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تاثیرنامه های پیامبر)ص(                 

له
قا

رم
س سال ششم هـ.ق  پیامبر اسالم در راستای معرفی 

اسالم  مبین  دین  پذیرش  به  دعوت  و  اسالم 
روسای  و  پادشاهان  به  ارسال  و  نامه  نوشتن 

عصر  در  ها  پیام  و  ها  نامه  ارسال  فرمودند  کشورها 
جایگاه  از  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اعظم  پیامبر  رسالت 
ویژه ای برخوردار است. این رویداد از جمله اقدامات 
علیه  اهلل  صلی  اعظم  پیامبر  آور  شگفت  و  حماسی 
تحسین  را  آن  اندیشمندی  انسان  هر  که  است  و آله 
می کند و الگوی رفتاری خویش قرار می دهد. اهمیت 
آشکارتر  وقتی  آله  و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  نامه های 
در  آنها  شگفت  تأثیر  و  بازتاب  ژرفای  به  که  می شود 
»صلح  پیمان  شود.  بسزایی  توجه  گون  گونا ابعاد 
اسالمی  جامعه  برای  نسبی  آرامش  نوعی  حدیبیه« 
به همراه داشت؛ از این رو، پیامبر اسالم ابالغ رسالت 
گر  ا که  است  طبیعی  نمود.  آغاز  را  خویش  جهانی 
از  نبود، خیلی زودتر  ناجوانمردانه عرب  تهاجم های 

این پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله ...

دهم مهر ماه به نام روز جهانی سالمند نامگذاری شده است این روز را به همه پدران و مادران 
همه  دست  و  می کنیم  عرض  تهنیت  و  تبریک  هستند  الهی  برکت  عزیزی که  سالمندان  و 
سالمندانی را که سالهای قدرت و قوتشان را به خدمت ملت اختصاص دادند می بوسیم. در 
اطرافمان هر روز آدم های بسیاری را می بینیم که ورق تقویم ها، حسابی از سروصورتشان رد 
شده است. گویا چهره خسته شان را با خط هایی عمیق نقاشی کرده اند. اینان که از زمستان 
های زندگی، برفی همیشگی بر سر دارند، نمایندگان کهن سال یک نسلند؛ نسلی که از روزها و 
سال ها، خاطرات زیادی را در کوله بار عمرشان انبار کرده اند. ما به این نسل و به سپیدی ها و 
تجربه هایشان سخت محتاجیم و وظیفه داریم حرمتشان را حفظ کنیم. ما به آنها که این طور 

ما را به این زندگی و زندگی را این گونه به ما تحویل داده اند، مدیونیم.
این گونه ترسیم شده است:  او  آیه54 سوره روم، سیر عمر آدمی و سال های سالمندی  در 
ناتوانی،  از  بعد  بودید. سپس  آفرید، در حالی که ضعیف  را  »خدا همان کسی است که شما 
قّوت بخشید و باز بعد از قوت، ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد، می آفریند و دانا و 
آموزه های روشن فرهنگ اسالمی است.  از  آنان،  احترام ویژه  و  تواناست«.تکریم سالمندان 
نور و هدایت است، در آیه23 سوره اسراء می فرماید: »به  از  قرآن مجید که دفتری گشوده 
پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، یا هر دو آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین 
اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو.« 
پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله نیز در سخنی گران قدر، واالیی سالمندان را این گونه ترسیم می 
کند: »احترام به پیران امت من، گرامی داشت من است.« امام علی علیه السالم ، بزرگداشت 
سالمندان را زمینه ساز احترام خود انسان می داند و می فرماید: »به بزرگانتان احترام کنید 
فرموده باره  این  در  نیز  السالم  علیه  صادق  امام  شمارند.«  محترم  را  شما  ترها   تا کوچک 

 است: »پیران خویش را تکریم کنید«.
سالمندان، در روزگاری دیگر و در شرایط و آدابی متفاوت پرورش یافته اند و دل بسته سنت 
های خود هستند و بدین دلیل، نمی توانند بی مهری نسل جدید را به سنت های قدیم بپذیرند. 
جوانان نیز در محیط هایی نو و تحت تأثیر عوامل جدیدی رشد کرده اند. از این رو، باگرایش 

از  با سنت ها به ستیز برمی خیزند. این سنت گرایی  تازه و نوجویی های گاه افراطی،  های 
یک سو و نوگرایی از سوی دیگر، بستر مناسبی برای پدید آمدن بحرانی در درون خانواده و 

اجتماع است.
حکیمانه  نقد  نیازمند  سالمندان،  هم  و  جوانان  هم  نسل،  دو  میان  های  فاصله  زدودن  برای 
هستند. جوانان باید بدانند هر کهنه ای، بی ارزش و کم اهمیت نیست و هر تازه ای، مطلوب و 
مشروع و پذیرفتنی. کهن ساالن نیز باید بپذیرند که هر کهنه ای، ارزشمند و مقبول و هر نویی، 

بی قدر و منفور نیست.
هر  وجود  با  که  شود  نهادینه  ما  اسالمی  جامعه  میان  در  ارزش  این  باید  همه،  این  با 
به تر  شایسته  و  تر  مهم  تر،  ای، گرامی  تازه  و  نو  هر  از  سالمندان  سلیقه،  تفاوت  و   اختالف 

 احترامند.
پند پیران، گران بهاست؛ چرا که با خاطره تجربه ها درآمیخته و در گذر روزگار به مرز پختگی 
و گران باری رسیده است. گویا پیر در پنهان هر رخداد، نکته ها می بیند که دیده دیگران به 

دیدن آن نابیناست.
آنچه اندر آینه بیند جوان                                   پیر اندر خشت بیند بیش از آن

از این رو، جوانان به پند آموختن از پیران توصیه شده اند:
جوانا سر متاب از پند پیران                                        که رأی پیر از بخت جوان به

نشان لیاقت خدا، مدالی نیست که بر گردنت بیاویزی. نشان لیاقت خدا، تنها چند خط ساده 
است؛ خط های ساده ای که بر پیشانی ات می کشد. هر تقویم که تمام می شود، خطی بر خطوط 
پیشانی ات اضافه می گردد و روزی می رسد که پیشانی ات پر از دست خط خدا می شود. آیینه 
ها می گویند آن کس زیباتر است که خطی بر چهره ندارد؛ آیینه ها اما دروغ می گویند. دست خط 
خدا بر هر صفحه ای که بنشیند، زیبایش می کند. جوانی، بهایی است که در ازای دست خط خدا 
 می دهیم. دست خط خدا اما پیش از اینها می ارزد. کیست که جوانی اش را به دست خط خدا

 نفروشد؟

در صفحه اجتماعی )7( بخوانید
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تخلف رانندگی شرعا حرام استاخبار روز
گفت:  آیت اهلل مکارم شیرازی با اعالم اینکه تخلف رانندگی شرعا حرام است 

مردم نسبت به نیروی انتظامی خوش بین هستند، مجاهدت های 
ماموران را می بینند و عملکردشان را رصد می کنند. 

مرجع تقلید شیعیان به فضای سایبری و مطمئن نبودن فیلترها 
گفت: بسیاری از طالق ها به خاطر ... کرد و  اشاره 

 مبارزه با قاچاق 
بهانه ای برای گرانی لوازم خانگی

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

نگاهی به جدیدترین آمار فروش فیلم ها
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نشان لیاقت           

کز  روند سپردن سالمندان به مرا

سالمندی رو به افزایش است 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

دو قطبی دروغین
یکــی از ترفندهــای دشــمنان ایجاد 
دروغیــن  و  دوقطبی هــای کاذب 
مســابقه  انتخابــات  اســت... 
اســت؛ یکــی جلــو می افتــد، یکــی 
عقــب می مانــد؛ ایــن دشــمنی 
و عنــاد نیســت، ایــن دوقطبــی 
ایــران  در  بلــه،  نیســت.  شــدن 
اســامی یــک دوقطبــی ای وجــود 

ــه  ــاب و اســتکبار. آن کســانی ک ــی انق دارد؛ دوقطب
ــتکبارند  ــه ی اس ــده ی از دوران غلب ــای بازمان تفاله ه
ــا اســت،  ــر آنه ــا و همفک ــال آنه ــه دنب و هرکســی ک
بلــه، این هــا بــا انقــاب بدنــد؛ ایــن دوقطبــی هســت 
ــه  ــد ب ــی، عاقه من ــران، انقاب ــت ای ــه ی مّل ــا قاطب اّم
نظــام اســامی، عاشــق امــام و توصیه هــا و اصولــی 
کــه امــام پایه گــذاری کــرده ]هســتند[؛ بلــه، ]بیــن[ 
آن کســانی کــه بــه امــام و انقــاب عاقه مندنــد، بــا 
کســانی کــه اصــل انقــاب و نظــام را قبــول ندارنــد، 
ــه یــک دوقطبــی این جــوری هســت. ۵/۱۲/۹۴ البّت

خطر دوقطبی های مصنوعی
مواجهــه  ایــن  در  اســامی  جمهــوری  دشــمن 
ــر  ــر پیک ــی را ب ــا نظــام اســامی »زخم های ــزرگ ب ب
ایــن انقــاب میزنــد و وارد می کنــد، مــا بایــد 

بــه ایــن زخمهــا التیــام ببخشــیم؛ 
و  مذهبــی  تفــّرق  مســئله ی  یکــی 
ســّنی-  و  اســت -شــیعه  طائفــی 
ــی  ــات جناح ــئله ی اختاف ــی مس یک
دوقطبــی  مســئله ی  یکــی  اســت؛ 
ــه اســت؛  ــِی جامع ــای مصنوع کردن ه
ــد  ــه دارن ــت ک ــی اس ــا زخمهای این ه
وارد می کننــد؛ بایــد اینهــا را التیــام 
بخشــید. ۱۴/۳/۹۵« و ایــن توصیــه 
روشــن رهبــر حکیــم انقــاب اســت کــه: »نگذاریــد 
ــا  ــی ی ــات جناح ــا احساس ــخصی ی ــات ش احساس
ــد. منطــق  ــه کن ــر منطــق غلب ــًا احساســات، ب مطلق
ایــن اســت کــه وقتــی دشــمن از دور نــگاه می کنــد، 
احســاس کنــد کــه اینجــا یکپارچــه اســت، احســاس 
ــه  ــی زده بشــود ک ــه حرفهای ــد. اینک ــی بکن یکپارچگ
از آن حرفهــا دوجریانــی و دوجهتــی و تخاصــم و 
ــه ی  ــا در مجموع ــت ی ــل مّل ــری در داخ دوقطبی گ
ــت.  ــور اس ــرر کش ــه ض ــود، ب ــتفاده بش ــام اس نظ
ــری  ــه رهب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ۱۴/۳/۹۵« ب
چنیــن مصرانــه می گوینــد »بنــده ی حقیــر ... اصــرار 
دارم بــر وحــدِت قلــوب و حرکــت در مســیر واحــد و 
اتحــاد نیروهــای کشــور، بخصــوص نیروهــای مؤمن 

انقابــی.۵/۷/۹۵« و 

ــه  ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــدوی در خطبه ه ــت هللا ســید ابوالحســن مه آی
اصفهــان در خصــوص هفتــه امــر بــه معــروف گفــت: امــر بــه معــروف فوایــد 
مهمــی دارد کــه اتحــاد جامعــه بــه وســیله امــر بــه معــروف و اصاح شــدن فرد 

و جامعــه از جملــه ایــن فوایــد هســتند.
وی در رابطــه بــا روش هــای تذکــر دادن بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــرد، روش  ــرام ف ــت احت ــا رعای ــر نوشــتاری ب ــر لســانی، تذک ــرد: تذک ــد ک تأکی
ــا  ــه ب ــاب در رابط ــدای کت ــازی، اه ــای مج ــا فض ــراه ی ــن هم ــتفاده از تلف اس
ــه  ــی اســت ک ــق واســطه، روش های ــروف از طری موضــوع مربوطــه و امربه مع
می تــوان بــا اســتفاده از آن هــا به خوبــی افــراد جامعــه را امــر بــه معــروف کــرد.

امــام جمعــه موقــت اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع برجــام اظهــار 
داشــت: قبــل از برجــام بی اعتمــادی قــوی نســبت بــه آمریــکا داشــتیم و ایــن 

موضــوع بــه همــه آن هــا ثابــت شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه آیــات قــرآن کریــم در مــورد دشــمنان اســام افــزود: در قــرآن 
تأکیــد شــده کــه دشــمنان چیــزی به جــز تأمیــن منافــع خــود را در ســر ندارند، 
کــه مــا بــه ایــن موضــوع واقفیــم و پیــش از ایــن نیــز ایــن آیــه را می خواندیــم.

امام جمعــه موقــت اصفهــان عنــوان کــرد: از رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــا  ــن بی اعتمــادی م ــًا ای ــراد حقیقت ــن اف ــه ای ــم ک ــران تشــکر می کن اتمــی ای
نســبت بــه آمریــکا را بــه خوبــی بیــان کرده انــد و آثــار هــم ایــن را بــه خوبــی 

ــد. ــت می کن ثاب
وی خاطــر نشــان کــرد: از همیــن جــا بــه آمریــکا می گویــم، آن بی اعتمــادی 
کــه مــا نســبت بــه آمریــکا از قبــل در قلــب و دل داریــم، هیــچ وقــت از بیــن 

نخواهــد رفــت.

نشــریه وال اســتریت ژورنــال مدعــی شــد در حالــی کــه شکســت داعــش در عــراق و ســوریه باعــث برقــراری 
ــرای  ــرای محــور مقاومــت می شــود، کشــورهای عربــی بایــد تــاش کننــد ب مســیر ارتباطــی تهران-بیــروت ب

شکســتن هــال شــیعی ایــران، شــورش جدیــدی بــه پــا کننــد.
نشــریه آمریکایــی »وال اســتریت ژورنــال« در یادداشــتی بــه بررســی حمایــت ایــران از محــور مقاومــت بــرای 
مبــارزه بــا داعــش و حمایــت کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس از ایــن گــروه تروریســتی پرداختــه و 
خواســتار تــاش کشــورهای عربــی بــرای مقابلــه بــا نیروهــای تحــت حمایــت ایــران در ســوریه و عــراق شــد.
در ابتــدای ایــن یادداشــت بــا اشــاره بــه نگرانــی کشــورهای عربی از قــدرت گرفتــن ایــران در منطقه و اســتفاده از 
داعــش بــرای مقابلــه بــا جمهــوری اســامی آمــده اســت: »دیــوار آتشــینی کــه ایــن گــروه افراطــی ایجــاد کــرده 

مانعــی میــان همبســتگی منطقــه ای ایــران و متحدانــش یعنــی ســوریه و لبنان اســت.«
وال اســتریت ژورنــال در راســتای سیاســت های تفرقــه افکنانــه غــرب میــان پیــروان اهــل ســّنت و شــیعیان، 
ــه  ــران ب ــه، ای ــزون داعــش و از دســت دادن هرچــه بیشــتر مناطــق متصرف ــا شکســت های روزاف نوشــت: »ب
ایجــاد داالن ارتباطــی میــان تهــران و بیــروت نزدیک تــر می شــود و ایــن امــر بــرای کشــورهای عــرب تهدیــد 

خطرناکــی اســت.«
ایــن نشــریه مدعــی شــد: »نیروهــای شــیعه تحــت حمایــت ایــران ماننــد حــزب هللا لبنــان و ســازمان بــدر و 
ــد  ــر می کنن ــراق و ســوریه را پ ــراق، خــأ ایجــاد شــده از عقب نشــینی داعــش در ع ــب اهــل حــق در ع عصائ
ــه ایــن  ــر از ایــن گــروه تروریســتی هســتند. مقامــات غربــی زیــادی ب ــر و آمــوزش دیده ت کــه بســیار مجهزت
شــبه نظامیان شــیعه بــا چشــم جایگزیــن کامــاً ارجح تــری نســبت بــه تروریســت های داعــش نــگاه می کننــد 
و حتــی برخــی از ایــن گروه هــا در عــراق بــا نیــروی هوایــی آمریــکا بطــور غیرمســتقیم هماهنگــی می کننــد.«

نویســنده ایــن یادداشــت بــا مطــرح کــردن دوبــاره ادعــای »هــال شــیعی« و تــاش ایــران برای مســلط شــدن 
بــه کشــورهای عــراق، ســوریه و لبنــان، افــزود: »حضــور نظامــی گســترده آمریــکا و شــورش ســّنی ها در عــراق، 
بحــران ســوریه و ظهــور داعــش همگــی باعــث مختــل شــدن ارتباطــات زمینــی و تســلط ایــران بــرای هــال 

شــیعی شــد.«

محمــد  حجت االســام 
قاســمی زاده ظهــر دیــروز در 
جمعــه  نمــاز  خطبه هــای 
ــر  ــه ۹ مه ــا اشــاره ب ــان ب کرم
مــاه روز همــدردی بــا کــودکان 
فلســطینی گفــت: رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــرای مبــارزه 
بــا مــردم مظلــوم فلســطین از هیــچ کوششــی دریــغ نکــرده 
ــاند  ــهادت می رس ــه ش ــودکان را ب ــان و ک ــت و نوجوان اس
از  فلســطین  مــردم  آرمــان  و  فلســطین  از  و حمایــت 
ــوری اســامی و از خطــوط قرمــز  اولویت هــای نظــام جمه

ــت. ــا اس م
قاســمی زاده ابــراز داشــت: ۱۲ مهــر مــاه آغــاز محــرم الحرام 
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوان ام ــا عن ــه ب ــت ک اس
نامیــده شــده اســت و پیامبــر اعظــم )ص( فرمــود، »حیات 
ــروف،  ــه مع ــر ب ــردن ام ــی ک ــه عملیات ــامی ب ــه اس جامع

ــر اســت«. ــکاری در کار خی ــاون و هم ــر و تع ــی از منک نه
وی بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر تصریــح کــرد: امــر بــه معــروف یعنــی آنچــه بــرای 

خــود می خواهیــد بــرای دیگــران هــم بخواهیــد.

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری ظهــر دیــروز در خطبه هــای 
ــه  ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــاز جمع نم
انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای اســامی اظهار 
 داشــت: انتخابــات همواره از مســائل مهم کشــور و نظام 
و  برنامه ریــزی  تدبیــر،  آن  بــرای  بایــد  و  بــوده 

شــود. دوراندیشــی 
ــه اینکــه رهبــر معظــم انقــاب بیــش  ــا اشــاره ب وی ب
از هــر فــرد دیگــری نســبت بــه ایــن موضــوع دغدغــه 
دارنــد، عنــوان کــرد: اینکــه ایشــان تاکیداتــی در مــورد 
ــات  ــراد در انتخاب ــی اف ــور برخ ــدم حض ــا ع ــور ی حض
ــظ وحــدت  ــه حف ــدام ســفارش ب ــه م ــا اینک ــد ی دارن
ــان  ــد، نش ــردم می کنن ــف و م ــای مختل ــان گروه ه می

ــت. ــان اس ــی ایش از دوراندیش
معظــم  رهبــر  عنــوان کــرد:  یــزد  جمعــه  امــام 
را  دشــمن  توطئه هــای  و  دسیســه ها  انقــاب 
دوراندیشــی های  هم اکنــون  از  و  می شناســند 
الزم  ســفارش های  و  می دهنــد  انجــام  را  الزم 
و  می کننــد  مختلــف  گروه هــای  و  افــراد  بــه  را 
داشــته  دقت نظــر  زمینــه  ایــن  در  بایــد   همــگان 

باشند.

