
بســیج کشــور بــا حضــور ۸۰۰ ورزشــکار در دانشــگاه آزاد 
ــپاه  ــی س ــت بدن ــئول تربی ــود. مس ــزار می ش ــاد برگ نجف آب
ــه  ــام اینک ــا اع ــان ب ــتان اصفه ــج( اس ــان )ع صاحب الزم
ســومین المپیــاد اســتعدادیابی ورزش خواهــران بســیج 
ــان  ــپاه صاحب الزم ــی س ــت بدن ــی تربی ــه میزبان ــور ب کش
ــزار  ــاد برگ ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــج( در دانش )ع

می شــود.
علــی پیمــان صفــت افــزود: اکنــون میزبانــی ســومین دوره 
ایــن المپیــاد باعنــوان المپیــاد اســتعدادیابی ورزش خواهران 
ــان واگــذار شــده اســت. وی ادامــه  ــه اصفه بســیج کشــور ب
ــزار  ــهریورماه برگ ــا 2۰ ش ــه از 19 ت ــا ک ــن رقابت ه داد: در ای
ــتان  ــی و داور از 31 اس ــل فن ــکار، عوام ــود، ۸5۰ ورزش می ش
ورزشــی  رشــته های  دربــاره  وی  دارنــد.  حضــور  کشــور 
ــاد  ــن المپی ــکاران در ای ــرد: ورزش ــح ک ــاد تصری ــن المپی  ای
در 5 رشــته کاراتــه، جــودو، تیروکمــان، تیرانــدازی و دومیدانــی 
ــه  ــا ب ــن رقابت ه ــر ای ــرات برت ــد و نف ــت می پردازن ــه رقاب ب
ــب  ــای منتخ ــی تیم ه ــا حت ــتان و ی ــب اس ــای منتخ تیم ه
ــعه ورزش در  ــاره توس ــوند. وی درب ــی می ش ــوری معرف کش
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــتان اصفه ــیج اس ــای بس پایگاه ه
ــان  ــتان اصفه ــطح اس ــه در س ــی ک ــه اباغیه های ــه ب ــا توج ب
صــورت گرفــت، تعــداد پایگاه هــای ورزشــی اســتان از 3 بــه 
ــال،  ــال، والیب ــگاه افزایــش یافــت و در رشــته های فوتب 9 پای
تیرانــدازی، تیروکمــان، جــدو، شــنا، وشــو و واترپلــو فعالیــت 
ــاب  ــی انتخ ــاره چگونگ ــن درب ــت همچنی ــم. پیمان صف داری
ــت:  ــا گف ــن دوره از رقابت ه ــرکت در ای ــرای ش ــکاران ب ورزش
ــه در پایگاه هــای بســیج سراســر  ــی ک ــه فراخوان ــا توجــه ب ب
و  بســیجی  افــراد  از  ثبت نــام  می شــود،  اعــام  کشــور 
غیربســیجی انجــام می گیــرد و در همیــن راســتا مســابقات 
انتخابــی بــرای کشــف اســتعدادها در مراکــز اســتان ها 
ــب  ــای منتخ ــی تیم ه ــر راه ــرات برت ــا نف ــود ت ــزار می ش برگ
اســتان ها شــوند. وی بیــان کــرد: ایــن المپیــاد در رده ســنی 
12 تــا 16 ســال و بــا هــدف رشــد و اســتعدادیابی خواهــران 
بســیجی و بــا گرامیداشــت شــهدای فاجعــه منــا بــا همــکاری 
تربیت بدنــی ســپاه اصفهــان، باشــگاه فرهنگــی ورزشــی 
مقاومــت و ســازمان بســیج ورزشــکاران و بــا همراهــی 
ــود و  ــزار می ش ــاد برگ ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
از اصفهــان نیــز 53 نفــر در ایــن المپیــاد شــرکت می کننــد. 
ایــن مســئول تربیــت بدنــی ســپاه اصفهــان بــه برنامه هــای 
فرهنگــی در ایــن المپیــاد اشــاره کــرد و گفــت: قصــد داریــم 
ــدس و  ــاع مق ــرم، دف ــع ح ــهید مداف ــای 3 ش از خانواده ه

ــه عمــل آوریــم. ــا تجلیــل ب فاجعــه من

بازگشتاحسانحدادیبهایران
 پرتابگــر دیســک ایــران بعــد از 
ــه  ــور جمع ــا دوری از کش ماه ه

وارد ایران شد. 
پرتابگــر  حــدادی  احســان 
در  ایــــــران کــه  دیســــک 
نتیجــه  ریــو   2۰16 المپیــک 
از  بعــد  و  نگرفــت  خوبــی 
ایــن رقابت هــا در کشــور آلمــان پــای خــود را جراحــی 
ــیب  ــل آس ــه دلی ــدادی ب ــد. ح ــران آم ــه ای ــه ب ــرد، جمع ک
ــد از  ــت بع ــا داش ــیل پ ــو و آش ــه زان ــه از ناحی ــی ک دیدگ
بازی هــای المپیــک بــه آلمــان رفــت و در آنجــا بــه درمــان 
ــارج از  ــاه خ ــش از 4 م ــت. او بی ــود پرداخ ــت خ مصدومی
کشــور بــرای بازی هــای المپیــک تمریــن می کــرد و در 
هفته هــای گذشــته شــایعاتی مبنــی بــر عــدم بازگشــت ایــن 

می شــد. شــنیده  بــه کشــور  دوومیدانــی کار 

آسیاامیدواربهدرخششفوتسالایران
ــای  ــی تیم ه ــا معرف ســایت کنفدراســیون فوتســال آســیا ب
آســیایی حاضــر در ایــن دوره از تیــم ملــی ایــران بــه 
ــرد. هشــتمین دوره  ــام ب ــاره ن ــد اول فوتســال ق ــوان امی  عن
جــام جهانــی فوتســال از شــنبه در کلمبیــا آغــاز می شــود و 
تیــم ملــی ایــران در نخســتین گام بامــداد دوشــنبه بایــد بــه 
ــرود. بهتریــن افتخــار فوتســال ایــران در  مصــاف اســپانیا ب
ــد  ــه چهارمــی در ســال 1992 اســت و بع ــی، رتب جــام جهان
از آن هــم در ســال 2۰۰۸ بــه مقــام پنجمــی رســید. در ایــن 
ــه  ــد ک ــور دارن ــا حض ــیا در رقابت ه ــاره آس ــم از ق دوره 5 تی
ــن رقابت هــا  ــه ای ــن ب ــب عــدم صعــود ژاپ ــه جال ــه نکت البت

بــوده اســت.

پایانشگفتیبانوانوالیبالیست
درمانیل

شکســت  بــا  ســرمایه  بانــک  بانــوان  والیبــال   تیــم 
ــع  ــه جم ــای قزاقســتان نتوانســت ب ــل آلت ــک مقاب ــر ی  3 ب
4 تیــم برتــر آســیا راه پیــدا کنــد و حــاال بایــد بــرای مقــام 
ــل  ــت مقاب ــه و دو شکس ــای قاطعان ــد. برده ــی بجنگ پنجم
رقبایــی کــه در المپیــک هــم مدعــی هســتند شــور والیبــال 
بانــوان ایرانــی در آســیا را بیــش از گذشــته کــرده بــود. آن هــا 
ــود را  ــانس خ ــا ش ــد ت ــتان رفتن ــای قزاقس ــاف آلت ــه مص ب
بــرای یــک شــگفتی دیگــر امتحــان کننــد کــه در ســت اول 
موفــق هــم بودنــد. بانــوان ایرانــی ســت اول را 25 بــر 2۰ بــا 
ــرد پشــت ســر گذاشــتند، امــا ســه ســت بعــدی حریــف  ب
قدرتمنــد بــازی را بــه ســود خــود رقــم زد تــا ایــن شکســت 
ــرای  ــی ب ــوان والیبالیســت ایران ــاش بان ــن ت نزدیــک آخری

خلــق شــگفتی در مانیــل فیلیپیــن باشــد.

 P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش

ــه  ــر ب ــار دیگ ــان ب ــی، هیج ــای مل ــام بازی ه ــس از اتم پ
ــه  ــاز می گــردد. بــه همیــن بهان لیــگ برتــر فوتبــال کشــور ب
نگاهــی داریــم بــه مهــم تریــن بازی هــای ایــن هفتــه لیــگ 

برتــر؛ بــا مــا همــراه باشــید.
پرسپولیس-تراکتورسازی 

اولیــن بــازی روز شــنبه بــا دیــدار حســاس دو تیــم 
پرســپولیس و تراکتورســازی برگــزار می شــود. پرســپولیس 
میهمــان  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  صدرنشــین کنونــی 
تراکتورســازی، تیــم دوم جــدول لیــگ اســت. پرســپولیس 
 تــا هفتــه چهــارم لیــگ برتــر از دوازده امتیــاز ممکــن
 1۰ امتیــاز کســب کــرده اســت و بــرد تراکتورســازی می توانــد 
ــی صدرنشــین نگــه دارد.  ــازی درب ــل از ب سرخپوشــان را قب
تیم ملــی  همراهــی  از  بعــد  پرســپولیس  ملی پوشــان 
ــان  ــع سرخپوش ــه جم ــن ب ــر و چی ــل قط ــازی مقاب در دو ب
ــل  ــه دلی ــو ب ــد برانک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــدند؛ ام ــه ش اضاف
ــد.  ــتفاده نکن ــا اس ــوش از آن ه ــان ملی پ ــتگی بازیکن خس
ــاز  ــت امتی ــن هش ــاز ممک ــا از دوازده امتی ــازی ام تراکتورس
کســب کــرده اســت و می توانــد بــا کســب ســه امتیــاز بــازی 
بــا پرســپولیس صدرنشــین رقابت هــای لیــگ شــود. تقابــل 
ــازی  ــن ب ــای ای ــه جذابیت ه ــًا ب ــو قطع ــی و برانک قلعه نوی
ــر  ــگ برت ــی لی ــن مرب ــی، پرافتخارتری ــد. قلعه نوی می افزای
مقابــل برانکویــی قــرار می گیــرد کــه تیمــش فوتبــال زیبایــی 
ــا  ــد منتظــر باشــیم و ببینیــم آی ــه نمایــش می گــذارد. بای ب

ــا تیــم  ــد دســت پــر از تبریــز خــارج شــود ی برانکــو می توان
ــد. ــم می زن ــری را رق ــه دیگ ــی نتیج قلعه نوی

پدیده-استقاللخوزستان 
پدیــده و اســتقال خوزســتان شــرایط مشــابه بــه هــم 
دارنــد. هــر دو تیــم یــک بــرد و یــک باخــت و دو تســاوی 
تــا هفتــه چهــارم کســب کردنــد. اســتقال خوزســتان بعــد 
از باخــت مقابــل ســپاهان در هفتــه ســوم در خانــه میزبــان 
نفــت تهــران بــود کــه در نهایــت نتوانســت از امتیــاز میزبانــی 
 اســتفاده کنــد و بــه کســب یــک امتیــاز بســنده کــرد. 

ــت  ــه گل از نف ــا س ــوم ب ــه س ــم در هفت ــهد ه ــده مش پدی
ــاز  ــک امتی ــارم ی ــه چه ــورد و در هفت ــت خ ــران شکس  ته
بــاارزش از ســایپای حســین فرکــی گرفــت. بــرد ایــن دیــدار 
ــدول  ــه در ج ــد رتب ــم را چن ــی از دو تی ــی یک ــد حت  می توان
جــا بــه جــا کنــد، چــرا کــه در حــال حاضــر تیم هــای پنجــم 

تــا یازدهــم جــدول همگــی پنــج امتیــاز ی هســتند.
ذوبآهن-صبایقم 

یحیــی گل محمــدی، ســرمربی ذوب آهــن اصفهــان بــه 
ــود.  ــتری ب ــتان بس ــد روزی در بیمارس ــاری چن ــل بیم  دلی

ــه  ــرار گرفت ــری ق ــه در شــرایط بهت ــن ســرمربی جــوان ک ای
اســت در آســتانه شــروع مجــدد لیــگ شــانزدهم بــه 
ــدار  ــرای دی ــن را ب ــا ذوب آه ــت ت ــش بازگش ــات تیم تمرین
هفتــه پنجــم آمــاده کنــد. تیــم یحیــی گل محمــدی 
ــج  ــا پن ــم دارد و ب ــای ق ــه صب ــبت ب ــری نس ــرایط بهت ش
دارد.  قــرار  لیــگ  جــدول  ششــم  جایــگاه  در   امتیــاز 
 صمــد مرفاوی،  ســرمربی صبای قم از وقفــه به وجود آمده در 
لیــگ برتــر اســتفاده کــرد و ســعی کــرد نقــاط ضعــف 
تیمــش را شناســایی کنــد. صبــا بازی هــای دوســتانه ای بــا 
ــا  ــای صب ــه دیداره ــرد. از جمل ــزار ک ــف برگ ــای مختل تیم ه
ــود کــه شکســت صباهایــی را در پــی  ــا اســتقال تهــران ب ب
ــن  ــت ذوب آه ــا شکس ــت ب ــدوار اس ــاوی امی ــت. مرف داش
ــا  ــر تیم ه ــت آورد و از دیگ ــه دس ــدول ب ــری در ج ــه بهت رتب

ــد. عقــب نمان
پیکان-سپاهان 

ــه  ــار هفت ــف در چه ــرد ضعی ــد از عملک ــی بع ــد جال مجی
ــار و  ــا از اعتب ــی رود ت ــان م ــه اصفه ــر ب ــگ برت ــی لی ابتدای
ــا  حیثیــت خــود دفــاع کنــد. آقــا معلــم در ایــن 4 هفتــه ب
ــم  ــه چهارده ــرد در رتب ــب ب ــدون کس ــاز و ب ــب 3 امتی کس
ــا  ــد ت ــه اصفهــان می رون قــرار دارد. جالــی و شــاگردانش ب
ــرد. از ســوی  ــرد خــود را از ســپاهان و ویســی بگی اولیــن ب
ــرد و  ــب دو ب ــا کس ــه ب ــی ک ــوان ویس ــاگردان ج ــر ش  دیگ
دو باخــت در رده چهــارم جــدول مســابقات لیــگ قــرار 
دارنــد، بــه دنبــال ســه امتیــاز خانگــی ایــن دیدارنــد تــا خــود 

ــد. ــه صــدر جــدول نزدیــک کنن را ب

نگاهی به هفته پنجم لیگ برتر؛

نبرد ضد کی روشی ها در تبریز

  شــهدار ســده لنجــان بــا اشــاره بــه 
لنجان

مرتضی شریفی

اهمیــت توســعه و ترویــج ورزش در 
جامعــه اظهــار کــرد: بــه طــور یقیــن نقــش ورزش در رشــد 
ــز کاهــش آســیب های اجتماعــی  ــه و نی ــای جامع و اعت

بر هیچ کسی پوشیده نیست. 
ــده  ــرد: س ــان ک ــدی خاطرنش ــم محم میث
و  ورزش هــا  از  بســیاری  مهــد  لنجــان 
ــه  ــان ب ــیاری از قهرمان ــاب بس ــکوی پرت س
ســمت قله هــای پیشــرفت ورزشــی اســت. 
محمــدی بــا توجــه بــه کمبــود برخــی از زیــر 
ســاخت های ورزشــی در ایــن شــهر تصریــح 
ــیار  ــت بس ــود ظرفی ــم وج ــی رغ ــرد: عل ک

بــاالی ســده لنجــان در رشــته های ورزشــی مختلــف، 
متاســفانه از نبــود برخــی از زیرســاخت های ورزشــی 
ــا اشــاره بــه اقدامــات شــهرداری در  رنــج می بریــم. وی ب
ــوب در  ــی مطل ــاخت های ورزش ــعه زیرس ــوص توس خص
شــهر ســده متذکــر شــد: یکــی از اقدامــات مؤثــر در ایــن 
زمینــه کلنــگ زنــی ســالن وزنــه برداری شــهر ســده اســت 

کــه بــا همــکاری و مشــارکت واقفــان رقــم خــورده اســت. 
ــاخت  ــرورت س ــر ض ــد ب ــا تاکی ــان ب ــده لنج ــهردار س ش
ــد:  ــادآور ش ــده ی ــهر س ــی در ش ــه ورزش ــن مجموع  چنی
بــا وجــود قهرمانانــی نظیــر ســهراب مــرادی و رشــید 
ــه ای  ــن مجموع ــی چنی شــریفی جــای خال
ــخ  ــد. وی در پاس ــاس می ش ــًا احس حقیقت
ــی  ــالن ورزش ــا س ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ب
ــرداری در  ــه ب ــات وزن ــرای تمرین ــری ب دیگ
شــهر ســده وجــود دارد یــا خیــر متذکــر شــد: 
ســالن وزنــه بــرداری داریــم، امــا اســتاندارد 
ــدن  ــن و ب ــالن تمری ــه س ــاز ب ــت و نی نیس
ســازی دارد، البتــه ســالن های متعــددی 
ــه  ــود دارد ک ــهر وج ــطح ش ــگاه آزاد در س ــه دانش  از جمل
 هیــچ کــدام مناســب وزنــه بــرداری نیســتند و بــرای 
ــدی در  ــدند. محم ــاخته ش ــور س ــوپ و ت ــای ت ورزش ه
ــا  ــه تمامــی مســئوالن ب ــم ک ــرد: امیدواری ــد ک ــان تاکی پای
وحــدت رویــه از پیشــرفت همــه جانبــه ورزش در جامعــه 

ــد. حمایــت کنن

شهردارسدهلنجانعنوانکرد:
لزومحمایتمسئوالنازرشتههایورزشی

ــی  ــم مل ــرمربی تی ــی س ــات ضدجاسوس ــه اقدام در ادام
ــن یانگ  ــا در ش ــرد ت ــعی ک ــی روش س ــم ک ــار ه ــن ب ای
اطاعاتــی از درون اردوی ایــران درز پیــدا نکنــد؛ امــا 
ایــن بــار بــا رودســت چینی هــا روبــه رو شــد. خبرنــگاران 

ــای  ــد خبره ــه بتوانن ــن ک ــرای ای ــی ب چین
ــد،  ــل بگیرن ــران را کام ــی ای ــم مل اردوی تی
دست شــان  دم  کــه  کســی  هــر  بــا 
می آمــد، زد و بنــد می کردنــد از جملــه 
راننــده اتوبــوس تیــم ملــی، مســئوالن 
اشــکان  اختصاصــی  راننــده  و  هتــل 
دژآگــه! قبــل از بــازی بــا چیــن خبــر 
رســید دو بازیکــن ایــران عــازم بیمارســتان 

ــام  ــکی را انج ــت های پزش ــات و تس ــا آزمایش ــده اند ت ش
ــی از  ــه یک ــن ک ــا ای ــود ت ــه ب ــر محرمان ــن خب ــد. ای بدهن
ــت  ــث به ــرد و باع ــر ک ــی آن را منتش ــای چین روزنامه ه
و حیــرت کارلــوس کــی روش و مســئوالن تیــم ملــی 
شــد. وقتــی خبــر منتشــر شــد تــازه مســئوالن تیــم ملــی 
ــی  ــد. یک ــود خورده ان ــان خ ــی از میزب ــه رکب ــد چ فهمیدن

از مســئوالن تیــم ملــی بــا تأییــد ایــن خبــر گفــت: »مــا 
ــه  ــکان را ب ــه اش ــده ای ک ــق رانن ــم از طری ــدًا فهمیدی بع
ــه خاطــر  ــد. ب ــر را گرفتن ــن خب ــود، ای ــرده ب بیمارســتان ب
همیــن گفتیــم بایــد یــک نفــر را مأمــور کنیــم تا حواســش 
بــه ایــن چیزهــا باشــد.« نکتــه جالــب ایــن 
کــه تنهــا جاســوس خبرنــگاران چینــی 
تاکســی ملی پوشــان  اتوبــوس و  راننــده 
 نبــود، چــون مســئوالن رسپشــن های هتــل 
تیــم ملــی هــم بــا خبرنــگاران چینــی 
زدوبنــد داشــتند تــا خبرهــای داخــل اردو را 

ــانند.  ــا برس ــه آنه ب
مســئول تیــم ملــی در تأییــد ایــن موضــوع 
ــه  ــن ک ــاره ای ــد درب ــته بودن ــی نوش ــه داد: »گزارش ادام
ــام  ــتند و تم ــت هس ــورد اینترن ــال پس ــا دنب ــان م بازیکن
مــواد غذایی شــان را بــا خــود از ایــران آورده انــد و چیــزی 
ــه  ــود ک ــی ب ــه خبرهای ــن هم ــد. ای ــن نمی خورن در چی
ــی داده  ــگاران چین ــه خبرن ــل ب یکــی از رسپشــن های هت

ــود و ...«. ب

آگهیمفقودشدنسندمالکیت
ناهید هولی  فرزند پرویز  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء  خانم 

شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ 

بسریال  اصفهان  ثبت   9 بخش  در  واقع   5۸2/57۰۸ ثبتی  پاک  به  ملک  قطعه  یک 

765316 ه /91  که در صفحه 5۰6 دفتر 224 اماک ذیل ثبت 23134 و به نام نامبرده 

مالکیت  سند  صدور  خواست  در  نامبرده  چون  بنابراین   . مفقود گردیده  است  شده  ثبت 

نامه قانون ثبت مراتب آگهی می  المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 12۰ آیین 

شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 

می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 1۰ روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل  ضمن 

سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

اخطاراجرایی
سید   : پدر  نام  موسوی   خانوادگی:  نام  سجاد      سید  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نام  موسی       نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول  اقامت:  نشانی محل  عماد  

اقامت:  محل  نشانی  : کاسب     شغل  ابراهیم  پدر:  نام  فاورجانی   خانوادگی:قاسمی 

فاورجان – خ امام – پاساژ انقاب پوشاک جلوه 

محکوم به:به موجب رای شماره 7۰7  تاریخ94/5/22 حوزه دوم حقوقی     شورای حل 

اختاف شهرستان فاورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ هجده میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم 

له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت /

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  را  مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

باید ظرف مهلت مزبور صورت  نداند،  به اجرای مفاد اجرائیه  را قادر  و در صورتی که خود 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. دفتر 

شعبه دوم  مجتمع شماره یک   شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهیابالغرای
به تاریخ 95/5/17  در وقت فوق العاده شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل به 

به  با عنایت   . تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 351/95تحت نظر است 

محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر 

وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص 

دعوی آقای حمید رضا صیادی آرانی  فرزند ذبیح اله    به طرفیت آقای  علی اصغر رحمانی 

به مبلغ دویست  پرونده  با مشخصات مندرج در  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 

میلیون ریال و  مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به 

طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک 

محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال 

ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر 

این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 19۸-5۰2-519و 522 قانون 

آئین دادرسی مدنی ماده 31۰-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 

صدور چک حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و 

نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی 

جمهوری اسامی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می 

نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان 

می باشد. شماره : 5/22/95/34۰/ م الف قاضی شعبه اول   شورای حل اختاف آران و 

بیدگل امیر حسین رزاقی 

آگهیابالغوقترسیدگی
مراثی   خانم  وکالت  با  الماسی  رضا  احمد  خواهان    95۰179 پرونده کاسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت رضا کرمی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  روز.......... مورخ 95/7/24ساعت 12/15 ظهر  

مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 

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

مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  وکا   چهارراه  شمالی  خیابان شیخ صدوق 

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

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16431/م الف مدیر دفتر شعبه 

۸مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-57۸ خواهان امیر درعلی نبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

به طرفیت مهران شاه مرادی و مهرداد گلشیرازی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

المکان  به مجهول  توجه  با  روز.......... مورخ 1395/7/27ساعت 16تعیین گردیده است. 

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 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  شیخ صدوق  

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

 2 شماره  27مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  17397/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
وکالت کریم  با  هاشمی  رضا حاجی  محمد  خواهان  پرونده کاسه 95۰354  در خصوص 

اکبریان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت علیرضا بهرامی  تقدیم نموده است 

.وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ 95/7/19ساعت 9/3۰  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 اختاف مراجعه و نسخه ثانی 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 174۰7/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده54/95 ش ۸ ح شماره دادنامه 9۸-95/6/13 مرجع رسیدگی : شورای حل 

اختاف حبیب آباد، خواهان : نام : محمد جعفر نام خانوادگی : حسینی شغل : آزاد نشانی 

: نام : سیامک نام خانوادگی :  آباد – خ ش رجایی کوچه 14پاک 4۸ خوانده  : حبیب 

محمدی شغل:آزاد نشانی : مجهول المکان موضوع : الزام به انتقال رسمی سمند مدل 91 

: با اعام ختم رسیدگی اخذ نظر مشورتی اعضای شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می شود رای شورادر خصوص دادخواست محمد جعفر حسینی فرزند امرهللا به طرفیت 

سیامک محمدی فرزند یحیی  به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی خودرو سمند مدل 

91 به شماره انتظامی 524ج29 ایران 53 نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق 

قولنامه فی مابین خواهان و خوانده با استحضار از اصل اصاله الصحه قولنامه فی مابین 

محرز و مسلم است و حسب استعاماتی که متعاقبا به عمل آمده خودرو در رهن بوده و 

توقیف قضائی نیز داشته است که خواهان راسًا نسبت به فک رهن و رفع توقیف از خودرو 

موصوف اقدام نموده است. شماره 311/524 1472/13/95 مورخ 95/6/۸ از راهور ناجا از 

خودرو رفع توقیف به عمل آمده لکن در رهن ایران خودرو سیستم آن مرکز گواهی به عمل 

ایران خودرو به  از نمایندگی  نامه شماره 6416275 مورخ 95/6/6  آمده است که حسب 

اداره راهور حساب ایران خودرو تسویه به عمل آمده و از رهن آن شرکت خارج شده است 

انتقال خودرو نیست به شرح فوق دادخواست خواهان را محمول  برای  علی هذه مانعی 

به صحت دانسته مستندا به ماده 19۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 22۰قانون مدنی 

به   91 انتقال خودرو سمند مدل  و  اسناد رسمی  به حضور در دفاتر  الزام خوانده  به  حکم 

شماره انتظامی 524ج29 ایران 53 صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد. شماره م/ الف 1791۰ 

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

آگهیمزایده
ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی-  دادگاه   1۰ شعبه  احکام  اجرای 

فرزند  لیا مرادی  علیه خانم  پایدار  یار  اله  آقای  له  اجرایی 95۰125  در خصوص کاسه  

بخش  ثبتی139۰۰  پاک  به  مسکونی  منزل  باب  یک  فروش  دستور  بر  مبنی  رمضانعلی 

5 ثبت اصفهان در روز پنج شنبه  تاریخ 95/7/15 ساعت 9 تا 9/3۰ صبح در محل این 

اجرا خیابان نیکبخت غربی مجتمع اجرای احکام حقوقی  و خانواده طبقه سوم واحد 5 

مبنی بر فروش ششدانگ پاک ثبتی 139۰۰ بخش 5 ثبت به نشانی اصفهان خ کاوه خ 

15 خرداد کوچه جنت پاک 6 مقابل بن بست امید با وصف کارشناسی زیر که مصون از 

تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 

1۰ درصد  نقدی  تودیع  با  و  بازدید  ان  از  و  الذکر درج شده مراجعه  به نشانی فوق  مزایده 

قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 217129۰21۰۰۰۸ در جلسه مزایده شرکت 

نمایند . پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  هزینه های اجرایی بر 

عهده محکوم علیه می باشد.

اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس 

بخش 5   139۰۰ ثبتی  پاک  به  منزل مسکونی  به  منزل مسکونی  یکباب  فروش  دستور 

تا 9:3۰ صبح در محل  اجرای   تاریخ 95/7/15 ساعت 9  ثبت اصفهان در روز پنج شنبه 

خ  نیکبخت غربی مجتمع اجرای احکام حقوقی  و خانواده طبقه سوم واحد 5 مبنی بر 

 15 خ  خ کاوه  اصفهان  نشانی  به  ثبت   5 بخش   139۰۰ ثبتی  پاک  دانگ  فروش شش 

خرداد کوچه جنت پاک  مقابل بن بست امید با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض 

طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به 

نشانی اصفهان – خ کاوه خ 15 خرداد – کوچه جنت پاک 6 مقابل بن بست امید مراجعه 

پایه  به حساب سپرده دادگستری به شماره  1۰ در صد قیمت  تودیع  با  بازدید و  از آن  و 

برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد   . نمایند  مزایده شرکت  جلسه  در   217129۰21۰۰۰۸

مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.

اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناسی: اماک مذکور با آدرس فوق االشاره با موقعیت ورود 

از سمت غربی بوده و دارای درب به حیاط می باشد محل فوق شامل یکباب ساختمان 

مسکونی در حد یک طبقه در همکف با یک زیرزمین کوچک می باشد . ساختمان فوق با 

قدمت حدود 35 سال و دارای دیوار باربر آجری با سقف تیراهن )طاق ضربی( می باشد 

بوده و پوشش کف  نمای خارجی و حیاط آجری  دارای  بازدید  ساختمان مذکور در زمان 

حیاط موزاییک و دارای یک واحد پارکینگ در محوطه روباز می باشد. محل مذکور بصورت 

مشاعی و شامل یکصد سهم مشاع از سیصد و شصت سهم از 467 سهم از 72۰ جریب 

و کسری صحراب قاب شیرنان پاک ثبتی 139۰۰ واقع در بخش 5 ثبتی بوده وفاقد سند 

مالکیت  شش دانگ می باشد. مطابق با رونوشت دوبرگه  سند مشاعی غیر منقول تنظیم 

شده در دفتر اسناد رسمی 194 اصفهان میزان مالکیت هر کدام از طرفین معادل سه دانگ 

مشاع از منزل مذکور می باشد اعیانی موجود در زمان بازدید حدود 75 مترمربع و عبارتند 

از طبقه همکف که شامل دو اتاق خواب و هال با پوشش کف موزائیک و بدنه دیوار اندود 

گچ و فاقد رنگ و نقاشی می باشد. آشپزخانه با کف و  بدنه و کاشی کاری و کابینت فلزی 

با آبگرمکن دیواری می باشد دارای سرویس بهداشتی و حمام در داخل با کاشیکاری می 

باشد. دارای تراس به عرض  حدود ۸۰ سانتیمتر با نرده فلزی می باشد زیرزمین دارای یک 

راه پله در کنار حیاط بوده و دارای پوشش کف موزاییک و بدنه سنگ بوده و ارتفاع سقف 

ان حدود 2 متر و در زیر دو اتاق خواب قرار گرفته و دارای مساحت حدود 14 متر مربع می 

باشد. پاک در زمان بازدید دارای انشعاب گاز و برق و انشعاب آب و فاضاب می باشد.

نظر  و در  آمده  بعمل  بررسی های  با  و  االشاره  به موارد فوق  با عنایت  نظریه کارشناسی: 

در وضعیت موجود موقعیت مکانی  ان  اعیانی  و  متراژ عرصه  گرفتن جمیع جهات شامل 

پاک ، انشعاب و کلیه عوامل می گردد. موضوع و ارزیابی کل پاک مذکور بصورت مشاعی 

جمعا بمبلغ 1/425/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال ( 

برآورد و اعام نظر می گردد.

17465/م الف

دادورز اجرای احکام شعبه 1۰ دادگاه حقوقی اصفهان طاهر مختاری

آگهیمزایده
اجرای احکام حقوقی شعبه 9 دادگاه اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده های اجرایی 

و  مروی  علی  آقایان  علیه  پورسپاسی  عزیزاله  له  94۰3۰3/ج/9  و  ج/9   94۰219 کاسه 

به میزان 2/14۰/26۰/۸1۸ ریال و همچنین مبلغ  امانی پور به خواسته مطالبه وجه  علی 

روز   95/7/15 تاریخ  در  ای   مزایده  دولتی جلسه  االجرای  بابت حق  رایل   1۰6/۰77/۰4۰

پنجشنبه ساعت 1۰ صبح در محل اجرا واقع در )اصفهان-خیابان نیکبخت-2۰۰ متر پایین 

 ، احکام  اجرای   – طبقه سوم   – پارسیان  بیمه  جنب  دادگستری  مرکزی  از ساختمان  تر 

شعبه 9 حقوقی( برگزار نماید.

اوصاف مورد مزایده

مسکونی  منزل  باب  یک  حبه   72 از  حبه   29/67 فروش  از  است   عبارت  مزایده  مورد 

بتنی  اسکلت  با  طبقه که   2 در  اعیانی  مترمربع   27۰ حدود  و  عرصه  مترمربع   2۰9 دارای 

سقف تیرچه بلوک ،کف موکت ،سطوح داخلی گچ و نقاشی ، درب و پنجره های خارجی 

  mdf دربهای داخلی چوبی ، سرویس حمام و اشپزخانه اوپن با کابینت pvc آلمینیوم  و

کف حیاط موزاییک ، و کلیه اشتراکات اب، برق ،گاز شهری و تلفن با قدمت حدود 17 سال 

می باشد حدود مزایده به صورت 2 دانگ پاک ثبتی شماره ملک 13973/133  بخش 

ثبتی شماره ملک  دانگ پاک  و 4  واال  مالکیت خانم شهربانو سلیمانی  اصفهان  ثبت   5

13973/113 مالکیت  آقای خسرو امانی پور می باشد. ارزش 29/67 حبه قابل فروش 

2/246/337/۸5۸ ریال می باشد. الزم به ذکر است ملک در تصرف مالکان خانم شهربانو 

سلیمانی واال و خسرو امانی پور می باشد.

طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از مورد مزایده واقع در خیابان رباط 

اول – خ شیخ فائض-کوچه جباری –فرعی اندیشه 5 بازدید تا با تودیع 1۰ درصد از قیمت 

بانک ملی دادگستری  نزد  پایه کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 217129۰21۰۰۰۸ 

اصفهان و با ارائه اصل فیش واریزی در جلسه مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت اولیه 

کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

17۸2۰/م الف

دادورز اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه : 95۰997362۰2۰۰259تاریخ تنظیم : 1395/۰2/27 خواهان : آقای حمید 

رضا صیادی آرانی فرزند ذبیح اله به نشانی آران – خ ولی عصر – کوچه قائم ۸ خوانده : 

آقای ولی کیانی زاده مقدم فرزند نصر اله به نشانی مسجد سلیمان – نمره 1 –بازار مرکزی 

– لوازم خانگی کیانی زاده خواسته ها : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی .1 مطالبه وجه 

چک .2 گردشکار با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

اله  ذبیح  فرزند  آرانی  آقای حمید رضا صیادی  از سوی  تقدیمی  دادخواست  در خصوص 

هزینه  پرداخت  از  ))اعسار  بر  دائر  نصراله  فرزند  مقدم  زاده  کیانی  ولی  آقای  بطرفیت 

را مسترد  تقدیمی  دادخواست  اینکه خواهان  به  ((نظر  مطالبه وجه چک  دعوی  دادرسی 

داشته بنا براین به استناد بند ))ب(( ماده 1۰7 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 

مزبور صادر و در رابطه با دعوی خواهان مارالذکر به طرفیت خوانده مذکور دائر بر مطالبه 

انضمام خسارات دادرسی و  به  به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال  وجه یک فقره چک 

تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مزبور و گواهینامه 

وصف  حاکمیت  به  التفات  با  و  علیه  محال  بانک  سوی  از  تنظیمی  پرداخت  امکان  عدم 

وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  مدیونیت  اماره  و  تجاری  اوراق  بر  تجریدی 

پیش گفته و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی 

مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان 

را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 19۸-5۰2-519و522 قانون آئین دادرسی مدنی 

، ماده 31۰-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ، حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکوریه عنوان اصل خواسته و به پرداخت هزینه 

دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 

اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

رای صادره در خصوص محکومیت آقای کیانی زاده مقدم غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

دعوی  رد  قرار  با  رابطه  در  و  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  خواهی  نظر 

حضوری و صرفا قابل تجدید نظر خواهی به شرح پیش گفته می باشد . 

بیدگل  و  آران  دادگاه عمومی حقوقی  الف رئیس شعبه دوم  : 5/22/95/339/م  شماره 

امیر حسین رزاقی

رونوشتآگهیحصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   ۸11 شماره  شناسنامه  دارای  نژاد  عمرانی  حسن  آقای 

733/95 /ش 1 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان رضا عمرانی نژاد     بشناسنامه 96در تاریخ 1394/12/16 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- علی عمرانی نژاد به 

ش ش ۸9 پسر متوفی  2- حوراء عمرانی نژاد به ش ش ۸۰31 و 3( لیا عمرانی نژاد به 

ش ش ۸5۸۸ دختران متوفی 4( رضوان شکاری آرانی به ش ش 5 همسر دائمی متوفی 

و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 

شماره :5/22/95/355/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل

اطالعاتمحرمانهتیمملیایرانچگونهلورفت؟
جاسوسیبهسبکچینی
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حتما بخوانید!
هیچکس در حج احساس امنیت ...