ــر  ــت: رهب ــار گف ــال و بختی ــه در چهارمح ــده ولی فقی نماین
ــد  ــیار تأکی ــماری بس ــردم در سرش ــرکت م ــه ش ــاب ب انق
کردنــد و شــرکت در ایــن امــر مهــم، بــرای ایجــاد وضعیــت 

شــفاف در کشــور وظیفــه همــگان اســت.
حجت االســام محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه ایــن هفتــه اظهــار کــرد: سرشــماری نفــوس و 
مســکن آغــاز شــده و در حــال حاضــر بــه صــورت اینترنتــی 
ولی فقیــه  اســت.نماینده  برگــزاری  حــال  در  کشــور  در 
در چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه سرشــماری 
ــور  ــار در کش ــال یک ب ــج س ــر پن ــه ه ــت ک ــه ای اس برنام
انجــام می شــود تــا آمــار صحیــح جمــع آوری شــود، 
ــر  ــای مؤث ــر و برنامه ریزی ه ــب تدابی ــن ترتی ــه ای ــزود: ب اف
ــه  ــاره ب ــا اش ــام ب ــورت می گیرد.نکون ــا ص ــه زمینه ه در هم
دهــم مهرمــاه روز جهانــی ســالمندان اضافــه کــرد: از نــکات 
ــد ترســید  ــه ســالمندان اســت و بای مهــم جامعــه توجــه ب
از اینکــه در خانــواده ای ســالمندی باشــد کــه احیانــًا تحقیــر 
ــه در  ــده ولی فقی ــارت دارد.نماین ــاس حق ــود و احس می ش
چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: ایــن درســت نیســت 
کــه کســی دم از حســین بزنــد و در جشــنواره های هنــری 
ــار داشــت:  ــن اظه ــد.وی همچنی ــل کن ــا تجلی از بدحجاب ه
نبایــد اجــازه دهیــم ارزش هــای اســامی کنــار زده و 

ــود. ــزار ش ــاد برگ ــف و فس ــس مختل مجال

نشریه خط حزب هللا در شماره جدید خود نوشت:

دوقطبی دروغین – دو قطبی مصنوعی

امام جمعه موقت اصفهان:

بی اعتمادی به آمریکا هرگز از بین نخواهد رفت

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال کشورهای عربی را به شورش بر علیه ایران تشویق کرد؛

شورش های عربی-آمریکایی

امام جمعه موقت کرمان:
حمایت از آرمان فلسطین 

خط قرمز ایران است

امام جمعه یزد:
سفارش رهبری به وحدت نشانه دوراندیشی 

ایشان در مورد دسیسه های دشمن است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:
نباید اجازه دهیم ارزش های اسالمی

کنار زده شود

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره  264  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

تاثیرنامه های پیامبر)ص(                                           
ادامه از صفحه یک: 

می  مذهبی  رهبران  و  رؤسا  زمامداران،  دعوت  به   
قریش  سرسخت  های  گیری  موضع  ولی  پرداخت 
و  کرد  سلب  او  از  را  فرصت  این  عرب،  احزاب  سایر  و 
شریف  اوقات  از  مهّمی  قسمت  بود  ناچار  حضرت  آن 

کیان اسالم اختصاص دهد. خویش را به دفاع از 
ــی هللا  ــم صل ــر اعظ ــه پیامب ــال، روزی ک ــر ح ــه ه ب
علیــه و آلــه از حمــات قریــش مطمئــن گردیــد، بــی 
ــانید.  ــان رس ــوش جهانی ــه گ ــود را ب ــدای خ ــگ ن درن
ــه  ــداران ب ــران و زمام ــه س ــرت ب ــای آن حض ــه ه نام
حــدود 68 عــدد مــی رســد کــه بررســی آنهــا بیانگــر 
ایــن واقعیــت اســت کــه برخــاف تهمــت های نــاروای 
برخــی خاورشناســان، زبــان اســام، زبــان اندیشــه آزاد 

ــان شمشــیر و زور. ــه زب ــوده اســت، ن و اســتدالل ب
بــر همیــن اســاس، روزی نبــی اعظــم صلــی هللا علیــه 
ــاران خویــش تأکیــد فرمــود کــه در نمــاز  ــه ی ــه ب و آل
صبــح حضــور بــه هــم رســانند و پــس از ادای فریضــه 

رو بــه ســوی آنــان نمــود و فرمــود:
»خــدای ســبحان مــرا بــه عنــوان رحمــت بــرای 
جهانیــان و بــه ســوی همــه بشــریت ارســال فرمــوده 
ــن  ــه در ای ــت ک ــن آن اس ــار م ــن، انتظ ــت. بنابرای اس
ــه  ــد ک ــورد نکنی ــه برخ ــن آن گون ــا م ــر ب ــر خطی ام
حوارییــن بــا حضــرت عیســی برخــورد نمودنــد.« 
ــود؟  ــه ب ــان چگون ــورد آن ــول هللا! برخ ــا رس ــد: ی گفتن
فرمــود: »عیســی بــن مریــم نیــز نظیــر مــن در صــدد 
بــر آمــد کــه بــرای ابــاغ پیــام خــود، نامــه هایــی را بــه 
وســیلة ســفیران و پیــک هایــی بــه اطــراف و اکنــاف 
بفرســتد؛ ولــی آنــان بــا ابــاغ پیــام آن حضــرت 
مخالفــت کردنــد؛ بدیــن صــورت کــه اگــر مقصــد 
نزدیــک بــود، پذیــرا مــی گشــتند و اگــر دور بــود، زیــر 

ــد.« ــی رفتن ــار نم ب
ــد  ــه تعه ــه و آل ــی هللا علی ــم صل ــر اعظ ــاران پیامب ی
دادنــد کــه دامــن همــت بــر کمــر زننــد و بــه هــر کجــا 
کــه آن حضــرت پیــام فرســتد، دور یــا نزدیــک، آن را 

ــد. ــاغ نماین اب
برخــی از آنــان کــه از امــور سیاســی آگاهــی داشــتند، 
ــام  ــرا ن ــری ســاخته شــود؛ زی ــه ُمه ــد ک ــه کردن توصی
ــری از  ــد. آن گاه مه ــی پذیرن ــر را نم ــدون مه ــای ب ه
ــول هللا«  ــد رس ــر آن »محم ــه ب ــد ک ــاخته ش ــره س نق
ــه در  ــه ک ــن گون ــد، بدی ــش کردن ــف نق ــه ردی را در س
رأس آن »هللا« و در پاییــن »محّمــد« و در وســط 
»رســول« آمــده بــود. ســپس آن حضــرت، شــش نفــر 
از زبــدگان را گزینــش فرمــود و بــه دســت هــر کــدام 
ــی آن حضــرت در  ــه رســالت جهان ــه ای ســپرد ک نام
آنهــا منعکــس بــود و آنــان را بــه نقــاط مختلــف اعــزام 
کــرد. آن ســفیران در یــک روز رهســپار ســرزمین هــای 
ایــران، روم، مصــر، حبشــه )اتیوپــی(، یمامــه، بحریــن 

و حیــره شــدند.
ــه در  ــه و آل ــی هللا علی ــر اعظــم صل ــای پیامب ــه ه نام
ــان بشــریت  ــن اســام در جه ــت و گســترش ایی تثبی

ــرا: ــر بســزایی داشــت؛ زی نقــش و تأثی
ــی هللا  ــم صل ــر اعظ ــالت پیامب ــاغ رس ــب اب 1. موج
علیــه و آلــه بــه جهانیــان گردیــد و در ایــن زمینــه آن 
حضــرت اتمــام حّجــت نمــود و ابــاغ رســالت از لــوازم 
اصلــی گســترش دیــن مبیــن اســام بــه شــمار مــی 

رفــت؛ فهــل علــی الّرســل االّ البــاغ المبیــن
ــدود  ــا ح ــا ت ــه ه ــال نام ــا ارس ــام ب ــر اس 2. پیامب
ــه اییــن اســام دســت  ــه واکنــش ســران ب ــادی ب زی
ــده  ــرای اقدامــات این ــه ای ب ــن امــر، زمین یافــت و ای
آن حضــرت بــرای ترویــج و گســترش شــریعت اســام 

ــد. گردی
آلــه  و  علیــه  هللا  صلــی  پیامبــر  هــای  نامــه   .3
توّجهــی  قابــل  تعــداد  و  داشــت  ایمانــی  اثــر 
او رســالت  بــه  آنهــا  پیــروان  و  ســران   از 

 گرویدند.
4. نامــه هــا، انعــکاس تبلیغاتــی داشــت. قهــرًا خبــر 
آن نامــه هــا و محتــوای آنهــا در بیــن درباریــان و 
ســایرین بازتــاب مــی یافــت، در محافــل و مجالــس 
بــرای پژوهــش  تحلیــل مــی شــد و چــه بســا 
واالی  شــخصیت  و  اســام  مبیــن  دیــن  دربــاره 
ــرس و  ــه پ ــار ب ــه ، ناچ ــه و آل ــی هللا علی ــر صل پیامب
جــو مــی شــدند و بدیــن ترتیــب، موجودیــت آن 
ــرح  ــق و دول مط ــرای آن مناط ــام ب ــرت در اس  حض

می شد. 
5. بســیاری از کشــورها کــه پیامبــر اعظــم صلــی 
ــدان جــا  ــک مخصــوص ب ــه و پی ــه نام ــه و آل هللا علی
فرســتاد، اینــک اســامی انــد و یــا جمعیــت کثیــری از 

ــد. ــه اســام گرایــش دارن ــان ب آن
7. نامــه هــای آن حضــرت این مســئله را نیــز به خوبی 
نمایــان ســاخت کــه تنهــا مذهــب رســمی جهــان بعــد 
از مســیحیت و حتــی جهانــی تــر از مســیحیت، دیــن 
ــت  ــی اس ــام دین ــد و اس ــی باش ــام« م ــن »اس مبی
کــه کمــال معنــوی بشــر را تضمیــن مــی نمایــد؛ لــذا 
تکثرگرایــی دینــی را کــه بیــان مــی دارد: »هیــچ دیــن 
خاّصــی رســمیت کّلــی نــدارد و هــر دینــی مــی توانــد 
بــرای پیروانــش عامــل کمــال و اصالــت باشــد.« 
ــش اومانیســتی  ــن گرای ــز ای ــًا نی ــود و حّق ــردود نم م
در مــورد ادیــان الهــی و باالخــص دیــن اســام کامــًا 

مــردود و بــی ضابطــه اســت.
و ایــن ســنت امــروز بــه دســت رهبــری معظــم 
انقــاب اســامی و خطــاب بــه جوانانــی کــه اهــل فکــر 
ــده  ــا ش ــتند احی ــاس هس ــا احس ــز و ب ــدرت تمی و ق
اســت کــه تاثیراتــش بــی حــد و حصــر اســت و اســام 

ــرد ان شــاءهللا ــد ک ــی خواه را جهان

مقصر اصلی جنگ هشت ساله که بود؟                                                                        

کارشناس علوم اجتماعی
محمد جواد قاسمی

در آســتانه هفتــه دفــاع مقــدس فایــل صوتــی آقــای 
ــی و  ــان باطــل در رســانه هــای غرب منتظــری از ســوی جری
برخــی از شــبکه هــای اجتماعــی، منتشــر شــده کــه مســأله 
ــن  ــد اگرچــه ای ــدگاه خاصــی مطــرح مــی کن ــا دی ــوق را ب ف
دیــدگاه از نظــر علمــی و واقعیــت تاریخــی در حــدی نیســت 
کــه بــه پاســخ نیــاز داشــته باشــد امــا بــه طــور مختصــر بــه 
ــل  ــام )ره( را عام ــورد ام ــوع برخ ــان، ن ــی پردازیم.ایش آن م
حملــه صــدام بــه ایــران مــی دانــد. پاســخ بــه شــبه فــوق  را 
ــوان داد. 1- دیــدگاه امــوی 2-دیــدگاه  ــا دو دیــدگاه مــی ت ب

ــی قرآن
دیــدگاه امــوی یعنــی دیــدگاه غوغاســاالرانه و شــارالطان 
تبلیغاتــی کــه روشــن تریــن بدیهیــات را وارونــه جلــوه مــی 
ــؤل  ــه مس ــت ک ــفیانی اس ــدگاه ابوس ــان دی ــن هم ــد. ای ده
همــه جنــگ هــا و کشــته هــا در غــزوات و ســرایا در صــدر 
ــه( کــه  اســام را پیامبرگرامــی اســام )صلــی هللا علیــه و آل

ــرد. ــی مــی ک ــود معرف ــن ب ــة للعالمی رحم
دیــدگاه عمروعاصــی  کــه مســؤل شــهادت عماریاســر صحابی 
بــزرگ و فرمانــده ســترگ لشــکر امیرمؤمنــان علیــه الســام 
کــه بــه دســت لشــکریان معاویــه بــه شــهادت رســید را بــه 
امــام علــی علیــه الســام نســبت مــی داد،چــون آن حضــرت 
او را بــه جنــگ آورده بود.دیدگاهــی کــه  در ســاباط بــا شــعار 
ــه  ــی علی ــام مجتب ــی، ام ــی زندگ ــش« زندگ ــش العی »العی
ــی  ــی م ــه معرف ــا معاوی ــگ ب ــداوم جن ــؤل ت ــام را مس الس
کــرد و مــی گفــت مــردم زندگــی مــی خواهنــد نــه جنــگ.

دیدگاهــی کــه امــام حســین علیــه الســام را »خارجــی« و 
ــد را امیرالمؤمنیــن مــی دانســت. یزی

ــا  ــه ســازش ب   دیدگاهــی کــه همــواره امامــان معصــوم را ب
ــوان افراطــی  ــه عن ــد و آن هــا را ب طاغــوت هــا فرامــی خوان
و جنــگ طلــب معرفــی مــی کرد.دیدگاهــی کــه امــروز مــردم 
مظلــوم و فقیــر یمــن، ســوریه ، فلســطین، بحریــن، عــراق، 
نیجریــه، و همــه مظلومــان و  ســتمدیدگان و پابرهنــگان 
جیهــه حــق در جهــان را تروریســم، ضــد حقــوق بشــر، 
آزادی، اندیشــه ، دموکراســی و جامعــه مدنــی معرفــی مــی 
کنــد و اســراییل و عربســتان و آمریــکا  و اروپــا را مهــد 
ــای  ــاح ه ــف س ــر، مخال ــوق بش ــی، حق ــدن، دموکراس تم

ــد. ــی کنن ــا م ــوق و کرن ــتارجمعی در ب کش
 در ایــران امــام خمینــی )ره( را آغازگــر جنــگ و خلــف صالــح 
ــی مــی  ــداوم آن معرف ــری را مســؤل ت ــام معظــم رهب او مق
کنــد و بــا شــعار »العیــش العیــش « زندگــی زندگــی، قصــد 
فــروش همــه ارزش هــا و منافــع کشــور امــام زمــان علیــه 
ــا  ــگ باوره ــه جن ــه ای ب ــا نقش ــر روز ب ــام را دارد وه الس
وارزش هــا بــر مــی خیزد.دیــدگاه دوم دیــدگاه قرآنــی و 
الهــی اســت. در ایــن دیــدگاه نهضــت انبیــا و امامــان معصــوم 
علیهــم الســام و نایبــان آن هــا حرکــت در جهــت دعــوت بــه 
ــان،  ــاع از مظلوم ــی، دف ــد و نجــات از گمراهــی و بردگ توحی
ســتمدیدگان و پابرهنــگان، دفــاع از جبهــه رحمــت و مهربانی، 
ــل را جبهــه  جبهــه حــق و عدالــت .ایــن دیــدگاه جبهــه مقاب
ــی  ــا م ــارون ه ــا وق ــون ه ــا، فرع ــوت ه ــه طاغ ــل، جبه باط
ــت  ــام و ام ــوی ام ــاب از س ــدور انق ــدس ص ــعار مق داند.ش
ــترش  ــای گس ــه معن ــا و ب ــن معن ــه همی ــران ب ــلمان ای مس
ــه  ــان ادام ــه همچن ــت ک ــت اس ــد و معنوی ــه توحی ــوت ب دع
ــه  ــت یافت ــز دس ــی نی ــای فراوان ــت ه ــه موفقی ــته و ب داش

اســت. 
امــام ارتبــاط هدفمنــد و عقایــی بــا همــه کشــورها بــه جــز 
ــای  ــد آفریق ــم آپارتای ــغالگرقدس و رژی ــم اش ــکا، رژی آمری
ــخنان  ــد و س ــرح فرمودن ــا مط ــان( را باره ــی)در آن زم جنوب
ــی مطــرح شــد  ــا آل ســعود زمان ــه صــدام ی ــی او علی انقاب
کــه تحــرکات ایــن رژیــم هــا علیــه ایــران گســترش یافــت.

مــردم مــا ایــن دیــدگاه مبتنــی بــر واقعیــت و تعالیم اســامی 
را بــا آگاهــی برگزیــده و بــر شــعارهای دینــی و اســامی خــود 
همچنــان اســتقامت مــی ورزنــد و تفــاوت شــعارهای حقیقی 

بــا شــعارهای انحرافــی را خــوب تشــخیص مــی دهنــد.
 مــردم، خــوب تشــخیص مــی دهنــد افراطــی گــری  و 
شــعارهای تحریــک آمیــز طرفــداران همیــن فــردی کــه امروز 
صــوت او منتشــر شــده یعنــی بانــد مهــدی هاشــمی معــدوم 
تحــت عنــوان نهضــت هــای آزادی بخــش جهــان بــه صــورت 
ــن،  ــد بحری ــورها مانن ــی از کش ــروا، در برخ ــی پ ــکار و ب آش
افغانســتان، عربســتان، کــه انقــاب اســامی را حامــی 
خشــونت و کودتــا معرفــی مــی کردنــد و همــواره از منافقیــن 
در دامــن صــدام حمایــت مــی کردنــد و خمــس و ســهم امــام 
ــه  ــد چ ــی دانن ــه م ــد هم ــی ریختن ــا م ــوم آن ه ــه حلق را ب
هزینــه هــای گزافــی بــر ایــن امــت تحمیــل شــد و همــه مــی 

داننــد کــه امــام بــا همــه آن هــا مخالــف بــود. 
مــردم بــه خوبــی مــی داننــد کــه حزبــی بــه نــام حــزب گونی، 
جریــان خــط 3 ، جریانــات درگیــری هــای لنجــان ســفلی و 
کشــته شــدن 11 نفــر   از ســوی چــه کســانی حمایــت مــی 
شــد. مقبــره شــهید آیــة هللا شــمس آبــادی گــواه برافراشــته 
ای اســت بــرای بیــان همــه حقایــق ایــن جریــان افراطــی بــا 
شــعارهای تنــد و بــی منطــق، کــه همیــن فــرد، کــه صــوت او 
در محافــل غــرب گــرا بــه عنــوان فــردی معتــدل مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت از قاتــان او حمایــت مــی کــرد.
 آری مــردم مــا مقصــر اصلــی جنــگ علیــه اســام و علیــه 
ــه  ــا جبه ــارزه را ب ــند و مب ــی شناس ــی م ــه خوب ــود را ب خ
اســتکبارهمچنان ادامــه مــی دهنــد. جابجایــی دوســت 
ــرای  ودشــمن، عشــق ونفــرت هــا، ارزش وضــد ارزش هــا ب
آن هــا رنگــی نــدارد. چــرا کــه  بــه دســتور موالیشــان امــام 
ــر را ســا لهاســت  علــی علیــه الســام پرچــم بصیــرت و صب
ــی)ره( مــردم  ــه فرمــوده امــام خمین ــد.  ب کــه برافراشــته ان
ــا  ــد. یقین ــه و حجــاز در صــدر اســام بهترن ــا از مــردم کوف م
فریــب دیدگاههــای جبهــه باطــل را نخــورده و دوســت 
ــب  ــا بم ــردم م ــد داد.م ــخیص خواهن ــود را تش ــمن خ ودش
ــردن  ــاقط ک ــهرها، س ــه ش ــه ب ــی، حمل ــیمایی غرب ــای ش ه
ــت  ــزاران جنای ــکا و ه ــط آمری ــافربری توس ــای مس هواپیم
ــی  ــوش نم ــز فرام ــران را هرگ ــام و ای ــمنان اس ــکار دش آش
کننــد.  مســائل بــه قــدری روشــن بــود کــه دشــمنان مــردم 
مــا هــم از جملــه ســازمان ملــل، نتوانســتند حقایــق اشــکار را 
پنهــان کننــد و بــه ناچــار صــدام را آغازگــر جنــگ علیــه ایــران 
معرفــی کردند.امــروز مــردم مــا همچنــان در صحنــه حضــور 
ــای  ــه ه ــام قل ــام، اس ــوده ام ــه فرم ــاهللا ب ــته و ان ش داش
کلیــدی جهــان را در آینــده نزدیــک فتــح خواهــد کــرد تــا کــور 

ــد. ــد دی ــه نتوان ــده ک شــود هــر آن دی

دادســتان کل عمــان در دیــدار بــا رئیــس قــوه 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه اســتفاده از هم ــه نســبت ب قضایی
خانواده هــای  حقــوق  پیگیــری  بــرای  کشــورش 

شــهدای منــا قــول همــکاری داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومی 
قــوه قضاییــه، آیــت هللا آملــی الریجانــی در دیــدار بــا 
ــه  ــزوم توســعه همــه جانب ــر ل دادســتان کل عمــان ب
همکاری هــای دو کشــور تأکیــد کــرد و گفــت: روابــط 
جمهــوری اســامی ایــران و پادشــاهی عمــان، روابــط 
مســتحکمی اســت کــه طــی ســالیان متمــادی وجــود 
داشــته اســت. البتـــه رونـــد توسعـــه روابـــط در همه 
زمینه هــا بویــژه در زمینه هــای قضایــی و حقوقــی 
ــن  ــم ای ــد رشــد بیشــتری اســت کــه امیدواری نیازمن

مهــم بــا ادامــه گفتگوهــای ســازنده محقــق شــود.
الریجانــی بــا تأکیــد بــر لــزوم اجرایــی شــدن 
ــان،  ــترداد مجرم ــه اس ــوط ب ــای مرب ــه ه موافقتنام
ــان دو  ــی می ــدت قضای ــان و معاض ــال محکوم انتق
کشــور، اجــرای قــرارداد خــط مــرزی و دریایــی 
میــان ایــران و عمــان در شــهریورماه ســال جــاری را 
ــرای توســعه  نشــان دهنــده عــزم جــدی دو کشــور ب

برشــمرد. همکاری هــا 
داد  پیشــنهاد  همچنیــن  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
ــرات  ــبرد مذاک ــه پیش ــبت ب ــان نس ــران و عم ــه ای ک
ــد و  ــدام کنن ــی اق ــن الملل ــطوح بی ــترک در س مش
تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال، موضــوع حقوق بشــر 

ــورهای  ــان کش ــترک در می ــات مش ــی از موضوع یک
اســامی اســت کــه همــواره از ســوی کشــورهای 
ــن رو الزم  ــرد. از ای ــرار می گی ــه ق ســلطه هــدف حمل
ــرات  ــا و مذاک اســت کشــورهای اســامی همکاری ه
ــائل و  ــل مس ــن قبی ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــود را ب خ

ــد. ــعه دهن ــترک، توس ــای مش ــاذ راهکاره اتخ
بــه عنــوان نقطــه مشــترک  افــزود: اســام  وی 
ــه  ــرای عرض ــوی ب ــتری ق ــلمان، بس ــورهای مس کش
معــارف و مفاهیمــی اســت کــه جهــان امــروز تشــنه 

ــت. ــم اس ــن مفاهی ای

ــیر  ــگاه و تفس ــرد: ن ــد ک ــه تأکی ــوه قضایی ــس ق رئی
ــران  ــر ای ــورهایی نظی ــام در کش ــه از اس ــی ک عقان
و عمــان وجــود دارد، در مقابــل تفاســیر ســلفی 
اســت،  تروریســتها  یــاری رســان  اســام کــه  از 
ــه خواســته های جهــان  ــد پاســخی صحیــح ب می توان

ــد. ــر باش معاص
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی ــی الریجان ــت هللا آمل آی
فاجعــه منــا خواســت کــه عمــان از تمــام ظرفیت هــا 
و امکانــات خــود بــرای پیگیــری حقــوق خانواده هــای 

شــهدای ایــن فاجعــه اســتفاده کنــد.

دادســتان کل عمــان نیــز در ایــن دیــدار ضمــن ابــراز 
خرســندی از ســفر بــه ایــران و تقدیــر و تشــکر بابــت 
ــر  ــورمان ب ــی کش ــئوالن قضای ــوازی مس ــان ن میهم
ــرد  ــد ک ــور تأکی ــان دو کش ــط می ــعه رواب ــزوم توس ل
ــود  ــی موج ــای قضای ــه ه ــه موافقتنام ــاره ب ــا اش و ب
میــان ایــران و عمــان گفــت: حــدود دو ســال اســت 
کــه ایــران موفقتنامــه اســترداد محکومــان را امضــاء 
کــرده و منتظــر اقــدام طــرف عمانــی اســت کــه مــن 
پــس از بازگشــت بــه کشــورم شــخصًا ایــن موضــوع 

را پیگیــری خواهــم کــرد.
ــوس  ــار ســلطان قاب ــه ســالی ۴ ب ــان اینک ــا بی وی ب
پادشــاه عمــان فرمــان عفــو عمومــی صــادر می کنــد 
و در میــان افــراد مشــمول عفــو، بــرادران ایرانــی نیــز 
حضــور دارنــد، از پیشــنهاد رئیــس قــوه قضاییــه 
کشــورمان بــرای یکپارچــه ســازی مواضــع دو کشــور 
در ســطوح بیــن المللــی اســتقبال کــرد و گفــت: ایــن 
پیشــنهاد بســیار کاربــردی و مفیــد اســت. امیدواریــم 
هیــأت هــای ایرانــی و عمانــی در جریــان حضــور در 
ــی  ــا و هماهنگی های ــی، دیداره ــن الملل ــع بی مجام

بــرای اتخــاذ مواضــع واحــد داشــته باشــند.
دادســتان کل عمــان همچنیــن نســبت بــه اســتفاده 
حقــوق  پیگیــری  بــرای  کشــورش  امکانــات  از 
خانواده هــای شــهدای منــا قــول مســاعد داد و از 
اجابــت درخواســت های میانجــی گــری عمــان از 

ــرد. ــی ک ــران قدردان ــوی ای س

قول عمان برای پیگیری حقوق خانواده شهدای منا

معــاون سیاســی وزیــر کشــور از آغــاز فعالیــت ســتاد 
انتخابــات کشــور و ســتادهای متناظــر در تمامــی 

ــر داد. ــاه خب ــر آذرم ــتان ها از اواخ اس
معــاون  و  مقــام  قائــم  مقیمــی  محمدحســین 
ــت ســتاد  ــر کشــور اظهارداشــت: فعالی سیاســی وزی
انتخابــات کشــور از اواخــر آذرمــاه بــرای برگــزاری دو 
ــهر و  ــوراهای ش ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب

روســتا آغــاز می شــود.
وی تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس ســتاد انتخابــات 
بــه صــورت متناظــر در ســایر اســتان های کشــور هــم 

در همیــن زمــان تشــکیل و آغــاز بــه کار می کننــد.
ریاســت  دوره  دوازدهمیــن  مهــم  انتخابــات  دو 
و  شــهر  شــوراهای  دوره  پنجمیــن  و  جمهــوری 
ــان در ۲۹  ــر اســاس موافقــت شــورای نگهب روســتا ب

ــر  ــه ب ــود، ک ــزار می ش ــده برگ ــال آین ــت س اردیبهش
ــان  ــده داوطلب ــدی تعیین ش ــدول زمانبن ــاس ج اس
ریاســت  انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن  در  شــرکت 
جمهــوری می تواننــد از ۲۲ تــا ۲6 فروردیــن مــاه بــه 

مــدت ۵ روز نســبت بــه ثبت نــام اقــدام کننــد.
اینکــه  از  پــس  نیــز  داوطلبــان  همچنیــن 
صاحیت شــان از ســوی شــورای نگهبــان بررســی 
و موردتأییــد قــرار گرفــت می تواننــد از 8 تــا ۲۷ 
اردیبهشــت مــاه یعنــی بــه مــدت ۲0 روز بــه تبلیغــات 
ــد. ــای خــود بپردازن ــی و تشــریح برنامه ه انتخابات

داوطلبــان بــرای شــرکت در پنجمیــن دوره انتخابــات 
شــوراهای شــهر و روســتا می تواننــد از تاریــخ ۳0 
اســفندماه ســال جــاری تــا 6 فروردین مــاه ســال ۹6 
ــام و شــرکت در انتخابــات شــوراها  ــه ثبت ن نســبت ب

اقــدام کننــد.
انتخابــات  دوره  پنجمیــن  نهایــی  کاندیداهــای 
ــت  ــدت ۷ روز مهل ــه م ــتا ب ــهر و روس ــوراهای ش ش
تبلیغــات دارنــد کــه زمــان تبلیغــات آنهــا از ۲۱ تــا ۲۷ 

اردیبهشــت ماه تعییــن شــده اســت.
آینــده  ســال  اردیبهشــت ماه   ۲۹ در  همچنیــن 
ــن  ــزاری اولی ــاهد برگ ــه ش ــوزه انتخابی ــز در ۴ ح نی
انتخابــات میــان دوره ای مجلــس دهــم خواهیــم بــود 
ــان دوره ای  ــات می ــرکت در انتخاب ــان ش ــه داوطلب ک
 ۱۴ تــا   8 تاریــخ  از  می تواننــد  دهــم  مجلــس 
ــد. ــدام کنن ــود اق ــام خ ــه ثبت ن ــبت ب ــفندماه نس اس

کاندیداهــای انتخابــات میــان دوره ای مجلــس دهــم 
نیــز از ۲۱ لغایــت ۲۷ اردیبهشــت ماه یعنــی بــه مــدت 

ــد. ــه تبیلیغــات بپردازن ۷ روز می تواننــد ب

ــان،  ــه اصفه ــوزه انتخابی ــار ح ــت؛ در چه ــی اس گفتن
اهــر و هریــس، بندرلنگــه، بســتک و پارســیان، 
مراغــه وعجــب شــیر انتخابــات میــان دوره مجلــس 

شــورای اســامی برگــزار می شــود. 
/فارس

اواخر آذرماه، زمان آغاز به کار ستادهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
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ــوازم  ــا ل ــارزه ب ــرح مب ــادی از ط ــدت زی ــوز م ــه هن ــا اینک ب
خانگــی قاچــاق نگذشــته اســت و در برخــی اســتان ها ماننــد 
ــده  ــه آین ــد هفت ــا چن ــه صــورت رســمی ت ــان طــرح ب اصفه
ــه ای شــده  ــن طــرح بهان ــام ای ــا ن ــد ام ــه اجــرا در نمی آی ب
تــا برخــی از فروشــندگان لــوازم خانگــی ایرانــی و خارجــی 
قیمت هــای خــود را بــی هیــچ دلیــل منطقــی ای بــاال ببرنــد. 
در واقــع بــه جــای اینکــه جمــع آوری کاالهــای قاچــاق بــه 
ــه  ــر ب ــد، منج ــور باش ــاد کش ــده و اقتص ــرف کنن ــود مص س
افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی حتــی لــوازم خانگــی ایرانــی 
ــا در  ــب بازاره ــه اغل ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ش
ایــن مــدت بــا رکــود همــراه بــود و افزایــش قیمتی نداشــت 
ــارزه  ــرای مب ــت ب ــه تازگــی از ســوی دول امــا طرحــی کــه ب
بــا قاچــاق کاال بــه اجــرا رســید، موازنــه عرضــه و تقاضــا در 
بــازار را بــه هــم ریختــه و بازهــم مصــرف کننــده را متضــرر 

کــرده اســت.
گرانی عجیب برندهای ایرانی

ــده  ــث ش ــی باع ــوازم خانگ ــای ل ــن روزه ــازار ای ــفته ب آش
برخــی برندهــای محبــوب ایرانــی کــه عمــًا قربانیــان قاچاق 
بودنــد بــا گل آلــود دیــدن آب بــه فکــر ماهیگیــری بیفتنــد 
ــردن قیمــت خــود باعــث نارضایتــی مشــتریان  ــاال ب ــا ب و ب

ــا  ــی ب ــن وضعیت ــی در چنی ــای ایران ــار برنده ــده اند. رفت ش
ــًا در  روح رقابــت ســالم اقتصــاد در تناقــض اســت و قاعدت
بلنــد مــدت مــردم را بــه فکــر خریــد برندهــای خارجــی چــه 

قاچــاق و غیــر قاچــاق خواهــد انداخــت.
فروش فوری اجناس قاچاق

بــه اعتقــاد بعضــی کارشناســان گــران شــدن قیمــت و 
شــایعه افزایــش بیشــتر قیمت هــا یکــی از شــگردهای 
مغــازه داران اســت تــا هرچــه زودتــر اجنــاس قاچــاق انبــار 

شــده خــود را بــه فــروش برســانند و بــا ایجــاد یــک حبــاب 
کاذب بــازار را بــه خریــد وادار کننــد. بعــد از فرونشســت ایــن 
ــای  ــد کااله ــا می توانن ــا مدت ه ــازه داران ت ــز مغ ــرا نی ماج
خــود را بــا قیمــت کاذب ایجــاد شــده بــه فــروش برســانند 
ــازه داران  ــو مغ ــد. از آن س ــب بزنن ــه جی ــی ب ــود خوب و س
ــا و  ــرا کارخانه ه ــن ماج ــی ای ــر اصل ــد مقص ــا می کنن ادع
نمایندگی هــا هســتند کــه بــه بهانــه طــرح مبــارزه بــا کاالی 
ــه  ــی ک ــد در حال ــران کرده ان ــود را گ ــای خ ــاق قیمت ه قاچ

تــا پیــش از ایــن بــرای رقابــت بــا کاالهــای قاچــاق مجبــور 
مناســب تری  قیمت هــای  بــا  را  اجنــاس خــود  بودنــد 
ــا حــاال دیگــر نگــران آن موضــوع نیســتند  ــد ام عرضــه کنن
ــاد  ــازه ایج ــای ت ــتفاده را از فض ــت اس ــد نهای و می خواهن

ــد. شــده ببرن
مردم سنگ زیرین آسیاب

ــه  ــش از هم ــه بی ــای ناجوانمردان ــن روش ه ــفانه ای متاس
ــد داد.  ــرار خواه ــار ق ــت فش ــه را تح ــف جامع ــار ضعی اقش
ــکیل  ــور را تش ــت کش ــده جمعی ــش عم ــه بخ ــاری ک اقش
ــه  ــا قاچــاق ب ــارزه ب ــا مب ــد و همــواره دود قاچــاق ی می دهن
چشــم آنهــا خواهــد رفــت. متاســفانه نظــارات هــا در رابطــه 
بــا قیمــت گــذاری کاالهــا بــه گونــه ای اســت کــه بیشــترین 
ــد و در  ــدگان کن ــد کنن ــدگان و تولی ــب واردکنن ــود را نصی س
ــه  ــده گرفت ــردم همیشــه نادی ــوق م ــان حــق و حق ــن می ای
می شــود. فضــای بســته رقابتــی باعــث شــده بعضــی 
کاالهــا در انحصــار چنــد شــرکت خــاص باشــد و آنهــا نیــز 
بــدون در نظــر گرفتــن انصــاف تنهــا بــه ســود بیشــتر فکــر 
ــدگان  ــرف کنن ــت از مص ــازمان حمای ــم س ــد. امیدواری کنن
قــدری هــم بــه فکــر مصــرف کننــدگان باشــد و بــه 
ــل ــدگان تبدی ــدگان و واردکنن ــت از تولیدکنن ــازمان حمای  س

 نشود.

مبارزه با قاچاق بهانه ای برای گرانی لوازم خانگی

ــس  ــن پ ــزی، از ای ــک مرک ــر بان ــه اخی ــا اباغی ب
ــرایط  ــا ش ــمی و ب ــور رس ــه ط ــد ب ــات جدی مؤسس
خــاص می تواننــد جهــت جــذب ســپرده و اعطــای 
ــدام  ــکن اق ــک مس ــار بان ــکن در کن ــهیات مس تس
کننــد؛ ایــن مؤسســات به طــور اختصاصــی در یــک 

ــد  ــت خواهن ــخص فعالی ــتان مش اس
و  چالش هــا  بــه  توجــه  بــا  کــرد. 
اعتبــار  تأمیــن  در  کمبودهایــی کــه 
تســهیات مســکن در ســطح کشــور بــه 
ــود دارد و از  ــهرهای کان وج ــژه ش وی
ســویی دیگــر تأمیــن وام و تســهیات 
ــه طــور  ــه ب ــه عنــوان کمــک هزین آن ب
انحصــاری از طریــق بانــک مســکن 

ــک مرکــزی  ــر بان انجــام می شــود، تصمیمــات اخی
و شــورای پــول و اعتبــار بــه ایجــاد مؤسســات 
ــت.  ــده اس ــکن انجامی ــهیات مس ــداز و تس پس ان
چنــد  مســکن  بانــک  حاضــر  حــال  در  گرچــه 
گزینــه مختلــف و بــا شــرایط متفــاوت بــرای 
پیــش روی  مســکن  حــوزه  در  تســهیات دهی 

ــورت  ــر ص ــه ه ــا ب ــد، ام ــرار می ده ــان ق متقاضی
تنهــا نماینــده شــبکه بانکــی در تأمیــن بخشــی 
ایــن  طبیعتــًا  و  بــوده  مســکن  هزینه هــای  از 
ــا توجــه  ــد تمامــی تقاضاهــای موجــود را ب نمی توان
بــه قیمــت فعلــی مســکن پاســخگو باشــد. برایــن 
اســاس، قــرار بــر ایــن شــد تــا بــا مجوز 
بانــک مرکــزی، مؤسســات پس انــداز و 
تســهیات مســکن کــه البتــه ایــن طرح 
تــا حــدودی در ســایر کشــورها نیــز 
مرســوم اســت، ایجــاد شــده تــا بتوانــد 
از طریــق جــذب پس اندازهــای خــرد و 
ــه تأمیــن  اعطــای تســهیات مســکن ب
مالــی ایــن حــوزه بپــردازد. ویژگــی 
ــار  ــن اعتب ــه تأمی ــت ک ــن اس ــات ای ــن مؤسس ای
ــق  ــی در مناط ــور اختصاص ــکن را به ط ــش مس بخ
جغرافیایــی مشــخص از طریــق جــذب ســپرده 
انجــام می دهــد کــه در ایــن حالــت می توانــد 
ــکن را  ــداران مس ــتری از خری ــداد بیش ــه تع هزین

ــنا ــد.  ایس ــش ده پوش

ایجاد مؤسسات اختصاصی وام مسکن
ــرد  ــام ک ــژو اع ــوی پ ــازی فرانس ــه خودروس کارخان
ــه  ــود را در نیم ــودرو خ ــزار خ ــد دارد ۱۵۰ ه ــه قص ک
ــه  ــران بفروشــد؛ اقدامــی ک ــه ای دوم ســال جــاری ب
پــس  بــرای  ایــن شــرکت  تــاش  نشــان دهنده 
گرفتــن موقعیــت قبلــی خــود در ایــران اســت. 

پــژو به عنــوان بزرگ تریــن فروشــنده 
ــای  ــل از تحریم ه ــران قب ــه ای خــودرو ب
ــد  ــور، قص ــن کش ــه ای ــی علی بین الملل
ــور  ــن کش ــود در ای ــی خ ــازار قبل دارد ب
ــته  ــه نوش ــت آورد. ب ــه دس ــاره ب را دوب
ــازی  ــرکت خودروس ــن ش ــون، ای فورچ
در ســال ۲۰۱۲ و زمانــی کــه تحریــم 
ایــران  در  خودروســازی  شــرکت های 

ــا  ــد ام ــارج ش ــور خ ــن کش ــازار ای ــورد، از ب ــم خ رق
ژانویــه ســال جــاری  مــاه  در  تحریم هــا  بیشــتر 
میــادی برداشــته شــدند و دیگــر مانعــی بــر ســر راه 
ــدارد.  ــران وجــود ن ــژو در ای ــی پ ــدات قبل ــه تولی ادام
ایــن خودروســازی فرانســوی نزدیــک بــه ۴۸۵ هــزار 
ــران را  ــازار خــودروی ای خــودرو یعنــی ۳۰ درصــد از ب

در دســت داشــت امــا در حــال حاضــر ایــن شــرکت 
بــا شــرکت های  تنگاتنــگ  رقابتــی  خودروســازی 
البتــه  داشــت،  خواهــد  چینــی  خودروســازی 
کارخانه هــای خودروســازی غربــی دیگــری چــون 
ــد  ــه بای ــد ک ــران هجــوم آورده ان ــازار ای ــه ب ــز ب ــو نی رن
ــرای آن هــا نیــز راه حلــی ایجــاد شــود.  ب
ــر اجرایــی ایــن  ــراورس، مدی کارلــوس ت
شــرکت کــه قــرار اســت هفتــه آینــده بــه 
ــژو  ــه پ ــد، اعــام کــرد ک ــران ســفر کن ای
قصــد دارد در ســال ۲۰۱۷ در حــدود ۳۰۰ 
ــن  ــران بفروشــد. ای ــه ای هــزار خــودرو ب
خودروســازی مســتقر در پاریــس در مــاه 
ــی  ــای ایران ــا همت ــی را ب ــه چارچوب ژوئی
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــاد ک ــایپا ایج ــرکت س ــود ش خ
ــون دالر(  ــادل ۳۳۷ میلی ــورو )مع ــون ی آن ۳۰۰ میلی
ایــران  خودروســازی  صنعــت  در  ســرمایه گذاری 
ــیتروئن  ــای س ــد مدل ه ــش تولی ــوص در بخ به خص
صــورت  جدیــد،  ســرمایه گذاری های  طریــق  از 

ــن ــت. اقتصادآنای ــد گرف خواه

تالش پژو برای احیای اعتماد بربادرفته

ــی را لغــو کــرد امــا  ــران ایران ــرای کارب اپــل محدودیــت نصــب اپلیکیشــن ب
ایــن بــار اولــی نیســت کــه رســانه های ایرانــی از لغــو تحریــم اپ اســتور اپــل 
و ســایر خدمــات ایــن کمپانــی آمریکایــی بــه کاربــران ایرانــی خبــر می دهنــد 
و مدتــی بعــد ایــن لغــو محدودیــت نقــض می شــود. »اپــل کــه آخریــن بــار 
ــود، برخــی  ــر داده ب ــه صــورت رســمی در ســایت خــود خب در ســال ۲۰۱۳ ب
ــو  ــود را لغ ــات خ ــه خدم ــی ب ــی در دسترس ــران ایران ــای کارب محدودیت ه
ــی  ــا مدت ــرد ام ــتور را آزاد ک ــه اپ اس ــی ب ــران ایران ــی کارب ــد، دسترس می کن
بعــد دوبــاره ایــن محدودیت هــا اعمــال شــده و کاربــران ایرانــی از دریافــت 
ــن  ــل ای ــه اپ ــت ک ــی اس ــن در حال ــدند. ای ــروم ش ــتور مح ــات اپ اس خدم
بــار خبــری را بــه صــورت رســمی مبنــی بــر لغــو تحریــم اپ اســتور منتشــر 
نکــرده اســت امــا کاربــران ایرانــی از دیــروز قــادر بــه بارگــذاری اپلیکیشــن 
ــع و  ــد، قط ــام می کنن ــی اع ــان ایران ــده اند. کارشناس ــل ش ــتور اپ از اپ اس
وصــل دسترســی کاربــران ایرانــی بــه خدمــات اپــل اتفــاق تــازه ای نیســت و 
هیــچ معلــوم نیســت کمپانــی آمریکایــی دوبــاره بدعهــدی کنــد و ایرانی هــا را 
ازخدمــات خــود محــروم کنــد. بــا همــه محدودیت هــای ســابق و تــا حــدی 
ــن  ــت. همچنی ــته اس ــی داش ــروش خوب ــران ف ــه در ای ــل همیش ــی، اپ فعل
ــرویس های  ــوالت و س ــاوری محص ــازار فن ــد ارزش ب ــان می ده ــا نش آماره
ایــران در شــرایط کنونــی ســاالنه ۴ میلیــارد دالر اســت. بــه گفتــه آنــدره بارتلز، 
ــه  ــا برداشــته شــدن تحریم هــای موجــود علی ــاوری، ب تحلیلگــر مســائل فن
ایــران، بــازار فنــاوری ایــن کشــور می توانــد ســاالنه بــه ۱۶ میلیــارد دالر برســد.