جاذبه هــای  مهم تریــن  از  ســنتی  و  محلــی  غذاهــای 
اصفهــان  در  بریــان  می رونــد،  شــمار  بــه  گردشــگری 
مشــهورترین غــذای ســنتی ایــن شــهر اســت. این کــه 
بریانــی تنهــا غــذای مخصــوص اصفهــان اســت کــه مــکان 
تهیــه و فــروش آن جــدا و منحصــر اســت و معمواًل بــا غذای 
دیگــر طبــخ نمی شــود اهمیــت آن را نــزد اصفهانی هــا نشــان 
ــه  ــد ک ــل می دانن ــای اصی ــط اصفهانی ه ــه فق ــد. البت می ده
ــتباه،  ــه اش ــه، آن را ب ــت و بقی ــان اس ــذا، بری ــن غ ــام ای ن

بریانــی می گوینــد.
   بریان یا بریانی

ــی، در دســتور  ــع، واژه بریان ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
زبــان، صفــت نســبی اســت و در اصفهــان بــه مــکان و 
ــوند  ــود و پس ــه می ش ــان گفت ــروش بری ــخ و ف ــازه طب مغ
ــه جــای اســم چســبیده اســت.  ــه صفــت ب یــای نســبت ب
ــی. یــک  ــه بریان ــان اســت ن ــام خــود غــذا، بری ــن، ن بنابرای
ــاده اســت  ــه افت ــن کلم ــز در ای ــی نی ــاق دســتوری– ادب اتف
ــت،  ــاص اس ــام و خ ــاز ع ــا مج ــه( و ی ــم بالغلب  و آن )عل
در اقصــی نقــاط جهــان بــه گونه هــای مختلــف غــذا، 
ــه  ــر، آن را ب ــه بیش ت ــت و البت ــده اس ــه می ش ــان گفت بری
ــو، بریــان  ــد، ماننــد بریــان پل ــه کار می بردن شــکل مرکــب ب
ــوان در  ــات را می ت ــن ترکیب ــروازی. ای ــرغ پ ــان م ــاز، بری غ
رســاله های کهــن آشــپزی ایرانــی یافــت. هــم اکنــون نیــز 
در بســیاری از نقــاط دنیــا، غذاهایــی بــا نــام »بریانــی« طبخ 
ــده  ــان نامی ــان بری ــا آنچــه در اصفه ــه کل، ب ــه ب می شــود ک
ــی  ــدی، بریان ــی هن ــد بریان ــت مانن ــاوت اس ــود، متف می ش
برمــه ای، بریانــی خانگــی بنگالدشــی، بریانــی ســریالنکایی، 

ــی ســندی. ــی و بریان ــی عراق بریان

   بریان اصفهان
بریــان کــه امــروزه اصفهانی هــا و گردشــگران اصفهــان 
می شناســند، غذایــی اســت پرچــرب و مخصــوص نهــار کــه 
از گوشــت گوســفند و جگــر ســفید تهیــه می شــود. امــروزه 
ابتــدا، گوشــت آب پــز را چــرخ می کننــد و ســپس آن را 
ــک،  ــا خش ــن و نعن ــا دارچی ــراه ب ــدک هم ــای ان در حجم ه
ــرخ  ــاًل س ــش کام ــن و روی آت ــی، په ــای مس در کفگیره

ــادام،  ــا خــالل ب ــد و ســپس همــراه مغــز گــردو و ی می کنن
الی نانــی چــرب و خیــس خــورده از آب همــان گوشــت و بــا 
مقــداری جگــر ســفید چــرخ کــرده ســرخ نشــده، مصــرف 

می کننــد.
نــان نیــز اگــر ســنگگ یــا خانگــی باشــد بــه دلیــل حجــم 
آن، مطبوع تــر اســت و بــه هــر رو، غــذای چــرب و ســنگینی 
ــژه کــه برخــی تلیــت آبگوشــت  ــه وی محســوب می شــود، ب

ــاز اضافــه  ــا دوغ و ریحــان و پی ــار آن ب ــز در کن کشــک را نی
ــان دارد.  ــیار خواه ــان، بس ــا در اصفه ــه اینه ــد. هم می کنن
ــه  ــخ آن در روزگاری ن ــت طب ــم کیفی ــه بدانی ــی ک ــا زمان ام
چنــدان دور، بســیار متفــاوت بــوده و همچنیــن پدیــده 
ــد –  ــزل می ده ــی آن را تن ــه ارزش غذای ــردن – ک ــرخ ک  س
در آن راه نداشــته، بــر ایــن دگرگونــی کــه ماننــد بســیاری از 
پدیده هــای زندگــی در شــکل شــتاب زده و قهقرایــی امــروز، 
کاریکاتوری از شــکل ســنتی آن اســت، حســرت و افســوس 

می خوریــم.
ــی  ــای تاریخ ــالوه مکان ه ــران ع ــور ای ــهری در کش ــر ش ه
نیــز  خاصــی  ســنت های  و  آداب  صنایع دســتی،  دارای 
ــا  ــی ت ــای محل ــوغات وغذاه ــهر دارای س ــر ش ــت. ه هس
ــی  ــاص اجتماع ــنت های خ ــا و س ــش و رفتاره ــرز پوش ط
و طبیعــی اســت کــه آشــنایی بــا هرکــدام از ایــن مــوارد کــه 
ــر شــهر  ــرای ه ــاوت و ب شــاید در سرتاســر کشــورمان متف
ــخ  ــی در دل تاری ــون پژوهش ــد همچ ــاص باش ــژه و خ وی
شــیرین و لذت بخــش اســت. ســبک آشــپزی ایرانــی، 
ــی  ــع، یک ــی در واق ــت! یعن ــه اس ــب هفتگان ــی از عجای یک
از کامل تریــن آشــپزی های جهــان اســت و بســیاری از 
ــی  ــا، ریشه شــان در آشــپزی ایران آشــپزی های مطــرح دنی
ــی اصفهــان جایگاهــی خــاص  ــان، بریان اســت، در ایــن می
دارد و در خــود، فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم بومــی 
یــک منطقــه را جــای داده اســت. بــر همیــن اســاس یکــی 
ــذا  ــگری غ ــت و گردش ــذا اس ــفر، غ ــم س ــای مه از معیاره
یکــی از انــواع گردشــگری بــوده کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
ــط  ــک محی ــه ی ــان ها ب ــاز انس ــت و نی ــات فراغ ــان اوق زم

ــت. ــد اس ــال رش ــه روز در ح ــینی، روز ب همنش

بریان جاذبه خوشمزه گردشگری اصفهان

فراکسیــــــون  رییســـه  هیـــــات  عضـــو   یــک 
ــه  ــا اشــاره ب محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی ب
ــازه های  ــط س ــه توس ــوه صف ــتانی ک ــه باس ــد محوط تهدی
ــن محوطــه  ــزوم حفــظ و حراســت از ای ــر ل گردشــگری ب

ــد کــرد. باســتانی تاکی
یــک  فرهنــگ  کــرد:  اظهــار  کلیــا  بــت  یوناتــن   

اســت  آن  تاریــخ  بــه   مملکــت 
نــه مــدرن شــدن و بــه روز شــدن 
آن؛ و ایــن کــه مــا بخواهیــم بــرای 
ــن  ــده ای در تلکابیــ ــدن ع ــوار ش ســ
ــم  ــن ببریــ ــی را از بی ــار فرهنگـــ  آثــ
ــوی  ــی از سـ ــن کم لطفــ ــزرگ تریــ ب

مســئوالن اســت. 
میــراث  جــزو  اصفهــان  افــزود:  وی 
ــت و  ــور اس ــی کشـــ ــی غنــ  فرهنگـــ

هــر آن چــه در اصفهــان اســت، از ســوی میــراث فرهنگــی 
ثبــت شــده و مــا بایــد بــرای ثبــت آن در میــراث جهانــی 
ــران  ــراث ای ــز می ــان مرک ــه اصفه ــم؛ چراک ــالش کنی ــز ت نی

اســت. 

ــر  ــک اث ــی ی ــردن حت ــن ب ــه »از بی ــان این ک ــا بی وی ب
باســتانی تضعیــف و نابــودی فرهنــگ کشــور اســت«، 
ــد فرهنــگ، تاریــخ و تمــدن کشــور را  تاکیــد کــرد: مــا بای
حفــظ و حراســت کنیــم و مــن امیــدوارم مدیــران اجرایــی 
ــان  ــائل نش ــن مس ــه ای ــتری ب ــه بیش ــز توج ــهری نی ش
ــت  ــط زیس ــه محی ــک ب ــرای کم ــا ب ــه نهاده ــد و هم دهن

ــوند.  ــیج ش بس
ایــن عضــو هیــات رییســه فراکســیون 
ــه  ــان این کـ ــا بیـــ ــت ب ــط زیس  محی
»در ایــن رابطــه بــا رییــس فراکســیون 
مدیریــت شهــــــری مجلــس نیــز 
ــر  ــزود: اگ ــرد«، اف ــد ک ــو خواه گفت گ
الزم باشــد مــا از دولــت درخواســت 
رابطــه  ایــن  در  الیحــه ای  می کنیــم 
ارائــه کنــد تــا دســت میــراث فرهنگــی 
بــاز باشــد و بتوانــد جلــوی آســیب زدن بــه ایــن محوطــه 
باســتانی و مــوارد مشــابه را بگیــرد و در غیــر ایــن صــورت 
نیــز مجلــس آمادگــی دارد طرحــی را در ایــن رابطــه ارائــه 

ــد. کن

حراست از محوطه باستانی کوه صفه در مقابل سازه های گردشگری
»حــج )پژوهشــی در رمــز و رازهــا، آموزه هــا و آثــار تربیتــی 
حــج و عمــره(« نوشــته فقیــه محمدرضــا مهــدوی دامغانــی 
منتشــر شــد. در معرفــی ایــن کتــاب آمــده اســت: اهمیــت 
و جایــگاه حــج در اســالم بــه گونــه ای اســت کــه پــروردگار 
متعــال در قــرآن کریــم می فرمایــد: »بــرای خداســت حــِج 

ــن  ــدرت رفت ــه ق ــانی ک ــر کس ــه ب آن خان
ــت  ــب اس ــند، واج ــته باش ــه آن را داش ب
ــد  ــرد، بدان ــش گی ــر پی ــه راه کف ــر ک و ه
 کــه خــدا از جهانیــان بی نیــاز اســت«. 

)آل عمران: ۹۷(. 
ــت و  ــی خداس ــی اختصاص ــج، مهمان ح
ــیله  ــود را وس ــه خ ــال خان ــروردگار متع پ
ــرار داده  ــش ق ــه بندگان ــاندن ب ــواب رس ث
ــا  ــد: »و اذ جعلن ــاره می فرمای ــن ب و در ای

ــه  ــه کعب ــه خان ــا«: »و هنگامــی ک ــا و امن ــه للن ــت مثاب البی
ــن  ــای ام ــت و ج ــوع و بازگش ــل رج ــردم مح ــرای م را ب

ســاختیم«. )بقــره: ۱۲۵(. 

حــج، آزمایــش الهی اســت کــه برخی بنــدگان از آن ســربلند 
بیــرون می آینــد و بعضــی از بنــدگان بــدون آن کــه انقــالب 
و تحــول روحــی بیابنــد، دســت خالــی از آن بــر می گردنــد؛ 
ــه در  ــده ای ک ــه ع ــالم( ب ــه الس ــر )علی ــام باق ــه ام چنان ک
روز عرفــه از آن حضــرت چیــزی می خواســتند فرمــود: 
از  بــر شــما، در چنیــن روزی  »وای 
ــن  ــد؟ در ای ــر خــدا درخواســت کنی غی
ــه  ــی ک ــه بچه های ــی رود ک ــد م روز امی
در شــکم مادرنــد خوشــبخت شــوند«. 
کتــاب ارزشــمند »اســرار حــج« برگفتــه 
از بیانــات فقیــه عالی قــدر حضــرت 
محمدرضــا  شــیخ  حــاج  آیــت هللا 
مهدوی دامغانــی )قــدس ســره( بــه 
اهتمــام نــوه ایشــان، حجــه االســالم و 
المســلمین محمــد جــواد مهــدوی دامغانــی در ۶۶۸ صفحــه 
ــارات  ــط انتش ــان توس ــزار توم ــت ۳۵ ه ــا قیم ــری، ب وزی

ــا چــاپ شــده اســت. ــل م دلی

هیچکس در حج احساس امنیت نمی کند
نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت بــا اشــاره 
بــه اینکــه ســعودی ها برنامــه درســت و منظمــی بــرای 
گفــت:  ندارنــد،  شــریفین  حرمیــن  و  حــج  مدیریــت 
متاســفانه غــرور و تکبــر ســعودی ها اجــازه نمی دهــد از 
ــد.  ــورت بگیرن ــج مش ــت ح ــورد مدیری ــالم در م ــان اس جه
حجت االســالم ســیدعلی قاضــی عســکر خاطرنشــان کــرد: 
ــای  ــا معیاره ــه ب ــد ک ــج را دارن ــت ح ــق مدیری ــرادی ح اف
 دینــی منطــق باشــند، شــیوه ســازمان دهی امــور حــج 
ایــن گونــه اســت کــه هیچکــس احســاس امنیــت نمی کنــد. 
گاهــی در جمــرات صدهــا نفــر از حاجیــان بــه پاییــن پرتــاب 
ــازه  ــا اج ــه اتوبوس ه ــل ب ــال قب ــد س ــا چن ــوند و ت می ش
ــران  ــادی از زائ ــداد زی ــد و تع ــرات بیاین ــا جم ــد ت می دادن
از دســت  را  اتوبوس هــا جــان خــود  در میــان حرکــت 
می دادنــد. نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت 
ــج در  ــت ح ــی در مدیری ــی و بی کفایت ــرد: بی لیاقت ــان ک بی
ــروی  ــون موجــب می شــود کــه آب ــا کن ســال های گذشــته ت
جهــان اســالم را ببرنــد و حتــی از نظــر بهداشــتی می بینیــم 
ــد و بیماری هایــی  ــوان جمــع آوری زباله هــا را ندارن گاهــی ت
ــا  ــر روی خاک ه ــی ب ــاج گاه ــد و حج ــدا می کن ــیوع پی ش
بیتوتــه می کننــد و در زمــان شستشــو بــا شــوینده های 
ــوند. ــس می ش ــار تنگی نف ــاج دچ ــی از حج ــیمیایی برخ ش