بســیاری از تحلیلگــران بــازار کار بــر ایــن باورنــد دلیــل اینکــه 
ــازار  ــذب ب ــگاهی ج ــان دانش ــارغ التحصی ــریع تر از ف ــا س دیپلمه ه
کار می شــوند، بــه ســطح توقــع آنهــا از بــازار کار بــر می گــردد. امــروز 
ــم بیــش  ــوق دیپل ــم و ف ــکار در ســطح دیپل ــروی بی ــرای نی تقاضــا ب
ــر  ــراد حاض ــر از آن اف ــانس و باالت ــطح لیس ــت و در س ــه اس از عرض
ــدک نیســتند. علیرغــم  ــوق ان ــا حق ــر اداری ب ــه انجــام کارهــای غی ب
ــی  ــکل اصل ــدان، مش ــل فرزن ــه تحصی ــه ادام ــا ب ــویق خانواده ه تش
بیــکاری در کشــور اشــتغال فــارغ التحصیــان دارای مــدرک لیســانس 
بــه بــاال اســت کــه سیاســتگذاری خــاص خــود را می طلبــد. محمــد 
ــای وزارت  ــروی کار و کاریابی ه ــت نی ــر هدای ــرکل دفت ــا ـ مدی اکبرنی
ــا تأییــد ایــن مطلــب می گویــد: حجــم ورود فــارغ التحصیــان  کار ب
بیــکار نســبت بــه بیــکاران دیپلمــه بســیار زیــاد اســت و امــروز نــگاه 
ــینی  ــت میزنش ــگاه پش ــان، ن ــارغ التحصی ــترجویندگان کار و ف بیش
ــای  ــی انجمن ه ــون عال ــس کان ــب ریی ــن نای و اداری اســت. همچنی
ــه  ــر ب ــم و پایین ت ــدگان مــدارک دیپل ــد: دارن صنفــی کارگــران می گوی
راحتــی هــر شــغلی را کــه پیشــنهاد بدهنــد می پذیرنــد و بــه ســرعت 
وارد بــازار کار می شــوند امــا جوانانــی کــه در مــدارک باالتــر تحصیــل 
ــر کاری  ــام ه ــه انج ــر ب ــختی حاض ــه س ــد ب ــرده و درس خوانده ان ک
ــراد  ــن اف ــان ای ــکاری در می ــرخ بی ــل ن ــن دلی ــه همی ــوند ب می ش

بیشــتر اســت.

وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی خطــاب بــه فعــاالن تولیــدی اظهــار 
ــدی  ــای تولی ــی، واحده ــاد مقاومت ــاس اقتص ــان اس ــه بی گم ــرد ک ک
ــی  ــاش شــود. عل ــن برنامــه همــت و ت ــد در راســتای ای هســتند و بای
ربیعــی در جلســه اقتصــاد مقاومتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر مــا توقــف 
کنیــم کشــورها از مــا عبــور خواهنــد کــرد، اظهــار کــرد: بنابرایــن پنــج تــا ۱۰ 
ســال زمــان بــرای رشــد و توســعه داریــم و اکنــون فضــای بســیار خوبــی 
در کشــور بــرای ایــن مهــم فراهــم شــده اســت. وی دربــاره برجــام بیــان 
کــرد: برجــام زمینــه ای بــرای رشــد و توســعه کشــور بــود کــه از ایــن رو 
ــوان  ــرای توســعه کشــور اســتفاده شــود و می ت ــن فرصــت ب ــد از ای بای
ــا ایــن ظرفیــت توســعه داد. ربیعــی افــزود: دولــت همــه  صــادرات را ب
ــت  ــه در دول ــرده البت ــی ک ــون را پیش بین ــای گوناگ ــائل در بخش ه مس
برخــاف گذشــته تصمیمــات آنــی گرفتــه نشــده از ایــن رو شــاهد ثبــات 
و آرامــش در همــه عرصه هــا ازجملــه نــرخ ارز و بــازار هســتیم. وی 
نقــش اقتصــاد مقاومتــی در شــکوفایی اقتصــادی را مهــم ارزیابــی کــرد 
ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بیشــتر کار کنیــم و  ــد ب و ادامــه داد: بای
ــه  ــد ب ــه توســعه برســد بای ــم کشــور ب ــم و اگــر می خواهی وقــت بگذاری
ســمت عقانیــت رفتــه و بــا دنیــا ارتبــاط برقــرار کنیــم. ربیعــی اظهــار کرد: 
اساســًا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی بایــد تغییــرات صــورت بگیــرد و 
ــه  ــن برنام ــق ای ــتای تحق ــت در راس ــون حرک ــوان کان ــه عن ــتان ها ب اس

نقــش بســیار مهمــی دارنــد. 

بد عهدی های اپل

پرتقال ایران به روسیه وارمنستان می رود
مدیــرکل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری وزارت جهــاد بــا اشــاره بــه مذاکــره بخــش خصوصــی بــرای صــادرات 

پرتقــال بــه روســیه، آذربایجــان و ارمنســتان گفــت: امســال ۴.۷ میلیــون تــن مرکبــات در کشــور تولیــد می شــود.

در قاب تصویر

اساس اقتصاد مقاومتی واحدهای تولیدی هستندچرا دیپلمه ها زودتر کار پیدا می کنند؟

حتما بخوانید!
3توزیع ۱۵ هزارتن برنج و شکر در بازار شنبه  ۱0  مهر ماه  ۱39۵

ـــمـــاره 264 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت قطعات 206 صندوق دار در بازار 

تسمه دینام

۱2۵,000کمک فنر جلو

22۵,000دیسک و صفحه کالچ

77,000واتر پمپ

6۵,000تسمه تایم ۱34 دندانه

34۱,600پمپ هیدرولیک فرمان

۱8,000کاسه نمد قیفی 

30,000

یارانه ۲۰۰ هزارنفر حذف شد
معــاون وزیــر کار بــا بیــان 
اینکــه در ۵ ماهــه امســال 
یارانــه بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر 
ــت  ــت: دول ــد، گف ــذف ش ح
گســترده  حــذف  قصــد 
یارانه بگیــران را نــدارد و فقــط 
ــا درآمــد  یارانــه خانوارهــای ب
ــد  ــان حــذف می شــود. احم ــون توم ــش از ۳۵ میلی بی
مــی دری بــا بیــان اینکــه قانــون بودجــه امســال، دولــت 
را مکلــف بــه حــذف یارانــه ۲۴ میلیــون نفــر از جمعیــت 
کشــور کــرده بــود، گفــت: بــر اســاس ایــن قانــون اگــر 
ــه وظیفــه خــود عمــل نمی کــرد تخلــف تلقــی  دولــت ب
می شــد و مشــمول مجــازات اســت. معــاون رفــاه 
ــراز  ــا اب اجتماعــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ب
ــن  ــامی ای ــورای اس ــس ش ــه مجل ــندی از اینک خرس
در  تصریــح کــرد:  اســت،  اصــاح کــرده  را  قانــون 
اصاحیــه مجلــس ایــن مجــازات بــرای دولــت حــذف 
شــد. ایــن مقــام مســئول از حــذف بیــش از ۲۰۰ هــزار 
ــر داد و  ــال خب ــرداد امس ــا م ــران ت ــه بگی ــر از یاران نف
ــه  ــت ب ــد دول ــان می ده ــار نش ــن آم ــد: ای ــادآور ش ی
هیــچ وجــه قصــد نــدارد بــه صــورت گســترده از تعــداد 
ــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت  یارانــه بگیــران بکاهــد. وی ب
ــون  ــاالی ۳۵ میلی ــاالنه ب ــه س ــرادی ک ــه اف ــط یاران فق
تومــان درآمــد دارنــد حــذف می کنــد، خاطرنشــان 
ــه ۳۰  ــرای حــذف یاران ــه ای ب ــچ برنام ــت هی ــرد: دول ک

میلیون نفر از جمعیت کشور را در سال ۹۵ ندارد.

اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
سرعت گرفت

مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه 
پرداخــت ۱۰۹ هــزار و ۴۵ فقــره وام قــرض الحســنه 
در  فقــط  بانک هــا  مــاه، گفــت:  شــهریور  در  ازدواج 
شــهریور مــاه هــزار و ۹۰ میلیــارد تومــان تســهیات 
قــرض الحســنه بــه زوج هــای جــوان پرداخــت کردنــد. 
علــی اصغــر میرمحمــد صادقــی بــا اشــاره رشــد اعطــای 
تســهیات قــرض الحســنه ازدواج در شــهریور مــاه، 
ــک مرکــزی خوشــبختانه  ــری بان ــا پیگی اظهارداشــت: ب
رونــد اعطــای ایــن تســهیات رو بــه رشــد اســت. 
مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: البتــه 
ســهمیه ای کــه بــرای شــهریور مــاه در نظــر گرفتــه 
ــه  ــا توج ــا ب ــود ام ــره وام ازدواج ب ــزار فق ــم ۱۵۰ ه بودی
بــه ســه برابــر شــدن مبلــغ هــر وام، عملکــرد سیســتم 
بانکــی در مــاه گذشــته بــرای وام ازدواج تقریبــًا مطلــوب 
بــوده اســت. میرمحمــد صادقــی ادامــه داد: هــم اکنــون 
ــون  ــره وام ازدواج ۱۰ میلی ــزار فق ــا ۴ ه ــه ۳۵۰۰ ت روزان
بــا  و  پرداخــت می شــود  بانک هــا  توســط  تومانــی 
ادامــه ایــن رونــد تــا پایــان ســال بــه ســطح مطلوبــی در 
ارائــه تســهیات قــرض الحســنه ازدواج می رســیم. وی 
ــه ایــن ســؤال کــه ایــن تســهیات فقــط از  در پاســخ ب
محــل ســپرده های پــس انــداز قــرض الحســنه در حــال 
پرداخــت اســت، گفــت: خیــر؛ طبــق قانــون اباغــی بــه 
ــس  ــم از محــل ســپرده های پ ــف کرده ای ــا تکلی بانک ه
انــداز قــرض الحســنه و ســپرده های جــاری قــرض 
ــکان  ــورت ام ــن ص ــر ای ــد در غی ــت کنن ــنه پرداخ الحس
پرداخــت ۱۰۹ هــزار فقــره وام ازدواج ۱۰ میلیــون تومانــی 

ــد. ــود نمی آم ــه وج ب

توزیع ۱۵ هزارتن برنج و شکر در بازار
ســرانجام پــس از ماههــا نابســامانی در بــازار برنــج 
و صعــود بــی ســابقه قیمــت ایــن محصــول، وزارت 
ــت  ــم گرف ــگام تصمی ــی دیرهن جهادکشــاورزی در اقدام
۱۰ هزارتــن برنــج را بــرای تعدیــل قیمــت ایــن محصــول 
روانــه بــازار کنــد. حســن عباســی معروفــان گفــت کــه 
ــج در  ــت برن ــرل قیم ــرای کنت ــاورزی ب وزارت جهادکش
ــم  ــول تصمی ــن محص ــازار ای ــم ب ــی و تنظی ــازار داخل ب
گرفــت ۱۰ هــزار تــن برنــج توزیــع کنــد و هــدف اصلــی 
ــن  ــزرگ و همچنی ــدگان ب ــاز مصــرف کنن ــن نی ــا تأمی م
تأمیــن نیــاز هیاتهــا و تکایــا در ایــام مــاه محــرم اســت 
ــازار  ــه ســطح ب ــا تأمیــن نیــاز آنهــا، از ورودشــان ب ــا ب ت
ــی  ــرکت بازرگان ــی ش ــاون بازرگان ــم. مع ــری کنی جلوگی
ــه احســاس  ــل اینک ــه دلی ــم ب ــرد: ه ــه ک ــی اضاف دولت
کردیــم برنــج درحــال گــران شــدن اســت و هــم نزدیــک 
شــدن بــه ایــام مــاه محــرم و صفــر ایــن تصمیــم اتخــاد 
شــد؛ چــرا کــه در ایــن ایــام بــه دلیــل نذوراتــی کــه مردم 
می دهنــد، مصــرف افزایــش پیــدا می کنــد؛ بــه همیــن 
دلیــل در تمــام اســتانهای کشــور بــرای هیات هــا، تکایــا 
و امکانــی کــه مصــارف بــاال دارنــد برنــج و شــکر عرضــه 

خواهیــم کــرد.

 کاهش تعرفه صادراتی برخی اقالم 

تا پایان سال
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــا تاکیــد بــر اینکــه 
دولــت تــوان کمــک بــه بخــش صــادرات را نــدارد، 
ــا پایــان ســال  گفــت: تعرفــه صادراتــی برخــی اقــام ت
ــت و  ــت: دول ــی گف ــود واعظ ــد. محم ــش می یاب کاه
هــم بخــش خصوصــی در اینکــه بایــد صــادرات صــورت 
ــرای  ــی ب ــت پول ــی دول ــد ول ــر دارن ــاق نظ ــرد اتف بگی
ــش  ــه کاه ــه ب ــا توج ــدارد و ب ــادرات ن ــه ص ــک ب کم
ــت کشــور  ــت در حــال مدیری شــدید قیمــت نفــت دول
اســت. وی افــزود: اکنــون تمــام هدفمــان ایــن اســت 
ــت  ــت حمای ــروری اس ــیار ض ــه بس ــی ک ــه بخش های ک
شــوند و نبایــد فکــر نکنیــد دولــت اعتبــارات دارد و 
تصریــح  ارتباطــات  وزیــر  نمی دهــد.  صــادرات  بــه 
کــرد: در روســیه دنبــال ایــن هســتیم کــه تعرفــه را بــه 
ــن مذاکــرات در ســطح دو رئیــس  ــر برســانیم و ای صف
ــه در  ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــاده اس ــاق افت ــوری اتف جمه
ــه ای در دولــت نبــوده کــه  ایــن ســه ســال هیــچ مصوب
مصوبــه قبــل خــود را نفــی کــرده باشــد، افــزود: اینکــه 
ــد اقتصــاد ســرگردان اســت درســت نیســت  مــی گوین
ــتفاده از  ــتار اس ــی خواس ــورهای غرب ــیاری از کش و بس

ــتند. ــم هس ــان تحری ــا در زم ــارب م تج

کرمان تولید کننده 7۵ درصد پسته ایران
نماینــده مــردم کرمــان و راور در 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
اشــاره بــه در صــد تولیــدی 
پســته در کرمــان اذعــان کــرد: 
تولیــد  اســتان کشــور  در ۱۳ 
ــد  ــا ۷۵ درص ــم ام ــته داری پس
پســته ایــران در کرمــان تولیــد 
ــر  ــادرات غی ــه اول ص ــته رتب ــه پس ــوری ک ــه ط ــردد ب می گ
نفتــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بایــد بازار اســفبار 
ــر  ــم. دکت ــود یابی ــور را بهب ــت ارزآور کش ــن صنع ــروز ای ام
محمدرضــا پورابراهیمــی گفــت: در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی 
برنامــه ریزی هــای خوبــی صــورت گرفتــه و امیدواریــم ایــن 
برنامه هــا در برنامــه ششــم توســعه لحــاظ شــود تــا تحوالت 
پایــه ای در ایــران ایجــاد گــردد. وی ادامــه داد: اتفاقاتــی کــه 
در ایــن چنــد دهــه رخ داده حاکــی از آن اســت کــه از 
ظرفیت هــای اقتصــادی کشــور بطــور کامــل اســتفاده 
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــت. ریی ــده اس نگردی
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ش
کشــاورزی ارگانیــک ارزش افــزوده بیشــتری دارنــد، اظهــار 
کــرد: بــازار پســته بــه دلیــل عــدم مدیریــت صحیــح دچــار 
مشــکل گردیــده اســت، بــه گونــه ای کــه قیمــت آن حــدود 
۳۰ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت. 
پورابراهیمــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: در خصــوص آفت 
ــاورزان  ــان کش ــرر و زی ــث ض ــا باع ــن روزه ــه ای ــته ک پس

گردیده است، باید فکری اندیشیده گردد.

توسعه چهارمحال و بختیاری با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی

ــال و  ــتان چهارمح ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــای  ــه ریزی ه ــعه و برنام ــه راه توس ــت: نقش ــاری گف بختی
کان اســتانی بــر مبنــای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
اســت. حبیــب هللا وفایــی در دیــدار بــا مدیــران جهــاد 
کشــاورزی و صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اظهــار کــرد: 
اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد یک بعدی نیســت بلکــه اقتصاد 
پایــداری اســت کــه تمامــی عرصه هــای توســعه یــک کشــور 
را در بــر می گیــرد. وی افــزود: چهارمحــال و بختیــاری دارای 
پتانســیل های بالقــوه قــوی در حــوزه کشــاورزی، صنعــت و 
گردشــگری اســت. وفایــی تصریــح کــرد: نقشــه راه توســعه 
در اســتان و برنامــه ریزی هــای کان اســتانی در ایــن 
ــی اســت. رئیــس  ــا رویکــرد اقتصــاد مقاومت ســه حــوزه ب
ــاری  ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان چهارمحــال و بختی
خاطــر نشــان کــرد: شــاه کلیــد موفقیــت در دســتیابی 
ــد مــدت توســعه در کشــور  ــاه مــدت و بلن ــه اهــداف کوت ب
ــت.  ــی اس ــاد مقاومت ــت های کان اقتص ــتان، سیاس و اس
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان در پایــان گفــت: 
ــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان در  دبیرخان

ســازمان برنامــه و بودجــه مســتقر اســت.

لزوم حمایت از تولید محصوالت ارگانیک
یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی 
بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از تولیــد محصــوالت ارگانیــک 
هزینه هــای  توســعه یافته  گفــت: کشــورهای  کشــور  در 
زیــادی بــرای تولیــد محصــول ارگانیــک می کننــد. عبــاس 
پاپــی زاده عنــوان کــرد: تــا قبــل از این کــه روش هــای 
تک محصولــی  و  تخصصــی  کشــت  و  کشــت  جدیــد 
ــل ســموم و  ــی مث ــه ابزارهای ــازی ب ــرد، بشــر نی شــکل بگی
ــه  ــم ب ــی ه ــی چندان ــت؛ آلودگ ــیمیایی نداش ــای ش کوده
ــورت  ــه ص ــوالت ب ــه محص ــًا هم ــد و تقریب ــود نمی آم وج
ارگانیــک کشــت می شــد. او ادامــه داد:  از زمانــی کــه 
نیــاز غذایــی بشــر افزایــش پیــدا کــرد،  روش هــای مبــارزه 
ــرای  ــا کمــک ســموم ب ــای گیاهــی ب ــات و بیماری ه ــا آف ب
کاهــش تلفــات محصــوالت در پیــش گرفتــه شــدند. چــون 
تولیدکننــدگان دنبــال ســرعت عمــل بودنــد بــه ســمت مــواد 
شــیمیایی ســریع االثر حرکــت کردنــد. بــه ایــن ترتیــب بــود 
ــائل  ــموم مس ــود و س ــتفاده از ک ــا اس ــر دنی ــه در سراس ک
جــدی بــرای ســامت انســان بــه وجــود آورد. ایــن نماینــده 
مجلــس خاطرنشــان کــرد: درحــال حاضــر، کشــورهای 
ــای  ــد و یارانه ه ــادی می کنن ــای زی ــه هزینه ه ــعه یافت توس
زیــادی بــه کشــاورزان می دهنــد تــا بتواننــد محصــول 
ارگانیــک تولیــد کننــد. یعنــی محصولــی کــه بــدون دخالــت 
مــواد شــیمیایی چــه کــود و چــه ســم تولیــد شــده باشــد. 
امــا در کشــور مــا هنــوز کــه هنــوز اســت آن طــور کــه بایــد و 
شــاید بــه کشــت محصــوالت ارگانیــک بهــا داده نمی شــود. 
وی بــا اشــاره الــزام دولــت بــه گســترش تولیــد محصــوالت 
ارگانیــک در برنامــه پنجــم توســعه گفــت: مــا در مجلــس 
ــه در  ــم ک ــوب کردی ــعه مص ــم توس ــه پنج ــون برنام در قان
پایــان ایــن برنامــه ســطح زیــر کشــت محصــوالت ســالم 
ــد کشــور برســد  ــه ۲۵ درصــد کل حجــم تولی ــک ب و ارگانی
ــه یــک درصــد هــم  ــم حتــی ب کــه متاســفانه فکــر نمی کن

رســیده باشــد.

 رکود نسبی بازار سکه با نزدیک شدن
 به محرم

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طــا و جواهر 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار طــا و ســکه طــی هفتــه گذشــته 
تحــت تأثیــر شــاخص نــرخ بهــره آمریــکا قــرار گرفتــه بــود، 
اظهــار کــرد کــه قبــل از اعــام ایــن شــاخص ها بــا کاهــش 
قیمــت طــای جهانــی همــراه بودیــم امــا بافاصلــه پــس 
ــدیم.  ــرو ش ــت روب ــش قیم ــا افزای ــاخص ها ب ــام ش از اع
ــه  ــک شــدن ب ــه نزدی ــا اشــاره ب ــن ب ــی همچنی ــد ول محم
فضــای محــرم در مــورد وضعیــت بــازار طــا و ســکه عنــوان 
کــرد:  طــی دو مــاه گذشــته بــا رکــود نســبی در بــازار طــا و 
ســکه همــراه بودیــم، امــا مطمئنــًا بــا توجــه بــه نزدیکــی ماه 
محــرم بــاز هــم فضــای رکــود نســبی در بــازار حاکــم خواهــد 
ــازار طــا و ســکه  ــود ب ــه داد: متأســفانه رک ــی ادام ــود. ول ب
ــش  ــاهد کاه ــت و ش ــود داش ــال ۱۳۹۵ وج ــدای س از ابت
ــد طــا و ســکه هســتیم. پیــش  ــرای خری انگیــزه مــردم ب
از ایــن مــردم بــه طــا بــه عنــوان کاالیــی ســرمایه ای نــگاه 
ــه مالیــات  ــوط ب ــا اعمــال هزینه هــای مرب ــد امــا ب می کردن
بــر ارزش افــزوده شــاهد کاهــش میــل بــرای خریــد توســط 

مشــتریان هســتیم.
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حتما بخوانید!
بزرگ ترین آفت دفاع مقدس...

رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان در دیــدار بــا مســئوالن 
ــی اســتان، ضمــن گرامیداشــت  ــآت مذهب شــوراهای هی
هفتــه  دفــاع مقــدس و یــادآوری ایثارگری هــای شــهدای 
واالمقــام، اظهــار کــرد: اگــر امــروز در مملکــت آرامــش و 
امنیــت برقــرار اســت و جمهــوری اســامی ایــران در اوج 
ــازع  ــدرت بامن ــک ق ــوان ی ــه عن ــت و ب ــدرت و صاب ق
ــت  ــت مل ــل مقاوم ــه دلی ــه ب ــه حضــور دارد هم در منطق
ایــران اســت و ایــن هفتــه، هفتــه شــکوه و عظمــت مــردم 

می باشــد.
   اجالس پیرغالمان

ــا  ــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، اســتاندار اصفهــان ب ب
ــاس  ــه اج ــورت گرفت ــم ص ــاس تفاه ــه براس ــان اینک بی
پیرغامــان در اصفهــان برگــزار خواهــد شــد، گفــت: ایــن 
اجــاس ســاماندهی قــوی را می طلبــد و همــه بایــد 
در ایــن راســتا کمــک نماینــد و انتظــار مــی رود اصفهــان 
بهتریــن میزبــان ایــن اجــاس باشــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه هیئــت یعنــی مکانــی کــه انضبــاط و چارچــوب دارد 
ــار  ــد، اظه ــتفاده می کن ــاله اس ــا س ــای ده ه و از تجربه ه
کــرد: دیــدن نظــم و انضبــاط هیئت هــای باســابقه لــذت 
بخــش اســت و برهمیــن اســاس نیــز مســئولین هیــآت 

ــا  ــا ب ــا برنامه ه ــند ت ــته باش ــل را داش ــارت کام ــد نظ بای
ــاط خــاص خــود برگــزار شــود. انضب

   عشق به امام حسین )ع(
ــام  ــه ام ــد عشــق ب ــی بای ــآت مذهب ــزود: هی ــور اف زرگرپ
ــان انتقــال دهنــد  حســین )ع( و ائمــه اطهــار را بــه جوان
و شــور و شــوق را در وجــود مخاطبیــن ایجــاد کننــد. 
اســتاندار اصفهــان یــادآور شــد: نتیجــه ایــن شــور و نشــاط 
ــدس اســت  ــاع مق ــزار شــهید در دوران دف ــم ۲۳ ه تقدی
کــه هیــآت مذهبــی نقــش مهمــی در ایجــاد ایــن شــور 
و نشــاط داشــتند. وی افــزود: بیشــتر شــهدا و ایثارگــران 
در زمــان کودکــی خــود در امــام زاده هــا رفته انــد و عشــق 
ــد  ــاد گرفتن ــآت و امــام زاده هــا ی ــار را از هی ــه ائمــه اطه ب
و هیــآت بایــد قــدر خــود را بداننــد و ایــن فرهنــگ را بــه 

ــان انتقــال دهنــد. جوان
   امنیت و آرامش و ثبات

اســتاندار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــآت بایــد مبلــغ 
و مبشــر امنیــت و آرامــش و ثبــات باشــند، گفــت: نبایــد 
اقدامــی صــورت گیــرد کــه خدشــه ای بــه امنیــت کشــورو 
ــآت را  ــرای هی ــودن مجــوز ب اســتان وارد شــود. وی دارا ب
ــی در  ــت: مجــوز نداشــتن یعن ــد و گف ــم خوان بســیار مه

قالــب چارچــوب حرکــت نکــردن کــه در شــأن هیئت هــا 
ــر اینکــه ورود هیئت هــا  ــد ب ــا تاکی ــور ب نمی باشــد. زرگرپ
در خیابان هــا نبایــد ایجــاد ترافیــک و مشــکل بــرای 
ــرای  ــد ب ــی بای ــیرهای خاص ــت: مس ــد، گف ــردم نمای م
مراســم های مذهبــی در نظــر گرفتــه شــود و حرکــت 
هیــآت نبایــد باعــث عــدم آرامــش و ایجاد مشــکل شــود.

اســتاندار اصفهــان مســائل امنیتــی را حیاتــی خوانــد 
داشــته اند  نظــر  در  دشــمنان  همیشــه  گفــت:  و 

عزاداری هــای امــام حســین )ع( را مختــل نماینــد، ولــی 
بــه لطــف امــام زمــان )عــج( کشــور و اســتان در امنیــت 
کامــل بــه ســر می بــرد و بایــد هیئت هــای مذهبــی نیــز در 
ایــن خصــوص همــکاری الزم را داشــته باشــند. زرگرپــور با 
تاکیــد بــر کنتــرل و نظــارت بــر نــذورات گفــت: در ســتاد 
تنظیــم بــازار نیــز برنــج و گوشــت مــورد نیــاز ایــن ایــام از 
ماه هــا قبــل پیــش بینــی شــده اســت و مشــکلی از ایــن 

لحــاظ وجــود نخواهــد داشــت.
   سیاسی کاری

ــد تقــدس  ــی نبای ــان اینکــه هیئت هــای مذهب ــا بی وی ب
خــود را بــا ورود بــه سیاســی کاری از دســت دهنــد، 
اظهــار کــرد: حفــظ قداســت هیئت هــا بــا عــدم ورود بــه 
دســته بندیهــا و جنــاح بندیهــای سیاســی حائــز اهمیــت 
ــد  ــن مراســم انتظــار دارن ــا حضــور درای اســت و مــردم ب
ــه شــود  ــار پرداخت ــه اطه ــی و ائم ــه مســائل مذهب ــه ب ک
کــه توصیــه ی مقــام معظــم رهبــری نیــز همیــن اســت. 
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بــه عنــوان اســتاندار 
ــر  ــرم و صف ــزاداری مح ــم ع ــه مراس ــم ک ــه می کن توصی
ــد و شــور و نشــاط  ــزار نمایی ــت و باشــکوه برگ ــا جدی را ب

ــد. ــاد کنی ــان ایج ــینی را در جوان حس

استاندار اصفهان:

هیئت های مذهبی نباید تقدس خود را با سیاسی کاری از دست بدهند

 برگزاری نشست هم اندیشی 

و هم افزایی مدیران رسانه در استان اصفهان
کیمیای وطن

ــران  ــر روز پنجشــنبه مدی  ظه
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــانه اس رس
منظــور همــکاری و تعامــل 
بیشــتر و در راســتای حــل 
روی  پیــش  مشــکات 
در  اســتان  رســانه های 
جلســه ای 4 ســاعته گــرد هــم آمدنــد و دربــاره مســائل 
ــه بحــث و  ــات و رســانه ها ب ــون در عرصــه مطبوع گوناگ
ــع  ــه در مجتم ــن جلســه ک ــر نشســتند. در ای ــادل نظ تب
اســتاد فرشــچیان برگــزار شــد بــر پیگیری هــای مســتمر 
بــه منظــور حــل مشــکات پیــش روی رســانه های 
ــد و  ــان تاکی ــوب و ســایر رســانه های اســتان اصفه مکت
مقــرر گردیــد مدیــران رســانه های اســتان بــا همدلــی و 
هــم افزایــی در راســتای از بیــن بــردن معضــات پیــش 

بردارنــد. اســتان گام  روی رســانه های فعــال 

کاهش 30 درصدی سرقت در اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

اردســتان  شهرســتان  انتظامــی  منطقــه  فرمانــده 
ــه دالورمــردان ایــن نیــرو  ــه ناجــا ب ضمــن تبریــک هفت
ــر  ازکاهــش ۳۰ درصــدی ســرقت در شــهریورماه ۹۵ خب
داد. ســرهنگ پاســدار رحمــت الــه مهرانفــر گفــت: 
اهــم مأموریت هــای ایــن نیــرودر ســال ۹۵ کــه در 
ــارت  ــه می شــود عب ــژه پرداخت ــه آن وی ــی ب بحــث امنیت
ــارزه  ــرارگاه مب ــرقت، ق ــا س ــارزه ب ــرارگاه مب ــت از ق اس
ــش  ــی، کاه ــی واخاق ــاء امنیت ــدر، ارتق ــواد مخ ــا م ب
ــات  ــه در راســتای منوی ــات ســانحه ای وجــاده ای ک تلف
مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت. وی افــزود: منطقــه 
ــه از ۹  ــروی انتظامــی ک ــه نی انتظامــی اردســتان در هفت
ــه را  ــش از ۶۰ برنام ــداد بی ــود تع ــروع می ش ــاه ش مهرم
ــن  ــف ای ــای مضاع ــا فعالیته ــرار داده ت ــتور کار ق در دس
ــر  ــد. مهرانف ــدا کن ــی پی ــود عین ــه نم ــن هفت ــرو در ای نی
ــواردی  ــی م ــت اخاق ــراری امنی ــه در برق ــان اینک ــا بی ب
ــا ایجــاد ایســتگاه  ــح کــرد: ب در دســتور کار اســت تصری
ــورت  ــاری بص ــای افتخ ــکاری پلیس ه ــا هم ــت و ب ثاب
ــروف  ــه مع ــر ب ــوزه ام ــانی در ح ــرات لس ــوری تذک حض
انجــام می شــود. وی بــا توجــه بــه کاهــش ۳۰ درصــدی 
ــن  ــزود در ای ــرد و اف ــاره ک ــهریورماه اش ــات در ش تصادف
مــاه ۷۰ درصدافزایــش کشــفیات در حوزه هــای مختلــف 
ــه  ــا توجــه ب ــم ب ــردم می خواهی ــم واز م را شــاهد بوده ای
شــروع مــاه محــرم حرمــت نگــه داشــته وهمچنیــن در 

ــد.  ــاری کنن ــس را ی ــمات پلی مراس

اخبار کوتاه

سایت مستقل خبرگزاری فارس در استان 
اصفهان افتتاح شد

کیمیای وطن

طــی مراســمی کــه صبــح روز 
ــاه  ــر م ــتم مه ــنبه هش پنجش
در ســالن همایش هــای صــدا 
ــان و  ــز اصفه ــیمای مرک و س
ــن  ــا حضــور ســید نظام الدی ب
موســوی مدیرعامــل خبرگــزاری فــارس و جمعــی از 
ــایت  ــد، از س ــزار گردی ــهری برگ ــتانی و ش ــؤوالن اس مس
ــور  ــه ط ــان ب ــتان اصفه ــارس اس ــزاری ف ــتقل خبرگ مس
رســمی رونمایــی شــد. ســایت مســتقل خبرگــزاری 
فــارس اســتان اصفهــان از حــدود ۲۰ روز پیــش بــه عنوان 
ــارس  ــزاری ف نخســتین شــاخه مســتقل اســتانی خبرگ

ــود. ــده ب ــرداری ش ــره ب ــی به ــورت آزمایش به ص

مخاطب شناسی در تبلیغ دین یک اصل 
اساسی به شمار می رود

احمــد ســالک گفــت: روحانیــون در تبلیغ 
 برخوار

 مهناز طغیانی
ــود را  ــب خ ــد مخاط ــامی بای ــن اس دی
ــه  ــود ب ــب خ ــات مخاط ــا ادبی ــب ب ــند و متناس بشناس
ســخنرانی بپردازنــد. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی در همایــش ائمــه جماعــت شهرســتان 
برخــوار کــه در بیــت آیــت هللا ناصــری برگــزار شــد گفــت: 
مــاه محــرم و صفرفرصتــی بــرای تبلیــغ ارزش هــای الهــی 
و دیــن اســت و نبایــد در منابــر و مجالــس حســینی، تنها 
ــرای  ــد ب ــه بای ــود، بلک ــا ش ــی اکتف ــت خوان ــه مصیب ب
ترویــج معــارف اســامی نیــز بــا شــیوه های نویــن 
تبلیغــی وارد عمــل شــد. ســالک افــزود: محــرم فرصــت 
ــای  ــمت آموزه ه ــه س ــان ب ــذب جوان ــرای ج ــبی ب مناس
دینــی اســت و روحانیــون بایــد پیرامــون ســخنرانی خــود 
ــه ایــن قشــر توجــه بیشــتری داشــته باشــند. ســالک  ب
درادامــه گفــت: روحانیــون بایــد بــه تفاســیر آیــات قــرآن، 
بــه احــکام و روایــات و همچنیــن درتحلیــل مســائل 
ــش  ــند و دان ــته باش ــی داش ــی آگاه ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــل کنن ــردم منتق ــه م ــود را ب خ
ــردم را از  ــای م ــه عزاداری ه ــت ک ــاش اس ــمن در ت دش
بیــن ببــرد گفــت: از هیئت هــای مذهبــی انتظــار مــی رود 
ضمــن همــکاری بــا نیــروی انتظامــی اقدامــی نکنــد کــه 
دشــمن از آن ســوء اســتفاده کنــد. ســالک اظهــار داشــت: 
ــته  ــه داش ــاق توج ــه اخ ــد ب ــهدا بای ــزاداران سیدالش ع
باشــند و تمــام کســانی کــه زیــر پرچــم امــام حســین )ع( 
ــود  ــی خ ــب زندگ ــم جوان ــد در تمل ــد بای ــینه می زنن س

ایشان را الو قرار دهند.

اخبار کوتاه

جنوبــی  و »ســئول« کــره  »اصفهــان«  دانشــگاه های 
یادداشــت تفاهمــی بــا هــدف بسترســازی مناســب 
بــرای فعالیــت علمــی و آموزشــی و انتقــال آخریــن 
در  امضــا کردنــد.  و پژوهشــی  دســتاوردهای علمــی 
مراســم امضــای ایــن یادداشــت تفاهــم کــه بــه امضــای 

دانشــگاه  رئیــس  طالبــی  هوشــنگ 
ــس  ــن« رئی ــوک ای ــان و »ســونگ ن اصفه
»محمــد  رســید.  ســئول  دانشــگاه 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  فرهــادی« 
فنــاوری، حســن طاهریــان ســفیر ایــران در 
ــم  ــی، حســین ســاالر آملــی قائ کــره جنوب
ــل و  ــن المل ــور بی ــوم در ام ــر عل ــام وزی مق

»یوســف حجــت« نماینــده وزارت علــوم در شــرق آســیا 
ــه دو  ــن تفاهمنام ــاس ای ــر اس ــتند. ب ــور داش ــز حض نی
ــود  ــای خ ــه همکاریه ــد ک ــق کردن ــز دانشــگاهی تواف مرک
ــد و  ــش دهن ــادل دانشــجو و اســتاد افزای ــه تب را در زمین
نســبت بــه برگــزاری کنفرانس هــا، همایش هــا و نیــز 

ــد.  ــادرت ورزن ــترک مب ــی مش ــای تحقیقات ــام طرحه انج
اعطــای بورســیه تحصیلــی، ایجــاد کرســی زبــان و ادبیــات 
در دانشــگاههای یکدیگــر، ایجــاد فرصت هــای مطالعاتــی، 
ــی و  ــی، تحقیقات ــترک علم ــگاههای مش ــزاری نمایش برگ
فنــاوری، از دیگــر مــوارد مــورد تاکیــد طرفیــن در توافقنامه 
از  پــس  همچنیــن  اســت.  شــده  یــاد 
امضــای ایــن یادداشــت تفاهــم، دو طــرف 
دیدگاه هــای خــود را در خصــوص چگونگــی 
گســترش همکاری هــای علمــی و پژوهشــی 
بویــژه در زمینــه تحقیقاتــی اعــام کردنــد و 
بــا تاکیــد بــر تقویــت هــر چــه بیشــتر 
تعامــات فــی مابیــن، خواســتار تبــادل 
ــی  ــای پژوهش ــوص طرح ه ــور در خص ــات دو کش تجربی
و فنــاوری شــدند. گفتنــی اســت، »محمــد فرهــادی« بــه 
ــد از  ــن بازدی ــره ای و همچنی ــای ک ــا همت ــدار ب منظــور دی
مراکــز دانشــگاهی شــهر ســئول در رأس هیاتــی وارد کــره 

ــد. ــی ش جنوب

امضاء تفاهمنامه همکاری دانشگاه های اصفهان و سئول

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــور  ــا حض ــدس ب ــاع مق ــه دف ــت هفت ــم گرامیداش مراس
ــیج  ــگاه بس ــای پای ــان و اعض ــن، کارکن ــدار، معاونی فرمان
ــژه کاشــان در  ــداری وی امــام حســن عســگری )ع( فرمان

ــد.  ــزار ش ــداری برگ ــات فرمان ــالن جلس س
ــت:  ــم گف ــن مراس ــان در ای ــدار کاش فرمان
ــاق  ــخ، در اخ ــان راس ــهدا در اعتقاداتش ش
فــردی متواضــع و بــا همــت و جدیــت 
ــه  ــد و ب ــاد کردن ــور جه ــاع از کش ــرای دف ب
عهــد خــود بــا شــهدا و امــام شــهدا وفــادار 
ماندنــد. دکتــر حمیدرضــا مومنیــان افــزود: 

ــته  ــتند و شایس ــور هس ــی کش ــطوره های واقع ــهدا اس ش
ــرای  ــان ب ــش آن ــات و روش و من ــاق، روحی ــت اخ اس
ــریح  ــن و تش ــوان تبیی ــل ج ــوص نس ــه خص ــگان ب هم
شــده و بعنــوان الگــو و سرمشــق مدنظــر قــرار گیــرد. وی 
ــد  ــرورش یافته ان ــی پ ــهدا در خانواده های ــرد: ش ــد ک تأکی

کــه اصــول و ارزش هــا را محتــرم شــمرده و فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت را بــه فرزنــدان خــود انتقــال داده انــد. شایســته 
ــرام  ــم کــرده و احت ــواده شــهدا را تکری اســت جامعــه، خان
نمایــد. مومنیــان گفــت: بزرگ تریــن و خطرناک تریــن 
ــچ  ــت. هی ــردن آن اس ــی ک ــدس سیاس ــاع مق ــت دف آف
ایــن  از  شــهدا  بگویــد  نمی توانــد  کــس 
گــروه و یــا آن گــروه اســت. نبایــد بگذاریــم 
ــای  ــطه جریان ه ــه واس ــد ب ــر واح ــن پیک ای
سیاســی چندتکــه شــود. همانطــور کــه مقــام 
معظــم رهبــری در فرمایشــات خــود بــه ایــن 
نموده انــد. دفــاع مقــدس،  اشــاره  مهــم 
آنــان  خانواده هــای  و  شــهدا  ایثارگــران، 
ــه  ــک وظیف ــرو ی ــن آب ــظ ای ــتند و حف ــام هس ــروی نظ آب
ملــی و همگانــی اســت. فرمانــدار افــزود: شایســته اســت 
ــاع مقــدس  ــادی و ویژگی هــای دوران دف ریشــه های اعتق
ــان  ــج آن در روح و ج ــده و نتای ــایی ش ــی شناس ــه خوب ب