معلم قرآن در گوشی شما
ــم«  ــی »حامی ــوزش الکترونیک ــامانه آم ــی س ــات تلگرام رب
بــا هــدف آمــوزش قــرآن در ۱۰ ســطح رونمایــی و در 
ــار عمــوم قــرار گرفــت. ســامانه آمــوزش الکترونیکــی  اختی
ــی  ــات تلگرامــی خــود، محصول ــدازی رب ــا راه ان »حامیــم« ب
ــی  ــرآن رونمای ــان ق ــریع و آس ــری س ــرای یادگی ــر را ب دیگ
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــرآن می توانن ــه ق ــدان ب ــه عالقمن ــرد. هم ک
 از ایــن ربــات، ضمــن مــرور آموخته هــای قبلــی خــود 
ــد  ــی و تجوی ــی، فصیح خوان ــی، روان خوان ــه روخوان در زمین
آمــوزش  و  بازخــورد  و  ارزیابــی  را  قرائتشــان  قــرآن، 
ــات تلگرامــی همچــون  ــن رب ــد. ای اختصاصــی دریافــت کنن
یــک معلــم باتجربــه قــرآن از کاربــران می خواهــد قطعاتــی 
کوتــاه از آیــات قــرآن را بخواننــد و بــا تکیــه بــر امکانــات و 
نیروهــای متخصــص ســامانه حامیــم بــه ارزیابــی قرائت هــا 
را همــراه  آن  احتمالــی  اشــکاالت  تمامــی  و  می پــردازد 
ــار  ــا در اختی ــع آن خطاه ــرای رف ــی ب ــوی آموزش ــا ویدی ب
قرآن آمــوزان قــرار می دهــد. دوره آموزشــی ایــن معلــم 
ــورت  ــران را به ص ــده و فراگی ــم ش ــطح تنظی ــرآن در ۱۰ س ق
گام بــه گام از ابتدایی تریــن مراحــل روخوانــی ســاده قــرآن 
تــا ســطوح بــاالی تجویــد، تعییــن ســطح می کنــد و آمــوزش 

می دهــد. 
ــق  ــگان و از طری ــن آموزشــی به صــورت رای ــکان نوی ــن ام ای
شناســه @haamim_bot در اختیــار عمــوم عالقمنــدان 

ــه اســت. ــرار گرفت ق

اخبار کوتاه

آسیاب ناژوان

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس فرهنگی

ــدود  ــزو مع ــاژوان ج ــیاب ن آس
ــالم  ــبتًا سـ ــای نس آسیاب هـــ
 شهــــر اصفهــــــان اســت کـــه 
بــا توجــه بــه نــوع تزئینــات 
ــاخت  ــک و س ــود در کوش موج
اتاق هــای ســه دری و پنــج دری در فضــای مســکونی ایــن 
مجموعــه، منحصــر بــه فــرد اســت. بنــای کوشــک در اواســط 
ــه عنــوان محلــی  ــه پایــان رســیده و از آن ب دوره قاجاریــه ب
ــت.  ــده اس ــتفاده می ش ــح اس ــدم و تفری ــیاب گن ــرای آس ب
ــزا  ــمت مج ــاژوان از دو قس ــیاب ن ــک و آس ــه کوش مجموع
ــک در دو  ــه اول و کوش ــیاب در طبق ــه آس ــده ک ــکیل ش تش
طبقــه در مجــاورت ضلــع جنــوب شــرقی آســیاب و بــر روی 
فضاهــای انبــار و اصطبــل آســیاب قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
مجموعــه قدمــت بیــش از یکصــد ســاله دارد کــه ســازمان 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان اصفهــان ایــن مــکان 
را بــرای ثبــت در فهرســت آثــار ملــی پیشــنهاد کــرده اســت. 
ــاظ  ــه لح ــاژوان ب ــیاب ن ــک و آس ــه کوش ــت مجموع وضعی
 مرمــت در شــرایط بحرانــی اســت. ســاختمان آســیاب 
و  اســت  نــم کشــیده  آن  زیــر  از  آب  عبــور  دلیــل   بــه 
هــر لحظــه امــکان فــرو ریختــن و خــراب شــدن آن وجــود 
ــودن بعضــی از قســمت ها و  ــی ب ــن چوب ــر ای ــالوه ب دارد. ع
ــا هجــوم  ــدی ســاختمان باعــث شــده اســت ت اســکلت بن
خطــر  در  را  مجموعــه  ســاختمان  ایــن  بــه  موریانه هــا 
تخریــب ۱۰۰ در صــد قــرار دهــد. مجموعــه کوشــک و آســیاب 
ــاژوان در امتــداد رودخانــه زاینــده رود در شــهر اصفهــان و  ن
ــان  ــل مارن ــمالی پ ــع ش ــام در ضل ــراه خی ــداد بزرگ در امت

واقع شده است. 
نــاژوان ترکیــب یافتــه اســت از دو کلمــه نــاژ و وان کــه نــاژ 
یــا نــاژو گیاهــی اســت از خانــواده صنوبــر کــه آن جمله انــد 
تبریــزی کبــوده صنوبــر؛ و )وان( پســوند اســت بــرای جــا و 
مــکان و نــاژ نــان یــا نــاژوان بــه معنــی جایــگاه درختــان نــاژ 
و صنوبــر اســت. ایــن پــارک جنگلــی بســیار خــرم و زیبــا بــه 
وســعت ۱۲۰۰ هکتــار در حاشــیه شــمالی و جنوبــی رودخانــه 
ــاورزی،  ــی کش ــط اراض ــه توس ــت ک ــع اس ــده رود واق زاین
باغ هــای دو ســویه و رودخانــه زاینــده رود بــا توســعه 
ــاژوان  ــدوده ن ــی مح ــت. اراض ــده اس ــور ش ــهری محص  ش
ــه از آن  ــور رودخان ــودن پوشــش ســبز و عب ــل دارا ب ــه دلی ب
ــان دارد  ــه اصفه ــری نســبت ب ــدل ت ــم معت در مجمــوع اقلی
و دسترســی بــه آن از طریــق بزرگــراه شــهید حبیــب اللهــی 
و خیابــان الفــت و عبــور از پــل زاینــده رود در مجــاورت 
بــاغ پرنــدگان امــکان پذیــر می باشــد. ایــن گردشــگاه یکــی 
ــد و  ــده رود می باش ــیه زاین ــرم حاش ــبز و خ ــاط سرس از نق
سرچشــمه اکثــر مادی هــای شــهر اصفهــان از ایــن منطقــه 

ــاژوان اســت. ن

 گشت و گذار

آگهی ابالغ 
با احترام به استحضار میرساند کالسه ۶۳/۹۵ شورای حل اختالف ۱۲ ایمانشهر تشکیل و در 

وقت بررسی است خواهشمند است وقت رسیدگی مورخ یکشنبه ۹۵/۷/۱۱ ساعت ۱۸:۰۰به 

حسینی  مهدی  میر   -  ۲ و  الیاس  فرزند  احمدی  میر  حسینی  غالمعباس   -۱ خواندگان 

گونلویی فرزند میر محمد در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی گردد. شماره : 

۳۸۰/ م الف رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱۲ حقوقی شهرستان فالورجان

))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی کاووس حیدری به طرفیت خواندگان ۱- رضا بهرامی و ۲- تیمور پایان 

گندمانی به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری جیپ به شماره ۸۱-

۸۲4 ب ۶4 باتوجه به اسناد و مدارک پرونده و اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان 

علیرغم ابالغ و آگهی در جراید کثیر االنتشار و اینکه ایراد و دفاع موثری نیز بعمل نیاورده 

اند لذا شورا به استناد ماده ۱۹۸ ق ا د م رای بر محکومیت خوانده ۲- حضور در دفتر خانه 

اسناد رسمی و انتقال شش دانگ سند خودرو مذکور بنام خواهان را صادر می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی فالورجان می باشد. شماره : 

۱۸۱/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه ۱۲ حوزه قضائی فالورجان

آگهی ابالغ 
نام  به  ایمانشهر   ۱۲ اختالف  حل  شورای   ۷۳/۹۵ میرساند کالسه  استحضار  به  احترام  با 

 ۱ المکان شماره  مجهول  خواندگان  طرفیت  به  محمود  آقای کاووس حیدری ف  خواهان 

غالمعباس حسینی میر احمدی ف الیاس و شماره ۲ غالم غیبی ف محمد رحیم تشکیل 

است روز و ساعت رسیدگی یکشنبه ۹۵/۷/۱4 ساعت ۱۸:۰۰ در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار درج و آگهی گردد. موضوع : الزام به انتقال سند خودروی پاترول به شماره شهری 

۳۹۱ ص ۱۲-ایران ۸۱ رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱۲ حقوقی شهرستان فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عبد الحمید حیدری مورنانی  فرزند غالمحسین  با تسلیم دو برگ استشهادیه  محلی 

مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک ۵۶/۱۹۱   واقع در بخش ۱۸ در 

صفحه ۵۸۷ دفتر ۱۹ ذیل ثبت ۷۶۰۳ و بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و در 

خواست صدور سند المثنی نموده  لذا  طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 

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

ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

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

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

المثنیا  نگردد  ارائه  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  اگر ظرف مهلت مقرر 

الف  م   /۱۸۲۱۳  : شماره  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سناد 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۱۵۱۹۰/۱۷۸ از  فرعی   4۸۹۵۶ پالک شماره  خانه    یکباب  تحدید حدود ششدانگ  چون 

فرزند  یوسفی    مریم  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی 

حسین   در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۶۷4 مورخ ۹۵/۳/۲۲ از 

طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون 

 ۹۵/۷/۲۵ تاریخ  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 

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

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

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 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. 

امالک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /۱۸۲۸۵: شماره   ۹۵/۶/۲۰ انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۷۹4۹/۳۳۹ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم فاطمه امینی    فرزند اکبر  در جریان ثبت است 

تعیین  قانون  اختالف موضوع  مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ طرف هیات حل   ۲۱۳۲ رای شماره  و 

و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 

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 ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ 

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

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

تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  امالک مطابق  و صاحبان 

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 

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

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

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

اداره ثبت شرق اصفهان حسین  الف رئیس  ۹۵/۶/۲۰ شماره :۱۸۲۸4/ م  انتشار:  تاریخ 

هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع    ۱۱۵4۸/۳۰۵۷ پالک  شماره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام بهمن رئیسی نافچی    فرزند خدامراد   در 

جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۱۳۹ مورخه ۹۵/۲/۲۳ و از طرف هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند  حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

به ملک مرقوم صادر  رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

 ۱۵ ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه 

تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 

بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  در محل شروع  ۹ صبح  روزچهارشنبه ساعت   ۹۵/۷/۲۸

در محل  مقرر  و ساعت  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این 

تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور 

آئین   ۸۶ ماده  طبق  و  پذیرفته خواهد شد  روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس 

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

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

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. 

و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /۱۸۲۸۳: شماره   ۹۵/۶/۲۰ انتشار:  تاریخ 

امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون امیر حسین یاریان کوپایی  فرزند محمد  نسبت ششدانگ با تسلیم ۲ برگ  استشهاد  

است که سند  مدعی  رسیده  اصفهان   ۱۲ دفتر  تایید  به  و  امضا شهود  و  هویت  محلی که 

صفحه  در  اصفهان که  ثبت   ۱۸ بخش  در  واقع    ۱/۲۰۵ پالک  تمامت ششدانگ  مالکیت 

۵۲4 دفتر ۱۲ به شماره ثبت  ۲۱۰۷ و شماره چاپی ۳4۱4۱۷  به نام سعید ریاحی فرزند 

عبد العلی سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند ۱۰۵۳۷۰ مورخ ۸۳/۶/۲۵ دفتر 

دفتر  و طی سند ۱۰۵۳۷۲ مورخ ۸۳/۶/۲۵  انتقال  المثنی  به متقاضی  اصفهان   ۱۲ خانه 

خانه ۱۲ اصفهان  در رهن بانک صادرات قرار گرفته است و طبق گواهی دفتر امالک معامله 

مفقود  مالکیت  سند  اسباب کشی  علت  به  باشد.  نمی  وثیقه  در  و  نشده  انجام  دیگری 

گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 

انجام معامله  نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی  آیین   ۱۲۰ ماده 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 

اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۱۷۶۶۸/ م الف رییس 

منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد   برگ  تسلیم۲   با  به ششدانگ  نسبت  العلی    فرزندعبد  ریاحی    چون سعید 

است که سند  مدعی  رسیده  اصفهان   ۱۲ دفتر  تایید  به  و  امضا شهود  و  هویت  محلی که 

مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین پالک ۱/۱۹۱   واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان که 

در صفحه 4۸۸ دفتر ۱۲ به شماره چاپی ۳4۱4۰۳ سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 

و   طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده  و در رهن و وثیقه نمی باشد . 

به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 

شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا 

سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۱۷۶۶۹/ م الف رییس 

منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک ۱۱۵4۸/۳۰۵۶  واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مهدی خالقی پور    فرزند احمد  در جریان ثبت 

است و رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۳۱۱ مورخه ۹۵/۳/۱۳ و از طرف هیات حل اختالف 

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

در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود 

 ۱۵ ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه 

تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 

۹۵/۷/۲۵ روزیکشنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند 

نامه  آئین   ۸۶ ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  حدود  تحدید  صورتمجلس 

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

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

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

نماید  تسلیم  منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه 

ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  به اعتراض عملیات ثبتی  اداره ثبت بدون توجه   سپس 

 داد. 

و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /۱۷۹۱۳: شماره   ۹۵/۶/۲۰ انتشار:  تاریخ 

امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان مالک ششدانگ پالک ۱۵۱۹۰/۱۳۵۰۰ واقع 

در بخش ۵ ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد  محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 

 ۶۰ دفتر   ۳۸۸ صفحه  در  که  مزبور  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  شده که  مدعی  شده 

خروجی نقل از صفحه ۲۸4 دفتر ۸۹۲ امالک ذیل ثبت ۱44۰۹۰ بنام کمیته امداد مزبور 

ثبت و سند چاپی شماره 4۳۹۹4۹ صادر و تسلیم گردیده است و بموجب  صورت مجلس 

پالکهای  شماره  به  آپارتمان  چهارواحد  به   ۷۵/4/۲۷ مورخه   ۲/۱۰۷4۹ شماره  تفکیکی 

پالکهای  انباری  باب  هفت  و  فرعی   ۱۷۱4۳ مشاعی  پله  راه  و  فرعی   ۱۷۱۵۹ الی   ۱۷۱۵۳

۱۷۱44 الی ۱۷۱۵۰ فرعی و پارکینگ مشاعی ۱۷۱۵۱ فرعی و حیاط مشاعی ۱۷۱۵۲ فرعی 

تفکیک گردیده است که نسبت به آپارتمانهای ۱۷۱۵۳ الی ۱۷۱۵۶ فرعی و ۱۷۱۵۸ و ۱۷۱۵۹ 

فرعی و انباریهای ۱۷۱44 الی ۱۷۱4۷ و ۱۷۱4۹ و ۱۷۱۵۰ فرعی به جز آپارتمان ۱۷۱۵۷ فرعی  

و انباری ۱۷۱4۸ فرعی که به غیر انتقال یافته و سند مالکیت نیز صادر گردیده است اعالم 

نموده بعلت عدم دسترسی مفقود شده و درخواست   صدور سند المثنی نموده طبق تبصره 

آگهی  می شود که هرکس مدعی  قانون ثبت مراتب   نامه  آیین   ۱۲۰ یک اصالحی ماده 

از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت  انجام معامله )غیر 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 

را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

المثنی  ارائه نگردد  اعتراض اصل سند  یا در صورت  اعتراضی نرسد  اگر ظرف مهلت مقرر 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۱۸4۲۷/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره   ۹4۰۹۹۸۳۶۵۳4۰۱۵۳۳  : پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۰۳۶۵۳4۰4۷۰۸  : ابالغیه  شماره 

اسماعیل اسدی  / شاکی  : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ خواهان  تنظیم  تاریخ  بایگانی شعبه :۹4۱۵۸4 

اجگردی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محبوبه سلطانی و مجتبی زینلی خوزانی به 

خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان 

 ۲۲۵ اتاق   – اول  طبقه   – دادگستری  ساختمان   – مالصدرا  خیابان   – فالورجان  در  واقع 

ارجاع و به کالسه ۹4۰۹۹۸۳۶۵۳4۰۱۵۳۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 

و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست 

خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود 

تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان 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. 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان 

– خسرو آقایی

آگهی فقدان سند مالکیت 
علی  حسین  فرزند  نظری کوپایی  زهرا  و  محمد  فرزند  یاریان کوپایی  حسین  امیر  چون 

و  شهود  امضا  و  هویت  محلی که  استشهاد   ۲برگ  تسلیم  با  نسبت ششدانگ  بالسویه  

تمامت ششدانگ پالک  مالکیت  است  که سند  اصفهان رسیده مدعی   ۱۲ دفتر  تایید  به 

۱/۲۱۰ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان که در صفحه ۵۳۹ دفتر ۱۲ به شماره ثبت ۲۱۱۲ و 

شماره چاپی ۳4۱4۲۲ به نام سعید ریاحی فرزند عبدالعلی سابقه ثبت  و صادر و تسلیم 

به  بالسویه  تمامت  اصفهان   ۱۲ خانه  دفتر   ۸۳/۱۰/۳ مورخ   ۱۰۶۰۸۶ سند  طی  و  گردیده 

در  و  نشده  انجام  دیگری  معامله  امالک  دفتر  طبق گواهی  و  انتقال  المثنی  متقاضیان 

وثیقه نمی باشد. به علت اسباب کشی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 

قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است   نموده  المثنی  مالکیت  سند 

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

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

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

ارایه کننده مستردد  و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

 گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۱۷۶۷۰/ م الف رییس 

منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد   ۲برگ  تسلیم  با  ششدانگ  به  نسبت  عبدالعلی    فرزند  ریاحی   سعید  چون 

۱۲ اصفهان رسیده مدعی است  که سند  تایید دفتر  به  و  امضا شهود  و  محلی که هویت 

اصفهان که  ثبت   ۱۸ بخش  در  واقع   ۱/۱۹۰ پالک  زمین  قطعه  تمامت ششدانگ  مالکیت 

تسلیم گردیده   و  و صادر  ثبت  سابقه   ۳4۱4۰۲ چاپی  به شماره   ۱۲ دفتر   4۸۵ در صفحه 

باشد.  نمی  وثیقه  و  دررهن  و  نشده  انجام  دیگری  معامله  امالک  دفتر  طبق گواهی  و 

مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و  است  گردیده  مفقود  مالکیت  سند  جابجایی   علت  به 

مراتب   ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است   نموده  المثنی 

شده  ذکر  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شود که  می  آگهی  

تاده  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالکیت  سند  یا  آن  به  نسبت   )

سند  و  مالکیت  سند  اصل  ارایه  ضمن  را کتبا  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز 

مستردد کننده  ارایه  به  سند  اصل  و  مجلس  صورت  مراتب  تا  نمایید  تسلیم   معامله 

 گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۱۷۶۷۱/ م الف رییس 

منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

گردشگری و معارف 

انتشار اسرار حج در یک کتاب
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 همــه مــا در روابــط میــان فــردى و یــا 

روانشناس
سمانه آروین

زندگــى مشــترکمان دچــار اشــتباهاتى 
شــده ایــم کــه باعــث ناراحتــى دوســتان، همســر و ... 

شده است.
شــوخى بــی مــزه در جمــع، انتقــاد بــی موقــع، 

 .... و  قــول زدن  زیــر  احترامــى،  بــى  توهیــن، 
ــب  ــا ریشــه ى اغل ــوری ه ــتباهات و دلخ ــن اش همی
ــوه  ــه در نح ــا ریش ــی از آنه ــت و بخش ــات اس تعارض

ــتباهات دارد. ــات و اش ــا تعارض ــا ب ــورد م برخ
را  دلــى  کنیــم،  مــى  اشــتباهى  وقتــى   اینکــه 
مــى شــکنیم، حرفــى مــى زنیــم کــه کــدورت ایجــاد 
مــى کنیــم؟ چگونــه  برخــورد  مــى کنــد چطــور 
عذرخواهــى مــى کنیــم؟! اگــر فکــر مــى کنیــد کــه تنها 

ــد و  ــد ش ــم خواه ــه خت ــید« قائل ــن »ببخش ــا گفت ب
طرفتــان موظــف اســت کــه اشــتباه شــما را ببخشــد 
ــخت  ــود س ــام ش ــز تم ــه چی ــد و هم ــوش کن  و فرام

در اشتباه هستید! 
تــان  رابطــه  دادن  ســامان  و  ســر  خواهــان  اگــر 
ــوب را  ــى خ ــک عذرخواه ــه ی ــت ک ــتید، الزم اس هس

ــد. ــاد بگیری ی
یــک عذرخواهــى خــوب داراى ٦جــزء مهــم اســت کــه 

عبارتســت از :
١- بیان تأسف

٢- توضیح اینکه چطور اینگونه شد
٣-قبول مسئولیت

٤-بیان پشیمانى
٥- پیشنهادى براى جبران

٦- درخواست بخشش

دالیلــی  بــه  بنــا  یــا  و  داریــد  کمــى   اگرزمــان 
دهیــد،  انجــام  را  آن  اجــزاء  تمــام  توانیــد  نمــى 
تریــن بخــش  داده کــه مهــم  تحقیقــات نشــان 
عذرخواهــى »قبــول مســئولیت« اســت. پذیــرش 

اینکــه اشــتباه کــرده ایــد بســیار مهــم اســت.
ــر  ــورد نظ ــرد م ــاس ف ــر احس ــه خاط ــت ب ــچ وق هی
ــان  ــار خودت ــر رفت ــه خاط ــه ب ــد، بلک ــى نکنی عذرخواه

ــد. ــذرت بخواهی مع
بــه جــاى اینکــه بگوییــد: » از اینکــه بــا حرفــام 
ناراحتــت کــردم عــذر مــى خــوام« بگویید:»متأســفم 

ــم «. ــت گفت ــى به ــات دردناک ــن جم م
ــت. ــران اس ــنهاد جب ــر ، پیش ــم دیگ ــن جزءمه دومی
وقتــى قــادر نیســتید آســیبى کــه بــه طــرف مقابلتــان 
زده ایــد برگردانیــد، پــس الزم اســت کارى بکنیــد کــه 

آســیب وارده کــم شــود.

جــزء مهــم دیگــر، ابــراز تأســف ، توضیــح اینکــه چــرا 
چنیــن شــد و بیــان پشــیمانى اســت.

ــى »درخواســت  ــه ى عذرخواهـــــ ــن مرحلــــ آخری
ــت.  ــش« اس بخش

پــر واضــح اســت کــه مضمــون عذرخواهــى نیمــى از 
ــات وارده بیشــتر از ایــن حرفاســت.  راه اســت، جریان
بــا مــن مــن کــردن، اجتنــاب از نــگاه مســتقیم، 
دســت بــه ســینه گوشــه اى ایســتادن و هنــوز در 
ــیار  ــما را بس ــر کام ش ــودن تأثی ــت ب ــه عصبانی مرحل
ــد  ــى داری ــد عذرخواه ــًا قص ــر واقع ــى کند.اگ ــم م ک
ــى  ــی و ایمیل ــد، اس ام اس ــى کنی رو در رو عذرخواه
ــد و  ــى دارد. طــرف شــما دوســت دارد ببین ــر کم تأثی
یــا بشــنود کــه در ابــراز تأســف خــود پشــیمان هســتید 
ــه شــما اعتمــاد  ــه دوســتی ب ــراى بقی ــد ب و مــى توان

ــد. کن

 قدم هـایی برای عذرخواهى!

ســـــال دوم               شـمـــاره  249

امام حسین علیه السالم:

َمن حاَوَل َامرًا بَمعِصَیِه اهلِل کاَن َافَوَت ِلما َیرُجو َوَاسَرَع 

ِلَمجئ ما َیحَذُر؛

 آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را 

از دست می دهد و نگرانی ها به او رو می آورد.