ــردد. ــاری گ ــه ج جامع

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

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

۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

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

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

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

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 1۳۹۵۶۰۳۰۲۰18۰۰۲۷۵۷ کاسه پرونده 1۳۹11144۰۲۰18۰۰1۷۲۳ آقای سید مجید مومنی 

حبیب آبادی فرزند سید محمد علی بشماره شناسنامه 1۰۰۲ صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  1۹8 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۵۹ فرعی از ۲   اصلی واقع در حبیب آباد 

بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

۲-برابر رای شماره 1۳۹۵۶۰۳۰۲۰18۰۰۲۷۵8 کاسه پرونده 1۳۹۵1144۰۲۰18۰۰۰۰۵۹ آقای سید مجید مومنی 

حبیب آبادی فرزند سید محمد علی بشماره شناسنامه 1۰۰۲ صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  1۰۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۵۹ فرعی از ۲   اصلی واقع در حبیب آباد 

بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/۰۷/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/۰۷/۲۵

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۶1/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۰4

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

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

۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

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

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

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

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 1۳۹۵۶۰۳۰۲۰18۰۰۲۷۲۳ کاسه پرونده 1۳۹41144۰۲۰18۰۰۰1۳۶ آقای سید محمد موسوی 

فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه ۶۵۰۳ صادره از تهران  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

انبار به مساحت ۹۶4.4۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳1۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش 1۶ 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

مجتبی  سید  آقای   1۳۹41144۰۲۰18۰۰۰1۳۷ پرونده  کاسه   1۳۹۵۶۰۳۰۲۰18۰۰۲۷۲1 شماره  رای  ۲-برابر 

موسوی فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 1۰۵۵1 صادره از تهران  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب انبار به مساحت ۹۶4.4۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳1۳ اصلی واقع در دولت آباد 

بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

۳-برابر رای شماره 1۳۹۵۶۰۳۰۲۰18۰۰۲۷۲۲ کاسه پرونده 1۳۹41144۰۲۰18۰۰۰1۳8 خانم داوودوند فرزند 

کریم بشماره شناسنامه ۲ صادره از دهنو  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت 

۹۶4.4۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳1۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/۰۷/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/۰۷/۲۵

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره :۶۵۶ /۳۷/۰۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۰4

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 14۳فرعی از 4۵ اصلی  واقع در بخش 1۶ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای براتعلی حیدری کتایونچه فرزند اسمعیل جریان ثبت است و به علت 

عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۳۹۵/۰8/۰۳ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 

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

محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح 

قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1۳۹۵/۰۷/1۰ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۶4/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۰۵

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره  144 فرعی  از 4۵ اصلی  واقع در بخش 1۶ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای براتعلی حیدری کتایونچه فرزند اسمعیل جریان ثبت است و به علت 

عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۳۹۵/۰8/۰۳ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 

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

محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح 

قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1۳۹۵/۰۷/1۰ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۶۳/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۰۵

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 14۲ فرعی از 4۵ اصلی  واقع در بخش 1۶ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقایان حسین چوپانی کتایونچه و محمد چوپانی کتایونچه فرزندان حسن 

در جریان  ثبت است و به علت عدم حضور متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۳۹۵/۰8/۰۳ ساعت 

۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1۳۹۵/۰۷/1۰ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۶8/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۷/۰۷

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳4۵8 فرعی از 1۰۳۹۳   واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام علی جمالیان اصفهانی    فرزند حسین  در جریان ثبت است و رای شماره 

1۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰141۶مورخ ۹۵/۲/۹ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/8/۹ روز یکشنبه 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 اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض 

ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید 

قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت 

و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

 منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 

تاریخ انتشار: 1۳۹۵/۰۷/1۰ شماره :۲۰۵۷8/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 11۵48/۳۰۶۵  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام حسن زارعی گیشیری     فرزند غدیر علی   در جریان ثبت است و رای شماره 

1۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۰8۵مورخه ۹۵/۳/۹ و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/8/11 روز سه شنبه ساعت ۹ صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 

وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۲۰۵۷۹: 1۳۹۵/۰۷/1۰ شماره  انتشار:  تاریخ 

شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک ۶4۶۰/۶  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده 

ثبتی بنام عفت قضا وی خوراسگانی      فرزند حسین    در جریان ثبت است و رای شماره ۲۰۲۶مورخ 

1۳۹۵/۰۲/۲1 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

روز ساعت ۹ صبح در محل  تاریخ 1۳۹۵/۰8/۰8  در  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم  تقاضای 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 

وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1۳۹۵/۰۷/1۰ شماره :۲۰۵8۰/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳۰۶۶ فرعی از 11۵48 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمد رضا زارعین گشیری     فرزند صمد    در جریان ثبت است و رای 

تکلیف  تعیین  قانون  از طرف هیات حل اختاف موضوع  شماره 1۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲1۳۵مورخ ۹۵/۲/۲۳ 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/8/8 روز شنبه ساعت ۹ صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام 

و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 

وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1۳۹۵/۰۷/1۰ شماره :۲۰۵81/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان  

گواهی  حصروراثت
آقای محمد جمشید وند    بشناسنامه شماره 1۷ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 

در خواستی بشماره ۹۵/1۰14تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غامعلی جمشید 

وند     بشناسنامه شماره ۳۶ در تاریخ 1۳8۷/8/1۲در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- 

حسن جمشید وند  فرزند غامعلی  شماره شناسنامه: ۵۷۵ نسبت با متوفی : فرزند ۲- علی جمشید وند  

فرزند غامعلی  شماره شناسنامه : ۵۲۶۰نسبت با متوفی : فرزند ۳- محمد جمشید وند  فرزند : غامعلی  

شماره شناسنامه : 1۷ نسبت با متوفی : فرزند 4- حسین جمشید وند  فرزند غامعلی  شماره شناسنامه : 

۲44 نسبت با متوفی : فرزند   ۵- فاطمه جمشید وند فرزند غامعلی شماره شناسنامه ۷1 نسبت با متوفی 

: فرزند پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵1۰4۲۳۶۵۳۵۰۰۰8۶ شماره پرونده: ۹4۰۹۹8۳۶۵۳۵۰۰8۲۰

شماره بایگانی شعبه : ۹4۰8۳8 تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/۰۷/۰1 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :عباسعلی  نام 

خانوادگی : هدایت کلیشادی  نام پدر: اکبر     نشانی: شهرستان فاورجان کلیشاد نمایشگاه اتومبیل وحدت  

مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: رهام    نام خانوادگی : ابوذری   نام پدر : قلی نشانی: مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : بهادر  نام خانوادگی : ادیبی   نام پدر 

: حبیب اله  نشانی : اصفهان – بوستان ملت بن بست ارکیده )۲۵( پ 1۰۰ طبقه فوقانی دفتر وکالت  نوع 

رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم عباسعلی هدایت کلیشادی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۳۶۵۳۵۰۰4۵4 که طی این حکم به اعام 

بطان قرار داد مورخ 1۳8۶/۷/1۹ صادر شده و حکم صادره قطعیت یافته ، محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد نظر برای ثمن قرار داد مزبور از تاریخ 8۶/۷/1۹ تا تاریخ مسترد شدن 

به خواهان )حسب اعام وکیل مدافع خواهان ( که عبارتست از : مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا 

تاریخ ۹۲/۵/1۶ – مبلغ هشتصد میلیون ریال تا تاریخ ۹۲/1۲/1 – مبلغ سیصد میلیون ریال تا تاریخ ۹۳/4/۲۰ 

و مبلغ پانصد میلیون ریال تا تاریخ ۹۳/۳/۲۷ که در زمان اجرا توسط اجرای احکام متناسب با شاخص تورم 

محاسبه می شود به عنوان غرامت مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار ریال به عنوان هزینه 

دادرسی و نیز مبلغ سه میلیون و شش هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و نیز پرداخت 

نیم عشر از محکوم به که محاسبه آن در زمان اجرای حکم بر عهده ی اجرای احکام می باشد در حق صندوق 

دولت.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 

قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 

اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 

وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 

شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام 

مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر 

نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4( مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم  دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان  – اکبر توکلی     

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی۹۳۰۳۵۳ موضوع علیه مصطفی قاسمی     

و له سمیه آقاجانی     در تاریخ ۹۵/۷/۲4 به منظور فروش ملکی یک باب منزل مسکونی طبقه همکف از 

منزل دو طبقه با قدمت حدود 18 سال دارای 114 متر اعیانی به انضمام مشاعات مربوطه دارای دیوار آجری و 

ستون    و سقف تیرچه بلوک – کف موزاییک و سطوح داخلی گچ – درب داخلی چوبی و خارجی آلومینیوم – 

آشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی کاشی و دارای امتیازات آب و برق و گاز می 

باشد . ملکی آقای مصطفی قاسمی واقع در فاورجان – بلوار دانشگاه –کوچه شهید زمانیان که دارای سابقه 

ثبتی به شماره – می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر شرح در اجاره مستاجر می باشد   

از ساعت 1۰ الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار نماید 

ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۰۰۰/ 1/۲۵۳/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . 

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. 

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

های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد 

قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

بزرگ ترین آفت دفاع مقدس، سیاسی کردن آن است



5فرهنگ و هنر شنبه  10 مهر ماه   1395
ـــمـــاره 264  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
» جایزه کیارستمی« تیرماه برپا می شود

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

هرســال بــا پایــان فصــل تابســتان و شــروع مــاه مهــر 
رفتــه رفتــه فــروش فیلم هــا کاهــش پیــدا می کــرد امــا 
ــون  ــی همچ ــای خوب ــران فیلم ه ــود اک ــا وج ــال ب امس
ــه  ــر می رســد ک ــه نظ ــااًل رســتاخیز ب فروشــنده و احتم
همچنــان رونــد فــروش خــوب ســینمای ایــران ادامــه 
ــه  ــزار ب ــا گل ــت محمدرض ــه بازگش ــد. البت ــته باش داش
گیشــه ســینما نیــز می توانــد تأثیــر مثبتــی بــر فــروش 
ایــن روزهــای ســینما داشــته باشــد. بــه همیــن بهانــه 
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه فیلم هــای جدیــد ســینما 

و آمــار فــروش ســینما تــا اولیــن هفتــه مهــر مــاه.
    خشکسالی و دروغ

جدیدتریــن فیلــم محمدرضــا گلــزار پــس از دو روز اکران 
در ســینماها بــه فــروش بیــش از یکصــد میلیــون تومان 
ــا  ــازی محمدرض ــا ب ــالی و دروغ« ب ــید. »خشکس رس
گلــزار کــه چنــد ســالی بــود فیلمــی بــر پــرده ســینماها 
نداشــت، از هفتــم مهرمــاه اکــران شــده و طبــق گفتــه 
ــون در  ــم، تاکن ــت فیل ــش هدای ــر پخ ــاری از دفت مخت
تهــران ۸۰ میلیــون تومــان فــروش داشــته اســت. وی 
ــد  ــااًل چن ــد احتم ــه جدی ــه در هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــده  ــه ســینماهای نمایش دهن ســالن دیگــر در تهــران ب
ایــن فیلــم اضافــه می شــود، ادامــه داد: در حــال حاضــر 
»خشکســالی و دروغ« بــه کارگردانــی پــدرام علیــزاده در 

۲۲ ســالن تهــران و ۱۰ شهرســتان اکــران می شــود کــه 
جــدا از فــروش ۸۰ میلیونــی در تهــران، در شهرســتان ها 

هــم ۳۰ میلیــون تومــان فروختــه اســت.
    ربوده شده

ــازه اکران شــده در ســینماها  یکــی دیگــر از فیلم هــای ت
ــت  ــری اس ــژن میرباق ــی بی ــه کارگردان ــده« ب »ربوده ش
ــران  ــش در ته ــه نمای ــک هفت ــدود ی ــس از ح ــه پ ک
۳۸ میلیــون تومــان فروختــه اســت. طبــق گفتــه 

رحیم آبــادی از دفتــر پخــش ایــن فیلــم، »ربوده شــده« 
بــا بــازی نیکــی کریمــی هنــوز در شــهرهای دیگــر اکــران 
نشــده و در آینــده ســالن های ســینمایی بــرای نمایــش 

آن اختصــاص داده خواهــد شــد.
    هیهات

»هیهــات« دیگــر فیلــم جدیــدی کــه بــه تازگــی اکــران 
آن آغــاز شــده و موضوعــی اجتماعــی مذهبــی هــم دارد، 
در دو روز ابتدایــی اکــران خــود یعنــی هفتــم و هشــتم 

مهرمــاه ۶ میلیــون تومــان فروختــه اســت. ایــن فیلــم 
ــده در  ــری پخــش می شــود و در آین ــوزه هن توســط ح

شــهرهای دیگــر هــم اکــران خواهــد شــد.
    النتوری و فروشنده

فیلــم »فروشــنده« بــدون تبلیــغ در ماهــواره، تلویزیــون 
ــدود  ــه ح ــل توج ــروش قاب ــم ف ــه رق ــهر ب ــطح ش و س
ــان رســیده اســت. »فروشــنده« در کل  ــارد توم ۱۰ میلی
حــدود ۷۵ ســالن ســینمایی را در اختیــار دارد و در 
ایــن مدتــی کــه از نمایــش آن گذشــته ۹ میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون تومــان فروش داشــته اســت. فیلــم »النتوری« 
هــم بــا اســتقبال خوبــی مواجــه شــده اســت فــروش 
آن را را ۶ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان رســیده اســت.

    ناردون
ــاردون« هــم یکــی دیگــر  ــر ایــن دو فیلــم، »ن عــاوه ب
از فیلم هــای میلیــاردی ســینماها اســت کــه طبــق 
ــر دفتــر پخــش رســانه  گفتــه حبیــب اســماعیلی، مدی
ــان  ــارد توم ــرز ۴ میلی ــه م ــروش آن ب ــازان، ف فیلمس
رســیده اســت. ایــن فیلــم در حــال حاضــر در ۷۵ ســالن 

ــود. ــش داده می ش ــور نمای ــینمایی در کش س
    رفقای خوب

ــران  ــالن در ته ــت س ــه هش ــوب« ک ــای خ ــم »رفق فیل
ــه  ــان فروخت ــون توم ــون ۲۵ میلی ــار دارد، تاکن در اختی
اســت. اکــران ایــن فیلــم در شهرســتان ها هنــوز شــروع 

نشــده اســت.

- پرویــز پرســتویی در ســخنانی عنــوان کــرد چــرا جانبــاز 
مــا هزینــه درمــان و اجــاره خانــه اش را نــدارد کــه بدهد؟ 
مــا مملکــت فقیــری نیســتیم کــه نتوانیــم هزینه هــای 

زندگــی جانبــازان را تأمیــن کنیــم.
- ســریال »لیسانســه ها« بــه کارگردانــی ســروش 
صحــت و بــه تهیه کنندگــی رضــا جــودی ایــن روزهــا در 
شــهرک ژاندارمــری و لوکیشــن اصلــی ضبــط می شــود و 
گــروه تولیــد تــا مدتــی در ایــن لوکیشــن خواهنــد مانــد. 
ــن همزمــان توســط  ــد و تدوی ــون ۲۰ درصــد از تولی تاکن

مهــدی جــودی ایــن ســریال انجــام شــده اســت.
- مدیــر گــروه ادب و هنــر شــبکه چهــار ســیما از پایــان 
ســری برنامه هــای »نقــد چهــار« خبــر داد و اعــام 
ــورای  ــا عاش ــار« ت ــد چه ــای »نق ــری برنامه ه ــرد: س ک
ــام  ــد از آن تم ــت و بع ــد داش ــه خواهن ــینی ادام حس
ــم  ــوان »چش ــا عن ــه ای ب ــس از آن برنام ــوند؛ پ می ش
شــب روشــن« بــه تهیه کنندگــی امیــر قمیشــی و 
ــه  ــه ب ــود ک ــش می ش ــاء پخ ــد صالح ع ــرای محم اج
نوعــی تمــام موضوعــات برنامه هــای »نقــد چهــار« 
ــمی و  ــای تجس ــیقی، هنره ــینما، موس ــر، س ــل تئات مث

غیــره را در بــر می گیــرد.
- سیدســعید هاشــمی کــه بــه تازگــی »بابابــزرگ آلبالــو 
گیاســی« او راهــی بــازار شــده، از نــگارش کتــاب طنــزی 

بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد.
- داوود امیریــان گفــت انتشــار رمــان »کودکســتان آقــا 
مرســل« کــه قــرار بــود در هفتــه دفــاع مقــدس راهــی 

بــازار شــود بــه تأخیــر افتــاد.
- فیلمبــرداری فیلــم »شــکاتی« ســاخته ســهیل موفق 
ــه مراحــل پایانــی  ــه تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی ب و ب

خــود نزدیــک شــد.
- فیلــم »النتــوری« در جشــنواره ای در شــهر تورنتــو 
ــه طــوری کــه تمــام  ــا اســتقبال زیــاد همــراه شــده، ب ب
بلیت هــای ایــن فیلــم چنــد روز پیــش از آغــاز نمایــش 

ــه شــدند. فروخت
- نمایشــگاه هنــر مفهومــی »درخــت« بــا یــادی از 
عبــاس کیارســتمی در نگارخانــه شــهرکتاب فرشــته 
برپــا می شــود. »درخــت« آثــار ۱۰ هنرمنــد جــوان 
ــی  ــرار داده و گردهمای ــم ق ــار ه ــی را در کن ــوزه نقاش ح
ایــن آثــار بهانــه ای شــده اســت بــرای یــاد کــردن 
 از هنرمنــد از دســت رفتــه ســینمای ایــران، عبــاس

 کیارستمی.
ــظ و  ــت: حاف ــی گف ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س - ریی
موالنــا، طبیبــان و حکیمــان و معلمــان دهکــده جهانــی 
هســتند کــه همــه عاشــقان و شــیفتگان داشــتن زندگــی 
مســالمت آمیز را بــه تــاش در مســیر تحقــق ایــن آرزو 

فرامی خواننــد.

عاشق دلباخته
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علی حاجیانجانشین سر دبیر

ــد، امــام،  ــح و پــاک باختــه خداون ــان صال ــارز مومن ــه ب نمون
رضــوان الّلــه علیــه، بــود کــه نــه تنهــا دوســتان، او را دوســت 
ــز از ژرفــای دل او را دوســت  می داشــتند، بلکــه دشــمنان نی
می داشــتند و اگــر بــه دشــمنی و مخالفــت بــا او بــر 
ــر  ــع خــود را در خط ــه مناف ــود ک ــن ب ــرای ای می خاســتند، ب

می دیدنــد. 
ــا  ــود، ام ــه ب ــی )ع( معاوی ــمن عل ــن دش ــه بزرگتری چنانک
وقتــی یکــی از اصحــاب علــی )ع( نــزد او مــی رود، می گویــد 
از فضایــل علــی )ع( برایــم بگــو و چــون فضایــل علــی )ع( 
بــرای او گفتــه می شــود می گریــد! چــرا کــه فطــرت او طالــب 
نیکی هــا و خوبی هــا بــود؛ ولــی بــر اثــر دل بســتن بــه دنیــا و 
پیــروی شــیطان و فرامــوش کــردن خــدا، از آن منحرف شــده 
ــا  ــود، ب ــته های خ ــا و خواس ــه هواه ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ب

ــد. ــش دشــمنی می ورزی ــی )ع( و اوالد و اصحاب عل
ْیــِل َو ُنــورِ النَّهــارِ َحّتــی َیْنَقِطــَع َحدیُثُه   »َفُاناجیــِه فــی ُظَلــِم اللَّ
ــب و  ــی ش ــْم« در تاریک ــُتُه َمَعُه ــَن َو ُمجالَِس ــَن اْلَمْخُلوقی ِم
ــن  ــخن گفت ــا از س ــم، ت ــات می کن ــا او مناج ــنی روز ب روش
ــا آنهــا گریــزان ــا مــردم اجتنــاب جســته، از هــم نشــینی ب  ب

 گردد. 
ــا خــدای  ــه ب ــود ک ــی ب ــال فرصت ــا حــال محــب خــدا دنب ت
خــود مناجــات کنــد، اکنــون بــه مقامــی رســیده کــه خــدا بــا 

ــد.  ــوا می کن او نج
یــک عاشــق دلباختــه، پیوســته دنبــال لحظــه ای اســت کــه با 
محبــوب خــود ُانــس گیــرد و بــا او بــه نجــوا بنشــیند، اکنــون 
چنــان شــده کــه محبــوب بــا او نجــوا می کنــد و مســلمًا ایــن 
بزرگتریــن ســرور و شــادمانی اوســت و چــه افتخــاری از ایــن 

التر. با

» جایزه کیارستمی« تیرماه برپا می شود
عبــاس  ســاالنه  جایــزه  راه انــدازی  از  اســکندرفر  نــگار 
کیارســتمی خبــر داد کــه ایــن برنامــه تیــر مــاه برگــزار 

. د می شــو
 نــگار اســکندرفر مدیــر موسســه »کارنامــه« در نشســت 
ــه ای  ــا؛ کیارســتمی« از برنام رســانه ای نمایشــگاه »ســی نم
ــزار  ــاه برگ ــر م ــن موسســه در تی ــه همــت ای ــه ب ــر داد ک خب
می شــود و جایــزه کیارســتمی بــه ســه فیلمســاز اهــدا 
ــی  ــتمی ط ــای کیارس ــت: آق ــاره گف ــن ب ــود. وی در ای می ش
ــه  ــیاری در موسس ــای بس ــاپ ه ــته ورک ش ــال گذش ۱۱ س
ــا شــرکت  ــن کارگاه ه ــزار و حــدود ۵۶۰ هنرجــو در ای ــا برگ م
کردنــد. ایشــان در خــارج از کشــور بــا مؤسســات بیــن المللی 
ــا همــکاری دو  نیــز همــکاری داشــتند و حــال قــرار اســت ب
ــم  ــه فیل ــه و مدرس ــوز در فرانس ــی تول ــن الملل ــه بی موسس
لنــدن جایــزه کیارســتمی را بــه ســه جــوان فیلمســاز بدهیــم.