کافی)ط-االسالمیه( ، ج2 ، ص 373

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

32   ْC

28   ْC

33   ْC

35   ْC

18   ْC

12   ْC

20   ْC

20   ْC

نتیجــه  ایــن  بــه  الزم،  اقدامــات  اِعمــال  از  بعــد 
رســیدید کــه فرزندتــان آمادگــی آن را دارد کــه دوره 
ــان را  ــه تحقیقاتت ــد. خاص ــاز کن ــتانی را آغ پیش دبس
ــرای  ــد ب ــر می کنی ــه فک ــه ای را ک ــام داده و مدرس انج
انتخــاب کردیــد. حــاال  کودک تــان مناســب اســت 
ــینید  ــه بنش ــت ک ــن اس ــد ای ــد بکنی ــه بای ــا کاری ک تنه
ــد. پیــش از  ــر کنی ــاز شــدن مــدارس صب ــان ب ــا زم و ت
ــرای دوران  ــه او را ب شــروع مدرســه، زمــان آن اســت ک
پیش دبســتانی آمــاده کــرده و از ایــن مســاله اطمینــان 
حاصــل کنیــد کــه در برخــی از امــور مربــوط بــه مدرســه 

پیــش از رفتــن بــه آن، مهارت هــای کافــی را دارد.
بهداشت شخصی

وقتــی کودکســتان آینــده فرزندتــان را بررســی می کنیــد، 
بایــد بدانیــد کــه کجــا پوشــک بچــه را عــوض می کننــد. 
بچــه  می دهنــد کــه  ترجیــح  والدیــن  از  بســیاری 
نســبت بــه اســتفاده از لگــن مخصــوص خــود، آمــوزش 
ــن هــم لزومــی  ــا بعضــی  والدی ــده باشــد، ام الزم را دی
نمی بیننــد کــه ایــن مســاله را بــه او آمــوزش دهنــد. در 
ــا لگــن آشناســت، بایــد  هــر صــورت، اگــر کودک تــان ب
در اســتفاده از مهارت هــای مخصــوص بــه آن احســاس 
راحتــی داشــته باشــد. این کــه آیــا خــودش بــه تنهایــی 
می توانــد توالــت بــرود؟ آیــا می دانــد بعــد از پایــان کار 
بایــد دســت هایش را کجــا بشــوید و خشــک کند؟بــرای 
تحریــک حــس اســتقال و اعتمــاد بــه نفــس در بچــه، 
او را تشــویق کنیــد تــا خــودش بتوانــد عادت هــای 
مربــوط بــه توالــت رفتــن و شســتن را در خــود پــرورش 
ــه ســرویس بهداشــتی مدرســه ممکــن  دهــد. رفتــن ب
ــترس  ــا اس ــوأم ب ــا ت ــیاری از بچه ه ــرای بس ــت ب اس
ــته اند  ــادت نداش ــه ع ــی ک ــرای انهای ــا ب ــد، خصوص باش

مــدت زمــان زیــادی از خانــه دور باشــند یــا بــه وفــور از 
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــای عموم توالت ه

بچه هــای ۳ تــا ۵ ســاله هنــوز کنتــرل کاملــی بــر 
مثانــه خــود نداشــته و ممکــن اســت ناخــودآگاه خــود 
را خیــس کننــد. اگرچــه احتمــاال آمــوزگاران بــه کــودکان 
ــد،  ــه توالــت رفتــن دارن ــاز ب ــد گفــت کــه اگــر نی خواهن
ــتراحت  ــای اس ــل درس از فرصت ه ــد در فواص می توانن
اســتفاده کننــد، بــا ایــن حــال شــما بایــد بــه فرزند تــان 
یــاد بدهیــد تــا بتوانــد ایــن مســاله را تشــخیص دهــد 
ــه دستشــویی  ــه ب ــان ادرار داشــت، بافاصل ــه هــر زم ک
ــه  ــد ک ــوع آگاه کنی ــن موض ــن او را از ای ــرود. هم چنی ب
ــازه  ــم اج ــر از معل ــت اگ ــد داش ــکلی نخواه ــچ مش هی
بگیــرد تــا بــه دستشــویی بــرود، حــاال چــه از راه نزدیــک 
شــدن بــه او یــا بلنــد کــردن دســتش. اگــر بنــا بــه هــر 
ــا نگــران  ــه دارد ی ــل بچــه نتوانســت خــودش را نگ دلی
ایــن مســاله بــود، بــه او بگوییــد کــه اصــا جــای نگرانــی 
نیســت. در واقــع برایــش توضیــح دهیــد کــه ایــن  
مســائل بــرای همــه پیــش می آیــد و معلــم بــه خاطــر 

ــت. ــر اس ــا در کاس حاض ــن  چیزه همی
چطور بدون وجود شما با این مساله کنار بیاید

در  یــا  بــوده  مهدکــودک  در  بچه هایــی کــه  بــرای 
والدیــن  آن  در  کــه  ســازمان یافته ای  فعالیت هــای 
ــن  ــته اند، ای ــور داش ــد حض ــی نمی کنن ــت چندان دخال
ــا  ــود، ام ــد ب ــی نخواه ــاله بغرنج ــا مس ــوع اص موض
بــرای بچه هایــی کــه تمــام روز در خانــه هســتند، 
ایــن مســاله ممکــن اســت نگران کننــده باشــد.اگر 
ــی  ــد، خیل ــا بگذاری ــا تنه ــایر بچه ه ــا س ــان را ب فرزند ت
برایــش راحت تــر خواهــد بــود تــا خــودش را بــا شــرایط 
پیش دبســتانی وفــق دهــد. می توانیــد کار را خیلــی 

راحــت آغــاز کنیــد – مثــا یــک ســاعت او را بــا فــردی 
کــه نســبت یــا آشــنایی بــا او دارد تنهــا بگذاریــد – مثــا 
ــک  ــا ی ــا ب ــه اش و ی ــورد عاق ــزرگ، آشــنای م ــا پدرب ب
ــا یــک بعــد از ظهــر را  دوســت – و بگذایــد کل صبــح ی

ــد. ــپری کن ــرد س ــا آن ف ب
ــدن وقــت و دور  مهــم نیســت کــه بچــه چقــدر از گذران
ــدر  ــی داشــته و چق ــودن از شــما حــس و حــال خوب ب
ــه مهــم این جاســت  ــار آمــده اســت، نکت ــا شــرایط کن ب
کــه بــه خاطــر داشــته باشــید وقتــی بچه هــا بــا کســی 
کــه می شناســند تنهــا می ماننــد دوره ســازگاری و وفــق 
ــپری  ــر س ــتانی بهت ــای پیش دبس ــود را در فض دادن خ
می کنند.ســعی کنیــد بــه معلــم فرزند تــان اعتمــاد 
کنیــد تــا بتوانــد ایــن دوره را بــا موفقیــت و بــه خوبــی 
ــا  ــه آنه ــت ک ــی اس ــن موقعیت ــد. ای ــر بگذران ــت س پش
ــد و مهــارت کافــی در آن  هــر ســاله بایــد مدیریــت کنن
دارنــد. اگــر قبــل یــا بعــد از شــروع ســال تحصیلــی در 
ــا  ــد آن را ب ــد، ســعی کنی ــی داری ــورد نگرانی های ــن م ای

ــد. ــان بگذاری ــر مربوطــه در می ــا مدی ــم ی معل
مهارت های اجتماعی اولیه 

ــان  ــاال فرزند ت ــتانی، احتم ــود دوره پیش دبس ــوای خ س
دربــاره این کــه در آنجــا بــا چــه کــس یــا کســانی خواهــد 
بــود ســؤاالت زیــادی خواهــد داشــت. و اگرچــه گفتــن 
ایــن جملــه کــه »دوســتان زیــادی پیــدا خواهــی کــرد!« 
بــه او قــوت قلــب خواهــد داد، امــا شــاید کــودک نونهــال 
ــه چــه معناســت  ــد کــه ایــن جملــه ب شــما دقیقــا ندان
ــن  ــا او در ای ــام دهد.ب ــن کار را انج ــد ای ــور بای ــا چط ی
ــی  ــه هرکس ــد ک ــه او بگویی ــد و ب ــت کنی ــورد صحب م
ــی  ممکــن اســت در روز اول کمــی دچــار شــک و دودل

 باشد. 

پند سقراط
روزی ســقراط، حکیــم معــروف یونانــی مــردی را دیــد کــه 
خیلــی ناراحــت و متاثراســت؛ علــت ناراحتیــش را پرســید. 
مــرد پاســخ داد : در راه کــه مــی آمــدم یکــی از  آشــنایان 
را دیــدم، ســام کــردم؛ جــواب نــداد و بــا بــی اعتنایــی و 
خودخواهــی گذشــت و رفــت؛ و مــن از ایــن طــرز رفتــار او 

خیلــی رنجیدم.ســقراط گفــت : چــرا رنجیــدی؟
مــرد نگاهــی بــه ســقراط کــرد و بــا تعجــب گفــت : خــب 

معلــوم اســت چنیــن رفتــاری ناراحــت کننــده اســت.
دیــدی  را مــی  راه کســی  در  اگــر   : پرســید  ســقراط 
 کــه بــه زمیــن افتــاده و از درد وبیمــاری بــه خــود 
رنجیــده  و  دلخــور  او  دســت  از  آیــا  پیچــد،   مــی 
 مــی شــدی؟مرد گفــت : مســلم اســت کــه هرگــز دلخــور 
نمــی شــدم؛ آدم کــه از بیمــار بــودن کســی دلخــور 
دلخــوری  جــای  بــه   : پرســید  شود.ســقراط  نمــی 
چــه احساســی مــی یافتــی و چــه مــی کردی؟مــرد 
و  شــفقت  و  دلســوزی  احســاس   : داد  جــواب 
او  بــه  دارویــی  یــا  طبیــب  کــردم  مــی   ســعی 
برسانم.ســقراط گفــت : همــه ی ایــن کارهــا را بــه خاطــر 
آن مــی کــردی کــه او را بیمــار مــی دانســتی؛ آیــا انســان 
تنهــا جســمش بیمــار مــی شــود؟و آیــا کســی کــه رفتارش 
نادرســت اســت، روانــش بیمــار نیســت؟اگر کســی فکــر و 
روانــش ســالم باشــد هرگــز رفتــار بــدی از او دیــده نمــی 
 شــود؟بیماری فکــر و روان نامــش »غفلــت« اســت و 
ــی  ــه کس ــبت ب ــش نس ــوری و رنج ــای دلخ ــه ج ــد ب بای
ســوزاند  دل  اســت  غافــل  و  مــی کنــد  بــدی   کــه 

و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند.
نتیجــه داســتان : از دســت هیچکــس دلخــور مشــو 
هرگــز  را  خــود  آرامــش  و  مگیــر  دل  بــه  کینــه   و 
 از دســت مــده و بــدان کــه هــر وقــت کســی بــدی 

می کند، در آن لحظه بیمار است.

بچه ها پیش از رفتن به مدرسه یا مهدکودک باید چه چیزهایی بدانند؟

جدول سودوکو - شماره 29پاسخ شماره 28 جدول سودوکو
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.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

دانستنی
حوادث

مفیدترین قسمت هندوانه را دور نریزید!
ــه  ــا اینک ــدارد. ب ــزه ای ن ــچ م ــه هی ــدون هندوان ــتان ب تابس
ممکــن اســت مطمئــن باشــید کــه مــی دانیــد چطــور بایــد 
ــم  ــن کنی ــم تضمی ــا می توانی ــد، تقریب ــوه را بخوری ــن می ای
کــه هیــچ چیــز مثبتــی عایدتــان نخواهــد شــد و علتــش آن 

ــد. ــت آن را دور می ریزی ــما پوس ــه ش ــت ک اس
بلــه درســت اســت. پوســت – بخــش ســفیدی از هندوانــه 
ــی و پوســت ســفت ســبز آن –  ــی صورت  بیــن قســمت اصل
نــه تنهــا قابــل خــودن اســت، بلکــه منبــع غنــی مــواد مغــذی 
ــه اســت فــرق دارد.  ــا آنچــه درون هندوان ــوده کــه کامــا ب ب
ــوه را داخــل  ــه دو می ــن اســت ک ــل ای ــن درســت مث بنابرای
یــک میــوه قــرار داده باشــید. شــاید برایتــان جالــب باشــد 
کــه بدانیــد پوســت ایــن میــوه نســبت بــه قســمت اصلــی 
داخلــی آن، فیبــر و پتاســیم بیشــتری دارد و همیــن باعــث 
می شــود تــا بــه اســنکی تبدیــل شــود کــه بــرای قلــب بســیار 
ــه  ــد اســت. تحقیقــات نشــان می دهــد پوســت هندوان مفی

مقــدار زیــادی از آمینواســیدی بــه نــام ســیترولین دارد.
ــری  ــید دیگ ــاد آمینواس ــی در ایج ــش مهم ــیترولین نق س
ــد کــه باعــث افزایــش تولیــد  ــام آرژینیــن ایفــا می کن ــه ن ب
ــی  ــای خون ــدن رگ ه ــاز ش ــه ب ــده، ب ــک ش ــید نیتری اکس
کمــک کــرده، فشــار خــون را کاهــش داده و ســامت عروقــی 
ــش داده، دشــمن خســتگی اســت، سیســتم  ــدن را افزای ب
ایمنــی بــدن را تحریــک و بــا ســرطان مبــارزه می کنــد و در 

ــزایی دارد. ــر بس ــا تأثی ــام زخم ه ــات و التی ــد عض رش
ــش  ــی لذت بخ ــه کم ــت هندوان ــوردن پوس ــه خ ــرای آنک ب
باشــد چــه بایــد کــرد؟ شــما مــی توانیــد پوســت را بــا انــواع 
ــک  ــرده و ی ــه ک ــرده، آن را قطعه قطع ــوط ک اســموتی ها مخل
خــوراک کیمچــی از پوســت هندوانــه درســت کنیــد و یــا آن را 
بــه شــکل نیــزه ای ببریــد و ترشــی پوســت هندوانــه درســت 

کنیــد.