اخبار کوتاه

ــزی  ــال برنامه ری ــرایطی در ح ــری در ش ــرآن مدی مه
بــرای تولیــد نخســتین فیلــم ســینمایی اش در مقــام 
ــه عــدم برخــورداری  ــا توجــه ب کارگــردان اســت کــه ب
ــه  ــک تهی ــا ی ــا ب ــینمایی، تنه ــِی س ــوابق کارگردان از س
کننــده پرســابقه می توانــد فیلــم اولــش را بســازد 

ــردان  ــام کارگ ــری در مق ــرًا مدی ــا ظاه ام
ــن  ــا بدی ــده ت ــر ش ــده ظاه ــه کنن و تهی
بــرای  دشــواری  شــرایط  ترتیــب 
اثــر  اولیــن  ســاخت  پروانــه  صــدور 
ــرایطی  ــرد؛ ش ــکل بگی ــینمایی اش ش س
کــه بــرای عبــور از آن، تنهــا می تــوان 
قوانیــن  از  را  او  و  را شکســت  قانــون 
ــده  ــرد. قاع ــران مســتثنی ک ســینمای ای

مرســوم در ســال های اخیــر بــه ایــن شــکل بــوده کــه 
بــه کارگــردان فیلــم اولــی، تنهــا بــا برخــورداری از یــک 
ــا ســابقه ســینما مجــوز داده می شــود  ــده ب ــه کنن تهی
و بــه یــک فیلمســازِ فیلم اولــی، همزمــان مجــوز تهیــه 
کنندگــی داده نمی شــود. همچنیــن ظاهــرًا کانــون 
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــیری اس ــز مس ــان نی کارگردان

دریافــت مجــوز کارگردانــی پیمــود. مهــران مدیــری بــا 
وجــود ســوابق وســیع در بازیگــرِی ســینما و تلویزیــون 
ــدم  ــطه ع ــه واس ــون، ب ــِی تلویزی ــن کارگردان و همچنی
ــی  ــم اول ــازِ فیل ــک فیلمس ــینمایی، ی ــم س ــد فیل تولی
محســوب می شــود کــه طبیعتــًا در زمــان صــدور مجــوز 
ــازاِن دارای  ــایر فیلمس ــون س ــد همچ بای
ــود.  ــورد ش ــا او برخ ــابه، ب ــت مش وضعی
خشــایار الونــد؛ نویســنده فیلمنامــه ایــن 
ــد روی  ــًا، نبای ــت: »واقع ــه اس ــر گفت اث
ــور داد،  ــدازه مان ایــن مســائل پیــش از ان
ــی و  ــرادی مجــوز کارگردان ــون اف ــذا اکن ل
ــام و  ــی بی ن ــه خیل ــد ک ــاخت را گرفتن س
نشــان هســتند، صرف نظــر از مکانیــزم 
ــود دارد،  ــینما وج ــت در س ــرای فعالی ــه ب ــی ک قانون
پنــج  »ســاعت  ســاخت  بــرای  مدیــری  این کــه 
ــا  ــاه ی ــم کوت ــاخت فیل ــال س ــه دنب ــد ب ــر« بای عص
ــرا  ــی باشــد، به نظــرم جــوک اســت زی مجــوز کارگردان
ــی ــردان خوب ــری کارگ ــه مدی ــد ک ــم و آدم می دانن  عال

 است.« خبرآناین

مهران مدیری و چالش های ساخت اولین فیلم سینمایی
ــریال  ــش س ــاز پخ ــاه از آغ ــازده م ــت ی ــا گذش ب
»معمــای شــاه« و نمایــش ۴۱ قســمت از ایــن اثــر 
ــش  ــیوه پخ ــیما ش ــدا و س ــازمان ص ــی، س تاریخ
ــی  ــط عموم ــر داد. رواب ــی را تغیی ــر تاریخ ــن اث ای
ــت آن را  ــام و عل ــاال را اع ــر ب ــاه« خب ــای ش »معم

هــم پاســخ بــه درخواســت های مکــرر 
ــت.  ــرده اس ــوان ک ــدگان عن بینن

شــاه«  »معمــای  عمومــی  روابــط 
ماه هــای  طــول  »در  کــرد:  اعــام 
ــان ســیما  گذشــته بســیاری از مخاطب
عمومــی  روابــط  بــا  تمــاس  طــی 
ســازمان صداوســیما تقاضــای پخــش 

قســمت های گذشــته ایــن ســریال را داشــتند و بــر 
همیــن اســاس، از روز ۲۴ مهــر مــاه پخــش ســریال 
ــان  ــا پای ــاز و ت ــمت اول آغ ــاه« از قس ــای ش »معم
ــاس  ــر اس ــود ب ــی می ش ــد. پیش بین ــه می یاب ادام
ایــن شــیوه پخــش شــبانه، پخــش معمــای شــاه 

تــا پایــان بهمــن مــاه ادامــه یابــد. بــر همیــن 
اســاس جمعــه ایــن هفتــه، نهــم مهــر مــاه ســریال 
ــای  ــد. »معم ــد ش ــش نخواه ــاه« پخ ــای ش »معم
شــاه« بــه مــرور وقایــع تاریخــی، اجتماعــی و 
سیاســی ایــران در فاصلــه ســال های ۱۳۱۷ تــا 
ــوی دوم  ــا دوران پهل ــان ب ۱۳۵۷ هم زم
ورزی«  »محمدرضــا  کارگردانــی   بــه 

می پردازد. 
رســانه های  بــر  عــاوه  عاقه منــدان 
ــار و  ــد اخب ــمی می توانن ــی و رس عموم
ــریال  ــن س ــه ای ــوط ب ــای مرب عکس ه
را از طریــق ســایت رســمی معمــای 
 ،www.moamaeshah.ir نشــانی  بــه  شــاه 
ــه  ــتاگرام ب ــریال در اینس ــن س ــمی ای ــه رس صفح
نشــانی moamaeshahofficialtv و کانــال رســمی 
telegram.me/ ســریال در تله گــرام بــه نشــانی

moamaeshah دنبــال کننــد. مهــر

صداوسیما شیوه پخش »معمای شاه« را تغییر داد

))آگهی مزایده((
اجرای احکام شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹۴۰۲۵۵ اجرایی 

شعبه سوم دادگاه خانواده له خانم الهه اسماعیلی فرزند ابوالقاسم با وکالت آقای محمد علی رحایی 

علیه آقای محمد منصوری فرزند رضا به خواسته تعداد ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی مقدار ۱۵۰ مثقال 

طای ۱۸ عیار )پس از کسر مقدار ۵۰ مثقال طا که زوجه در قبال طاق به زوج بذل نموده است ( و 

مبلغ ۱/۲۷۷/۱۶۱/۶۰۰ ریال وجه نقد بابت مهریه مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله مبلغ ۳/۷۲۱/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

نشر اگهی و مبلغ ۶۴/۵۶۴/۱۳۰ ریال بابت حق االجرا که توسط محکوم لها پرداخت شده است در حق 

محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش سهم االرث محکوم علیه از پاک ثبتی ۴۵۶۰ فرعی از ۱۵۱۹۰ 

اصلی بخش ۵ اصفهان زیر برگزار نماید: 

مورد مزایده عبارتست از مقدار ۲۰/۵۷ حبه مشاع )سهم االرث محکوم علیه ( از ۷۲ حبه پاک ثبتی ۴۵۶۰ 

فرعی از ۱۵۱۹۰ اصلی بخش ۵ اصفهان که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون 

از اعتراض باقی مانده است پاک ثبتی مذکور در اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان ال خجند ، کوچه 

شکیب اصفهانی ، کوچه شهید خیر الهی ، پاک ۶ واقع شده است و به صورت ساختمانی است نوساز در 

مرحله تکمیل نازک کاری شامل جمعا ۵ طبقه می باشد. پاک ثبتی مذکور به نام مرحوم رضا منصوری 

است که شماره چاپی اسناد مالکیت ۳۶۱۴۶۱ ، ۲۴۲۰۴۵ و ۳۶۱۴۶۲ می باشد و اسناد مزبور دارای شماره 

ثبت های ۶۷۸۳۹ ، ۳۵۸۴۴ ، ۳۵۸۴۳ می باشد که در صفحات ۲۷۵ ، ۲۷۸ و ۲۸۱ دفتر شماره ۱۰۴ به 

ثبت رسیده است. مساحت عرصه ملک حدود ۲۴۰ متر مربع و مقدار کل زیر بنای ۵ طبقه جمعا حدود 

۸۲۰ متر مربع می باشد. ساختمان با اسکلت بتون آرمه و سقفها از تیرچه بلوک احداث شده ، نمای 

شمالی ساختمان سنگ سفید و آجر ، نمای جنوبی از آجر نما می باشد . بدنه پارکینگ از سرامیک فرش 

شده و کف فرش نشده است . طبقات فوقانی در مرحله تکمیل رنگ آمیزی داخلی است . کفپوشهای 

آپارتمانها از سرامیبک فرش شده و اشپزخانه حمام و سرویس بهداشتی از کاشی و سرامیک پوشش 

شده است . کابینت آشپزخانه ها و شیر آالت و در بهای داخلی و کلید پریزها نصب نشده است و بطور 

تقریبی حدود ۹۰ در صد از کار های ساختمانی باتمام رسیده است . آسانسور مجتمع تکمیل و راه اندازی 

نشده است و پنجره های بیرونی از آلومینیوم رنگی می باشد. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

ارزش روز شش دانگ پاک ثبتی مذکور )مجتمع ۵ طبقه ( مبلغ ۲۰/۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی  و اعام 

شده است که بر اساس این نظریه و گواهی حصر وراثت شماره ۶۰۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ سهم االرث 

محکوم علیه معادل دو هفتم از پاک ثبتی می باشد که معادل مقدار ۲۰/۵۷ حبه مشاع از ۷۲ حبه پاک 

ثبتی فوق می باشد و حسب همین نظریه کارشناسی ارزش سهم االرث محکوم علیه )۲۰/۵۷ حبه مشاع 

( مبلغ ۵/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و اعام گردیده است . 

متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از فروش در محل فوق از پاک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در 

مزایده و خرید در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۳۰ صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت 

، مجتمع اجرای احکام حقوقی ، طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و 

برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل ۱۰ درصد مبلغ تصویبی را فی 

المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./ شماره : ۱۹۱۴۵/ م الف اجرای احکام شعبه سوم 

دادگاه خانواده اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۳۹۸شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۶۸۲۵۳۰۶۷۸۷شماره  اباغیه:  شماره 

به  آبادی  دادخواستی  تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ خواهان / شاکی اسماعیل رجائی نجف  تاریخ   ۹۵۰۵۰۸

طرفیت خوانده / متهم میشا تقی زاده کلید بری  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه اول  اتاق ۱۲۱ ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۳۹۸ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

۱۳۹۵/۰۸/۱۸ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 

خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۲۰۱۹۹/م الف مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۲۶۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۶۸۲۵۳۰۶۷۸۱شماره  اباغیه:  شماره 

۹۵۰۳۵۷ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد  به نمایندگی آقای علیرضا 

زمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محسن محمدی دینانی و محمد علی محمدی دینانی و 

سعید شریفی سده   به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۲۶۹ثبت  و  ارجاع   ۱۲۱ اتاق  اول   طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 

۲۰۱۹۸/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰۶۸۶ خواهان سید محمد امینی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

محمد رضا جالیان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ ۹۵/۸/۱۷ساعت ۹/۳۰ صبح 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع 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: ۲۰۰۶۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۰۳۹/۹۵ خواهان محمد مهدی عقدائی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به 

طرفیت ابراهیم سلطانی پور  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخ ۹۵/۸/۱۸ساعت 

۹/۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه نیکبخت مجتمع شماره ۲  شورای حل اختاف مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲۰۲۱۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره ۲ شورای 

حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۵۹۳/۹۵ خواهان مسلم صادقی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

سلیم صوالح   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ ۹۵/۸/۱۶ساعت ۱۶/۳۰ عصر  

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  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: ۲۰۰۹۵/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۱۶ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
هاشم  مختاری  محمد  وکالت  با  پور  فوداز  مصطفی  خواهان   ۹۵۰۴۷۶ کاسه  پرونده  خصوص  در 

تقدیم  شیبانی    ابوالفضل  برنجکانی  حیدری  زهرا  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  آبادی   

توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۱۱ ۹۵/۸/۱۶ساعت  مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 

مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 

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

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای   ۲ شماره  مجتمع  وکا   چهارراه  شمالی 

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

می شود.

شماره: ۲۰۰۸۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه  پرونده کاسه ۵۹۰/۹۵خواهان رضا شمسائی    دادخواستی مبنی  در خصوص 

 ۱۷:۳۰ ۹۵/۸/۱۶ساعت  مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  جعفری     اصغر 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳  با توجه به مجهول  تعیین گردیده است. 

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

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  وکا   چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای  اصفهان  در 

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

 می شود.

شماره: ۲۰۰۹۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۶ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۵۹۴/۹۵خواهان مسلم صادقی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت پایی 

صمد علی زاده دیناروند    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ ۹۵/۸/۱۶ساعت ۱۷:۰۰ 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  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: ۲۰۰۹۴/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۱۶ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه  ثالثی      دادخواستی مبنی  پرونده کاسه ۱۱۸۱/۹۵ خواهان رضا  در خصوص 

ابوالفضل زارع عسگری    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ ۹۵/۸/۱۶ساعت ۱۱:۳۰ 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع 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: ۲۰۰۷۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا پور نایب زاده     دارای شناسنامه شماره ۴۶۴۶ به شرح دادخواست به کاسه ۳۵۷۴/۹۵  از این 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا آبران       بشناسنامه 

۶۳۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- امیر محمد آبران به ش ملی ۹-۱۲۷۴۱۰۷۹۸ نسبت با متوفی فرزند ۲- زهرا آبران به ش 

ملی ۷-۱۲۷۵۹۶۵۹۹ نسبت با متوفی فرزند ۳- فریبا پور نایب زاده به ش ش ۴۶۴۶ نسبت با متوفی 

فرزند ۴- اشرف کاه ساز به ش ش ۸۱۳ نسبت با متوفی مادر ۵- اکبر آبران به ش ش ۳۳ نسبت با 

متوفی پدر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۰۱۴۴/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا 

حل اختاف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی شهری      دارای شناسنامه شماره ۲۵۱۸ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۸۶/۹۵  از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظام شهری       بشناسنامه 

۹۰۵ در تاریخ ۹۵/۶/۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- صدیقه شهابی ۳۲۳ همسر ۲- مریم شهری ۱۵۴۵ فرزند ۳- مهدی شهری ۲۵۱۸ فرزند والغیر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۰۱۳۸/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ربابه نادریان برسیانی       دارای شناسنامه شماره ۶ به شرح دادخواست به کاسه ۳۵۳۸/۹۵  

جاوید         علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از 

بشناسنامه ۱۲۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- مهدی جاوید به ش ش ۷۰ نسبت با متوفی فرزند ۲- محمد رضا جاوید به ش ش 

۴۵ نسبت با متوفی فرزند ۳- مریم جاوید به ش ش ۱۴۸۹ نسبت با متوفی فرزند ۴- ربابه نادریان 

برسیانی به ش ش ۶ نسبت با متوفی همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۰۱۲۸/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱۲۷۰۳۶۸۱۵-۱   نازنین رحیمی         خانم 

۳۲۹۸/۹۵  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیروس 

رحیمی   خشوئی      بشناسنامه ۱۸۷۶ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- ماه زاده اسدی خشوئی به ش ش ۷۴ نسبت با متوفی 

مادر ۲- نازنین رحیمی به ش ش ۱۲۷۰۳۶۸۱۵۱ نسبت با متوفی فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

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

خواهد شد. شماره : ۲۰۱۲۹/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مینا خلیلیان گورتانی         دارای شناسنامه شماره ۱۱۹۳به شرح دادخواست به کاسه ۳۲۸۱/۹۵ 

ح ۱۰ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خلیلیان 

گورتانی      بشناسنامه ۱۱۲۰ در تاریخ ۸۴/۵/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به سه دختر ۱- مینا خلیلیان گورتانی ش ش ۱۱۹۳ دختر متوفی ۲- توران 

خلیلیان گورتانی ش ش ۱۳۰۰ دختر متوفی ۳- بهمن خلیلیان گورتانی ش ش ۱۷۳۶ دختر متوفی اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۰۱۲۵/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود خسروی سوادجانی   دارای شناسنامه شماره ۴۷۰به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۴۳/۹۵ 

ح ۱۰ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت خانم غره 

باغی سوادجانی      بشناسنامه ۶ در تاریخ ۹۵/۴/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر ۱- منوچهر خسروی سوادجانی ش ش ۲۶۸۷ 

فرزند پسر ۲- مهرداد خسروی سواد جانی ش ش ۳۴۲۳ فرزند پسر ۳- محمد حسین خسروی 

سوادجانی ش ش ۷۲۶ فرزند پسر ۴- مسعود خسروی سوادجانی ش ش ۴۷۰ فرزند پسر ۵- کبری 

خسروی سوادجانی ش ش ۴۵۳ فرزند دختر ۶- صغرا خسروی سوادجانی ش ش ۱۸۴۳ فرزند دختر 

۷- مریم خسروی سوادجانی ش ش ۲۳۷۷ فرزند دختر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

۲۰۱۲۳/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر جوانی جونی    دارای شناسنامه شماره ۶۷ به شرح دادخواست به کاسه ۳۲۵۵/۹۵ ح ۱۰ 

از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جوانی جونی       

بشناسنامه ۵۰۵ در تاریخ ۶۹/۸/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به سه دختر و چهار پسر ۱- زهرا جوانی جونی ش ش ۱ دختر متوفی ۲- طاهره جوانی 

جونی ش ش ۱۴۳۶ دختر متوفی ۳- صدیقه جوانی جونی ش ش ۷۶ دختر متوفی ۴- محمود جوانی 

جونی ش ش ۱۳ پسر متوفی ۵- اصغر جوانی جونی ش ش ۶۷ پسر متوفی ۶- اکبر جوانی جونی ش 

ش ۱۴۴۸ پسر متوفی ۷- محمد علی جوانی ش ش ۵۹ پسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

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

شماره : ۲۰۱۲۷/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سیف اله علی عسگری     دارای شناسنامه شماره ۴۳۶ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۵۸/۹۵ 

ح ۱۰ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه جمال 

گلی        بشناسنامه ۲۹۳۶ در تاریخ ۹۵/۶/۶اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۲ پسر یک دختر و همسر و پدر ۱- مهدی علی عسگری ش ش ۸۷۱ پسر 

متوفی ۲- محمود علی عسگری ش ش ۱۰۱۹۷ پسر متوفی ۳- مریم علی عسگری ش ش ۲۲۰۱ دختر 

متوفی ۴- سیف هللا علی عسگری ش ش ۴۳۶ همسر متوفی ۵- محمد حسین جمال گلی ش ش 

۱۸۷۷ پدر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۰۱۳۰/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا 

حل اختاف استان اصفهان

گواهی  حصروراثت
آقای محسن محمدی   بشناسنامه شماره ۳ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 

در خواستی بشماره ۹۵/۱۰۳۳تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه زارع    

بشناسنامه شماره ۱۱در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- محسن 

محمدی فرزند اکبر قلی شماره شناسنامه: ۳ نسبت با متوفی : فرزند ۲- زهرا محمدی خوانسارکی فرزند 

اکبر قلی شماره شناسنامه : ۴۱۰ نسبت با متوفی : فرزند ۳- فریبا محمدی خوانسارکی فرزند : اکبر 

قلی شماره شناسنامه : ۴۳۶ نسبت با متوفی : فرزند ۴- پریسا محمدی خوانسارکی فرزند اکبر قلی 
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 طرفدار ۱۰ ساله در آغوش برانکو 
به هوش آمد 

 پســر ۱۰ ســاله متولــد روســیه 
ــرای  ــدرش ب ــراه پ ــه هم ــه ب ک
تیــم  دو  بــازی  دیــدن 
پرســپولیس و قشــقایی بــه 
ورزشــگاه آمــده بــود بــه دلیــل 
شــلوغی جمعیــت و برخــورد بــا 
نیــروی  مأموریــن  از  یکــی 
انتظامــی از هــوش رفــت. زمانیکــه ایــن بچــه را بــرای درمان 
پزشــکی بــه داخــل زمیــن آوردنــد برانکــو و محســن 
مســلمان بــه کنــارش رفتنــد کــه ایــن بچــه در آغــوش برانکو 
بــه هــوش آمــد. پــس از بــه هــوش آمــدن نیــز بــه همــراه 
بازیکنــان و ســرمربی پرســپولیس دقایقــی را بــر روی 
نیمکــت پرســپولیس نشســت. ابوالفضــل ســامی پســر ۱۰ 
ســاله بــا اصلیــت شــیرازی و ســاکن روســیه اســت کــه در 

حال حاضر دروازه تیم منتخب فارس است. مهر

واکنش به پیشنهاد انگلیسی منصوریان
مدافــع ســابق اســتقال تهــران بــه اظهــارات ســرمربی ایــن 
ــک  ــگ دســته ی ــری از لی ــر پیشــنهاد مربیگ ــی ب ــم مبن تی
ــت.  ــت دانس ــان داد و آن را نادرس ــش نش ــتان واکن انگلس
محمــد تقــوی مدافــع ســابق تیــم ملــی و باشــگاه اســتقال 
ــان  ــی منصوری ــروز عل ــه ام ــس از مصاحب ــرد: پ ــوان ک عن
یــک  لیــگ  در  مربیگــری  پیشــنهاد  برداشــتن  مبنــی 
انگلســتان دوســتان زیــادی تمــاس گرفتنــد و در ایــن 
مــورد نظــرم را جویــا شــدند. ابتــدا بایــد بگویــم لیــگ یــک 
ــدارد. پــس از لیــگ  در کشــور انگلســتان وجــود خارجــی ن
ــران  ــاید آن را در ای ــه ش ــت ک ــیپ اس ــون ش ــر، چمپی برت
لیــگ یــک می گوینــد. بنابــر نظــر تمامــی کارشناســان 
و مربیــان فوتبــال چمپیــون شــیپ انگلســتان بــا ۲۴ تیــم 
ســخت ترین لیــگ دنیاســت و مربیانــی بــه ماننــد بنتیــز و 
دی ماتیــو کــه تجربــه قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا را 
دارنــد در ایــن رده مشــغول بــه فعالیــت هســتند. پــس از 
چمپیــون شــیپ، دیویــژن ۱ و دیویــژن ۲ اســت کــه فوتبــال 
ــد.  ــد ببینی ــتان را در آن می توانی ــی انگلس ــل و فیزیک اصی
ــا و انگلســتان  ــر داشــتن پروالیســنس از اروپ ــگ برت در لی
اجبــاری اســت و در رده هــای پایین تــر )ای( الیســنس 
کمتریــن مــدرک مــورد قبــول فدراســیون فوتبــال انگلســتان 
اســت. ممکــن اســت بــا توجــه بــه ارتباطــات موجــود بیــن 
ایجنت هــای بیــن المللــی و مالــکان باشــگاه افــرادی بــرای 
ــچ  ــا هی ــد ام ــت کنن ــار باشــگاه فعالی ــه در کن کســب تجرب
ــی  ــخصًا خیل ــه ش ــت. البت ــد داش ــمی نخواهن ــت رس پس
ــی  ــرای عل ــنهادی ب ــن پیش ــر چنی ــوم اگ ــحال می ش خوش
ــد و  ــب باش ــیار مراق ــد بس ــا بای ــد ام ــته باش ــود داش وج

ــورد. ــب دالالن را نخ فری

 رفتن لوزانو از ایران قطعی نیست

ــا  رئیــس فدراســیون والیبــال ب
ــه خداحافظــی مهــدی  اشــاره ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــدوی گف مه
اصــرار و شــرایط ایــن بازیکــن، 
مشــکلی  موضــوع  ایــن  بــا 
ــی  ــا کادرفن ــد داشــت ام نخواه
دربــاره خداحافظــی بازیکنــان تیــم ملــی تصمیــم می گیــرد. 
محمدرضــا داورزنــی درمــورد قــرارداد بــا لوزانــو ســرمربی تیم 
ــو در کشــور قطعــی نیســت،  ــودن لوزان ــت: نب ــز گف ــی نی مل
ولــی ایــن موضــوع را بررســی و آســیب شناســی می کنیــم. 
بــا وجــودی کــه بایــد قــرارداد چهارســاله بــا ســرمربی بســته 
شــود می خواهیــم بــا فرصــت و دقــت بیشــتری ایــن 
قــرارداد را چــه بــا اقــای لوزانــو و چــه بــا مربــی دیگــر و بــا 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــر و حســاب شــده تر بررســی کنی ــدی بازت دی
تصمیــم درســتی بگیریــم. رئیــس فدراســیون والیبــال 
ــتعدادیابی  ــه اس ــوان ک ــل ج ــا نس ــت: ب ــدا گف ــورد مای در م
ــن  ــا از ای ــه م ــد داد البت ــه خواهن ــود را ادام ــده اند کار خ ش
فرصــت اســتفاده کردیــم کــه از ایشــان بــرای حضــور در تیــم 
ملــی بزرگســاالن بــه باشــگاه های اســیا بــرود ولــی فلســفه 
وجــودی ایشــان در کشــور نقــش ســازندگی بــود تــا بتواننــد 
ــال  ــده والیب ــه آین ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاالن کار بکنن ــر روی نونه ب

ــد. کشــور کمــک کنن

خشم مهدوی کیا از وضعیت فوتبال پایه
می گویــد:  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســابق  کاپیتــان 
متاســفانه در رده پایــه مــا ایــن نکتــه وجــود دارد کــه 
بــازی  خودشــان  ســاالن  و  همســن  رده  بــا  بازیکنــان 
نمی کننــد مثــًا مــا در ســن ۱۱، ۱۲ و ۱3 ســال مســابقه 
ــا  ــر مربی ه ــاله ها اکث ــال در ۱۴ س ــوان مث ــه عن ــم و ب نداری
ــالگی  ــان ۱۴ س ــه در پای ــتند ک ــی هس ــال بازیکنان ــه دنب ب
ــن  ــور و ای ــن ط ــال همی ــای ۱6 س ــا در رقابت ه ــتند ی هس
وســط بازیکنــان ۱5 ســاله کــه فرصتــی بــرای رقابــت بــا هــم 
ســن و ســاالن خودشــان را ندارنــد نابــود می شــوند. مهــدی 
مهــدوی کیــا گفــت: شــاید مدیــران مــا یــک ذهنیتــی دارنــد 
ــی  ــک ســیب زمین ــل ی ــد فوتبالیســت مث ــر می کنن ــه فک ک
ــا  ــد ام ــرون بیای ــاک بی ــالگی از زیرخ ــن ۱9 س ــد در س بای
اینطــور نیســت. در خــارج از ایــران بچه هــا تــا ســن ۱9 
ــی  ــن الملل ــه بی ــه 5۰۰ تجرب ــت تجرب ــن اس ــالگی ممک س
داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل هســت کــه در رده بــاال از 
مــا موفق تــر هســتند در حالیکــه مــا تــازه از ۱۴، ۱5 ســالگی 
ــران در 3 رده  ــال ته ــن در فوتب ــود م ــم. خ ــروع می کنی ش
ــد  ــل هن ــی مقاب ــازی مل ــن ب ــا در اولی ــودم ام ــای گل ب آق
ــی ای  ــه قبل ــچ تجرب ــون هی ــد چ ــرم می چرخی ــا دور س دنی

ــتم. نداش

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

تیــم ملــی فوتســال ایــران امشــب در دیــدار رده بنــدی جــام 
ــه مصــاف پرتغــال خواهــد  ــا ب ــی فوتســال ۲۰۱6 کلمبی جهان
ــی خــود را  ــوان جهان ــن عن ــروزی اولی ــت و در صــورت پی رف

کســب خواهــد کــرد.
    پرتغال

پرتغــال در آخریــن رده بنــدی اعــام شــده، رده هفتــم را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن تیــم پیــش از دیــدار 
نیمــه نهایــی در جایــگاه ششــم قــرار داشــت امــا بــا باخــت 
بــه آرژانتیــن یــک پلــه ســقوط کــرد و ایــران بــه رده ششــم 
رســید. حریــف ایــران در بــازی رده بنــدی در مرحلــه گروهــی 
ــید و  ــاوی رس ــه تس ــان ب ــای میزب ــل کلمبی ــابقات مقاب مس
ســپس پانامــا و ازبکســتان را بــا نتیجــه پــرگل از پیــش رو 
برداشــت تــا بــه عنــوان تیــم نخســت بــه یــک هشــتم نهایــی 
ــار گل،  ــا چه ــی ب ــه حذف ــا در مرحل ــد. پرتغالی ه ــود کن صع
ــارم  ــک چه ــه و در ی ــد؛ در ادام ــم کوبیدن ــتاریکا را در ه کاس
ــد  ــر دو از س ــه ب ــه س ــا نتیج ــختی و ب ــه س ــز ب ــی نی نهای
ــج  ــا نتیجــه پن ــی ب ــه نهای ــا در نیم آذربایجــان گذشــتند، ام
بــر دو بــه آرژانتیــن باختنــد و راهــی دیــدار رده بنــدی شــدند. 
اســت.  ریکاردینیــو  پرتغالی هــا  بازیکــن  شــاخص ترین 
بازیکــن فــوق العــاده تکنیکــی و ســرعتی کــه بــازی او را بــا 
فالکائــو برزیلــی مقایســه می کننــد. ریکاردینیــو تاکنــون ســه 
ــرده و در  ــود ک ــت را از آن خ ــال پلن ــای فوتس ــوپ ط ــار ت ب

ــن  ــن بازیک ــوان بهتری ــه عن ــال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱5 ب س
جهــان معرفــی شــده اســت. او همچنیــن در ایــن مســابقات 
بیــش از نیمــی از گل هــای پرتغــال را بــه ثمــر رســانده و بــا 
ــی  ــای گل ــدای آق ــن کاندی ــوان اصلی تری ــه عن ــانزده گل ب ش
ــه گل،  ــا س ــال ب ــو، کاردین ــد از ریکاردینی ــت. بع ــرح اس مط

ــود. ــوب می ش ــال محس ــر پرتغ ــزن برت ــن گل دومی
    نبردهای قبلی ایران – پرتغال

ایــران و پرتغــال تاکنــون چهــار بــار بــه مصــاف هــم رفته انــد 

کــه تنهــا بــرد ایــران در گرنــد پــری ۲۰۱۰ و بــا نتیجــه پنــج بــر 
ســه بــوده اســت. ایــران در بازی هــای دوســتانه ۲۰۰8 مقابــل 
پرتغــال یــک باخــت و یــک تســاوی را تجربــه کــرده اســت. 
تنهــا مصــاف دو تیــم در جــام جهانــی نیــز بــه ۱۲ ســال پیش 
برمی گــردد جایــی کــه تیــم ملــی ایــران بــا هدایــت محمــد 
حســن انصــاری فــرد در جــام جهانــی چیــن تایپــه مقابــل 
ــر  ــورد. خب ــت خ ــر شکس ــر صف ــار ب ــه چه ــا نتیج ــال ب پرتغ
ــدی، غیبــت  ــازی رده بن ــی در ب ــرای هــواداران تیــم مل ــد ب ب

کاپیتــان کشــاورز اســت. او کــه بــا تجربــه اش توانســت تیــم 
ــری  ــل رهب ــا برزی ــدار ب ــون دی ــای حساســی چ را در بازی ه
کنــد، در بــازی بــا روســیه دچــار مصدومیــت شــدیدی شــد و 
دیــدار رده بنــدی را از دســت داد. پیــش از ایــن نیــز قــدرت 
بهــادری جــام جهانــی را از دســت داده بــود و بــه ایــن ترتیــب 
ــار  ــا ۱۰ بازیکــن در اختی ــل پرتغــال تنه ناظــم الشــریعه مقاب

خواهــد داشــت.
    بازی سخت ایران

ملــی پوشــان در دیــدار رده بنــدی بــرای اولیــن بــار در 
ــی  ــهر کال ــو ش ــئو آل پوبل ــری کولیس ــزار نف ــگاه ۱۲ ه ورزش
بــازی خواهنــد کــرد. اگــر بیــش از این هــا بــا نــگاه خرافاتــی 
بــه نتایــج تیــم ملــی نــگاه کنیــم، بهتــر اســت بازیکنــان در 
ــف  ــج ضعی ــام نتای ــه تم ــز بپوشــند چــرا ک ــردا قرم ــازی ف ب
ــوده و هــرگاه  ــاس ســفید ب ــا لب ــن مســابقات ب ــران در ای ای
ــن  ــا ای ــوده اســت. ب ــدان ب ــروز می ــرده، پی ــن ک ــر ت ــز ب قرم
حــال از قدیــم مــی گوینــد تیمــی کــه مــدال برنــز را می گیــرد 
همیشــه خوشــحال تر از تیــم دوم روی ســکو مــی رود، چــرا 
کــه مســابقات را بــا بــرد بــه پایــان بــرده و شــیرینی ایــن بــرد 
ــا ابــد در خاطــره می مانــد. ملــی پوشــان فوتســال مقابــل  ت
پرتغــال کار راحتــی نخواهنــد داشــت و ایــن تیــم بدون شــک 
بــا بدشانســی و روی اتفــاق از راه یافتــن بــه فینــال بازمانــده 
اســت، امــا تیــم ملــی ایــران بــا برتــری در ایــن بــازی و رفتن 
ــد و  ــم می زن ــود رق ــرای خ ــوش را ب ــی خ ــکو، پایان روی س

ایــن تیــم رؤیایــی تــا همیشــه در یادهــا خواهــد مانــد.

ایران- پرتغال، نبردی برای سوم شدن

فرصت تاریخی فوتسال ایران

ــد، فدراســیون  ــران می گوی ــردار فــوق ســنگین ای وزنه ب
بــا چــه مجــوزی حکمــی که هنــوز قطعــی نیســت را در 
رســانه ها منتشــر کــرده اســت. از طرفــی افــرادی هــم 
کــه بــرای او حکــم صــادر کردنــد حقوقــدان نیســتند. 

ــه ی  ــم کمیت ــاره حک ــی درب ــادر موالی به
انضباطــی فدراســیون وزنه بــرداری مبنــی 
ــق  ــوی تعلی ــاع ثان ــا اط ــه او ت ــر اینک ب
شــده اســت، بیــان کــرد: جلســه ای 
ــوده و  ــی ب ــد غیرقانون ــزار کردن ــه برگ ک
زیــر نظــر وزارت ورزش نبــوده اســت. 
همچنیــن رأی اعــام شــده در حالــی کــه 

هنــوز بــه صــورت کتبــی بــه دســت مــن نرســیده، در 
ــازی  ــبکه های مج ــانه ها و ش ــیون، رس ــایت فدراس س
ــا  ــد ب ــث ش ــاق باع ــن اتف ــت. ای ــده اس ــر ش منتش
آبــروی مــن و خانــواده ام بــازی شــود. او ادامــه داد: بــه 
مــن ۱۰ روز فرصــت داده شــد تــا بــه رأی اعتــراض کنــم 

ــی  ــورت کتب ــه ص ــه ب ــه نام ــی ک ــت از وقت ــن مهل و ای
بــه دســتم برســد، آغــاز می شــود. شــاید مــن بخواهــم 
بــه حکــم اعتــراض کنــم و کمیتــه انضباطــی نیــز رأی 
خــود را تغییــر دهــد امــا اکنــون کــه خبــر تعلیــق بهــادر 
ــروی  ــا آب ــی پخــش شــده اســت ب موالی
ریختــه مــن و خانــواده ام چــکار خواهنــد 
کــرد؟ واقعــًا بــا چــه مجــوزی رایــی 
ــانه ها  ــل رس ــت را داخ ــی نیس ــه قطع ک
فــوق  وزنه بــردار  کرده انــد؟  منتشــر 
ســنگین ایــران جلســه کمیتــه انضباطــی 
را غیــر قانونــی دانســت گفــت: اشــخاص 
ــتند  ــدان نیس ــی حقوق ــه انضباط ــه کمیت ــل جلس داخ
تــا حکــم صــادر کننــد. رییــس کمیتــه انضباطــی 
ــم  ــد حک ــه بخواه ــدان اســت ک ــا حقوق فدراســیون آی
صــادر کنــد؟ باالخــره بایــد قانــون را مطلــع باشــند تــا 

ــد. ایســنا ــد حکــم صــادر کنن بتوانن

گالیه شدید موالیی از فدراسیون وزنه برداری

ــام  ــه انج ــاره ب ــا اش ــران ب ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس رئی
ــه  ــت ک ــوعا گف ــره در روز تاس ــر ک ــی براب ــم مل ــازی تی ب
تاکنــون هیــچ تغییــری در زمــان ایــن بــازی انجــام نشــده 
اســت. تــاج گفــت کــه در مذاکــرات خــود بــا فیفــا بــرای 

بــازی حتــی موضــوع  ایــن  روز  تغییــر 
کــرده،  مطــرح  را  بــازی  از  کناره گیــری 
امــا تاکنــون نتیجــه نگرفتــه اســت. وی 
ــل  ــه دخ ــچ گون ــیون هی ــه داد: فدراس ادام
ــدارد و  ــا ن ــزی فیف ــه ری ــی در برنام و تصرف
فیفــا خــودش بــرای تیم هــا برنامــه ریــزی 
اتفاقــات  و  برنامه ریــزی  ایــن  می کنــد. 

ــد  ــی افت ــال م ــی در فوتب ــر اتفاق ــی ه ــود ول ــا نب ــان م زم
مــا بایــد پاســخگو باشــیم. وقتــی کــه فیفــا زمــان بــازی 
ــا  ــه آنه ــه ب ــه ای ک ــا برنام ــرد م ــه فدراســیون اعــام ک را ب
ارســال کردیــم نوشــتیم و عنــوان کردیــم ایــن مســابقه را 
ــان  ــه مخالفت م ــن نام ــم. در اولی ــزار کنی ــم برگ نمی توانی

را بــرای برگــزاری ایــن بــازی در روز تاســوعا اعــام کردیــم. 
همچنیــن در نامــه دیگــری کــه از ســوی اقــای حســنی خو 
بــه شــورای تأمیــن ارســال شــد، اعــام کردنــد کــه آمادگــی 
ــند.  ــته باش ــوعا داش ــا را در روز تاس ــن بازی ه ــزاری ای برگ
ــه  ــم و ب ــزی رفت ــه مال ــودم ب ــاوه خ ــه ع ب
ــام  ــوع را اع ــن موض ــئوالن AFC همی مس
ــا  ــان بازی ه ــم دادم زم ــنهاد ه ــردم. پیش ک
ــی  ــره جنوب ــزود: ک ــاج اف ــد. ت ــا کن را جابج
نمی پذیرفــت.  را  مــا  پیشــنهادی  برنامــه 
ــن  ــب انداخت ــر عق ــن پیشــنهاد دیگ همچنی
خــارج  فیفــادی  از  کــه  بــود  بازی هــا 
ــان را در  ــاد لژیونرهایم ــاق می افت ــن اتف ــر ای ــد اگ می ش
اختیــار نداشــتیم. تــاج در پایــان در مــورد ماجــرای قــرارداد 
بلیــط فروشــی گفــت: حــق فســخ هــم در قــرارداد وجــود 
دارد. اگــر قــرارداد خوبــی نیســت، بایــد آن را ســازمان لیگ 
ــه داد. ــد کار را ادام ــورت بای ــن ص ــر ای ــد در غی ــخ کن فس

ــروژه  ــی پ ــات اجرای ــاح« عملی ــد افتت ــه چن ــر هفت ــه »ه ــومین برنام ــی و س در س
ســاماندهی عمده فروشــان خواروبــار و خشــکبار اصفهــان آغــاز شــد. بــه گــزارش اداره 
ــهری  ــاغل ش ــاماندهی مش ــتای س ــان، در راس ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
شــهر اصفهــان، عملیــات اجرایــی پــروژه ســاماندهی عمده فروشــان خواروبــار و 
خشــکبار شــهر اصفهــان در قالــب ســی و ســومین برنامــه از ســری برنامه هــای »هــر 
هفتــه چنــد افتتــاح« بــا حضــور شــهردار اصفهــان، نایــب رئیــس و اعضــای شــورای 
اســامی شــهر، مدیــران اســتانی و شــهری و همچنیــن اصحــاب رســانه آغــاز شــد. 
ایــن پــروژه در راســتای ســاماندهی مشــاغل شــهری و کاهــش بــار ترافیکــی شــهر بــه 
ویــژه در خیابان هــای جهــاد و مســجد ســید کــه محــل تجمیــع انبــار عمده فروشــان 
خواروبــار و خشــکبار اســت، احــداث خواهــد شــد. ســاماندهی عمده فروشــان خواروبار 
و خشــکبار بــه همــت ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
شــهرداری اصفهــان و پــس از برگــزاری جلســات متعــدد و