نوشیدن آب لیمو ترش را جدی بگیرید
 لیمــو تــرش مزایــای فراوانــی دارد؛ در ادامــه 10 خــواص بــاو 

رنکردنــی لیمــو تــرش را برایتــان شــرح مــی دهیــم:
   کمک به هضم غذا

نوشــیدن آب لیموتــرش بهتریــن و ســاده ترین روش بــرای 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــت ب ــی اس ــتگاه گوارش ــت از دس حمای
ــش  ــا و افزای ــم پروتئین ه ــده در هض ــید مع ــه اس ــو ب لیم
تولیــد صفــرا در کبــد کمــک می کنــد و بــه نوبــه خــود باعــث 
تســریع هضــم چربی هــا و جلوگیــری از اختــاالت گوارشــی 

ــود. ــت می ش ــه یبوس از جمل
   تقویت سیستم ایمنی بدن

آب لیموتــرش ضــد باکتــری، ضــد التهــاب و غنــی از 
ویتامیــن )C( و آنتــی اکســیدان اســت کــه در تقویــت 
سیســتم ایمنــی بــدن بســیار موثــر اســت. آب لیمــو هنگامی 
کــه بــا آب ســاده مخلــوط شــود باکتری هــای موجــود در آن 

را از بیــن می بــرد.
   تمیز کردن کلیه ها

ــر  ــه میوه هــا حــاوی مقادی ــا بقی ــرش در مقایســه ب لیمــو ت
ــردن ســنگ  ــه در برطــرف ک بیشــتری از ســیترات اســت ک
کلیــه و جلوگیــری از تشــکیل مجــدد آن بســیار موثــر اســت.

   حفاظت از مفاصل و تقویت آنها
را کــه حــــــاوی کلســیم و  ســیترات، ســنگ کلیــــه 
ــت  ــک اس ــید اوری ــکل از اس ــنگی متش ــتال های س  کریس

از بین می برد. 
   هیدروژنیزه کردن بدن

آب لیموتــرش عمــل هیدروژنیــزه کــردن بــدن را انجــام 
ــدن انســان کمــک  ــات الزم در ب ــظ مایع ــه حف ــد و ب می ده

می کنــد.
   آب لیمو در سم زدایی موثر است

نوشــیدن آب لیمــو باعــث افزایــش ادرار شــده در نتیجــه بــه 
دفــع آب اضافــی، خــروج آالینده هــا و ســموم از بــدن کمــک 

می کنــد.
   جلوگیری از پیری زودرس

مخلوطــی از آب لیمــو بــا آب بــرای مراقبــت از پوســت 
بســیار مفیــد اســت، زیــرا لیمــو خاصیــت ضدباکتــری دارد 
ــه  ــد، در نتیجــه ب و از بافت هــای ســلول ها محافظــت می کن
عنــوان یــک مقــوی بــرای جلوگیری از پیــری زودرس بســیار 

ســودبخش اســت.
   بهبودی غشاهای مخاطی معده

 آب لیمــو می توانیــد زخــــــم معــده را درمـــــــان کــرده و 
ترمیــم دوبــاره  را  معــده  مخــاط  غشــای  نتیجــه   در 

 کند.

عرضه سرنگ تزریق توسط کارخانه 
تولیـد دوغ  در داخـل محصوالت 

بــر  مکــرر  نظــارت  بــا  کــه  غذایــی  امنیــت   
لبنیــات  نهادهــای تولیــدی ازجملــه  ســازمان ها و 
ــه  ــری جامع ــمی و فک ــامت جس ــظ س ــن حف  ضام
انــدک و گاهــا عــدم نظــارت  بــا نظــارت  اســت 
در جامعــه شــده  فکــری  ایجــاد مشــغله   باعــث 
اســت؛ کــه آیــا کاالیــی کــه در مراکــز فــروش ، 
غذاخوری هــا و…. مــورد عرضـــــه عمـــــوم قــرار 
ــتی و  ــز بهداش ــد مراک ــم تائی ــی رغ ــد عل می گیرنـــ
ــتی الزم را  ــتانداردهای بهداش ــًا اس ــا واقع ســامتی آی

ــر. ــا خی ــد ی دارن
در یکــی از شــهرهای هم جــوار ، شــهروندی کــه در 
ــی  ــام یک ــا ن ــه ب ــی ک ــوری دوغ لیوان ــذا خ ــک غ ی
از شــرکت هــای لبنیاتــی بــزرگ منطقــه هســت 

ــد. ــی ده ــفارش م س
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــرف متوج ــس از مص ــرد پ ــن ف ای
درون ایــن دوغ پلمــپ شــده، کــه فقــط از طریــق 
تــکان می خــورد،  نــی مصــرف می شــده چیــزی 
ــک  ــه ی ــود ک ــه می ش ــردن دوغ متوج ــاز ک ــس از ب پ
ســرنگ پنــج سی ســی کــه درون آن دو سی ســی آب 
وجــود دارد قرارگرفتــه و ســریعًا مراتــب را بــه پلیــس 
صورت جلســه  را  مســاله  و  می دهــد  گــزارش   110

ینــد. می نما
ــرنگ  ــات درون س ــًا محتوی ــه فع ــت ک ــی اس گفتن
کــه  یابیــم  آگاهــی  تــا  اســت  نشــده   بررســی 
از ایــن ســرنگ بــرای اضافــه کــردن یــا نمونه بــرداری 
یــا  می شــده  اســتفاده  لبنــی  محصــوالت   از 
ــری اســت؛ ــروس و باکت ــه وی ــوده ب ــک ســرنگ آل  ی
ســـــرنگ  ایــن  اگــــر  حتــی  حــــال  ایــن   بــا 
بــرای اضافــه کــردن مــواد لبنــی و یــا نمونــه بــرداری 
لیوانــی  دوغ  یــک  درون  آن  وجــود  باشــد،   نیــز 
آن هــم در عصــری کــه گفتــه می شــود حتــی از 
نکنیــد  اســتفاده  بــار  دو  پاســتیکی   بطری هــای 
 کمــی امنیــت غذایــی کاالهــای روزمــره ی مــردم 
و از ســوی دیگــر نظارت هــای مراکــز بهداشــتی را زیــر 

ــرد. ــؤال می ب س
بــرای  این گونــه مــوارد  بــه ذکــر اســت کــه  الزم 
ــا  ــود و باره ــاهده می ش ــه مش ــت ک ــار نیس ــن ب اولی
متفــاوت  بــه گونه هــای  مختلــف  شــرکت های  در 
ــود  ــن وج ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــز مشاهده ش ــری نی دیگ
ــه ســامت کاالهــای  اهمــال مســئوالن در رســیدگی ب
ــدگان   ــد کنن ــا تولی ــع ب ــورد قاط ــدم برخ ــی و ع مصرف
ــاظ  ــتانداردهای لح ــم اس ــه ه ــت ک ــده اس ــث ش باع
ــا اســتانداردهای بیــن المللــی بســیار تفــاوت  شــده ب
ــود را  ــدگان خ ــو تولیدکنن ــر س ــد و از دیگ ــته باش داش
موظــف بــه رســاندن بــه اســتانداردهای جهانــی نبیننــد 
و بهــای ســنگین ایــن دســت از عــدم رعایــت بهداشــت 
 را مــردم بــا بــه خطــر انداختــن ســامتی خــود 

بپردازند.
منبع: دانا

ترقه بازی کودکان
 45 گوسفند را در آتش کباب کرد

معــاون شــهردار خاتــون آبــاد گفــت: ترقــه بــازی 
کــودکان شــهر خاتــون آبــاد از توابــع شهرســتان 
ــات و  ــل حیوان ــن آغ ــش گرفت ــب آت ــهربابک موج ش

تلــف شــدن 4۵ گوســفند شــد.
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــد در گف ــودی میمن ــدی محم مه
افــزود: پــرت کــردن ترقــه توســط کــودکان روی آغــل 
گوســفندان کــه پوشــانده از بــرگ هــای خشــک بــود، 

ــروز ایــن آتــش ســوزی شــد. موجــب ب

ــور  ــرد: حض ــار ک ــاد اظه ــون آب ــهردار خات ــاون ش مع
نداشــتن صاحــب گوســفندان در زمــان آتــش ســوزی 
در محــل موجــب ســوختن گوســفندان بــه طــور کامــل 

در آتــش شــد.
ــارت وارد  ــت: خس ــاد گف ــون آب ــهردار خات ــاون ش مع
شــده بــه ایــن دامــدار حــدود 200 میلیــون ریــال 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب
مرکــز شهرســتان شــهربابک در 240 کیلومتــری شــمال 

غــرب کرمــان اســت.

قطار زن 35 ساله را زیر گرفت
عمومــی  روابــط  مدیــر 

اورژانــس فــارس از مــرگ 

ــور  ــار مح ــک زن در قط ی
خبــر  اصفهــان   شــیراز 

داد.
مدیــر  همتــی  حســن 
روابــط عمومــی اورژانــس 
ایــن  گفــت:  فــارس 
ــان  ــیراز اصفه ــور ش ــاعت 16:14 در مح ــه در س حادث
بعــد از ســیوند در تونــل امامــزاده عقیــل رخ داده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه علــت انجــام ایــن عمــل از 
 ســوی فــرد مذکــور مشــخص نیســت، تصریــح کــرد: 
ــده  ــایی نش ــوز شناس ــاله هن ــن زن ۳۵ س ــت ای هوی
اســت.بر اســاس گــزارش هــای رســیده شــده جســد 
ــر روی ریــل کشــیده  ایــن زن حــدود یــک کیلومتــر ب

شــده اســت.

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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برنامــه رادیویــی »چتــر ارتبــاط« بــه ســفارش شــرکت مخابــرات اســتان 
ــخ 1۳9۵/4/20  ــتان از تاری ــز اس ــدای مرک ــکاری ص ــا هم ــان و ب اصفه
ــه  ــن برنام ــداف پخــش ای ــن اه ــم تری ــرد. از مه ــت ک ــه فعالی شــروع ب
می تــوان بــه: معرفــی شــرکت مخابــرات، معرفــی خدمــات، ســرویس ها 
و مســئولیت هــای ایــن شــرکت، معرفــی آخریــن فناوری هــای مرتبــط 
بــا خدمــات ارتباطــات و تکنولــوژی اطاعــات و دریافــت نظــرات، 
پیشــنهادها و انتقــادات مــردم عزیــز اســتان در رابطــه بــا فعالیــت هــای 
ایــن شــرکت اشــاره کــرد. ایــن برنامــه ســاعت 10/10 صبــح روزهــای فــرد 

و تکــرار آن بعــد از خبــر ســاعت 14 همــان روز از صــدای مرکــز اصفهــان 
پخــش شــده و در پایــان هــر برنامــه یــک ســؤال از محتــوای آن برنامــه 
طــرح می شــود؛ کــه شــنوندگان تــا ســاعت 22 همــان روز فرصــت دارنــد 
ــز  ــه ســامانه پیامکــی ۳0001۳11۳۵ از جوای ــح ب ــا ارســال پاســخ صحی ب

ایــن طــرح بهــره منــد شــوند.
و  دیدگاه هــا  معرفــی  برنامــه  ایــن  مهــم  اهــداف  از  یکــی   
حســین  اســت.  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت  اهــداف 
دربــاره  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  عامــل  مدیــر   کشــایی 
مهــم تریــن ارزش هــای کســب و کار ایــن شــرکت می گویــد: مــا اعتقــاد 
داریــم کــه کیفیــت را پایانــی نیســت بــه همیــن دلیــل مــا همــواره ســعی 
ــه قــول یــک  ــه خدمــات خــود داریــم ب در رشــد خدمــات و کیفیــت ارائ

ضــرب المثــل ژاپنــی مشــتری پادشــاه اســت.
ــه مشــتریان  ــود را ب ــات خ ــن خدم ــا بهتری ــم ت ــز ســعی می کنی ــا نی  م
ــب  ــای کس ــان ارزش ه ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــم. ش ــه کنی عرض
 و کار خــود را بــر چندیــن اصــل اســتوار کــرده اســت کــه عبارتنــد

 از:
ــه ســرویس و خدمــات  - رعایــت ســطح کیفیــت تضمیــن شــده در ارائ

پــس از فــروش
- انعطاف پذیری در ارائه خدمات

- تکریم مشتریان
- دانش محوری

- پاسخگویی
- شفافیت در ارائه خدمات

- سودآوری و تضمین درآمد برای سهام داران
- بهبود مستمر و رشد بهره وری

- حفظ منافع تأمین کنندگان
ــز  ــرات نی ــن ذینفعــان شــرکت مخاب ــم تری ــاره مه مهنــدس کشــایی درب

ــد از: ــرات عبارتن ــرکت مخاب ــان ش ــد: ذینفع می گوی
1- سهامداران

ــت  ــا، اینترن ــت، تلفــن همــراه، دیت 2- مشــتریان )مشــترکین تلفــن ثاب
ــرعت و ...( پرس

۳- کارکنان
4-پیمانکاران

۵- جامعه
ــوردار  ــاالی برخ ــیار ب ــه از ارزش بس ــرات جامع ــان مخاب ــان ذینفع در می
اســت زیــرا در ســطح کان تمامــی مــوارد دیگــر را در دل خــود جــای داده 
و از ایــن رو رضایــت کل جامعــه رضایــت مــوارد دیگــر را نیــز بــه همــراه 

خواهــد داشــت.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد


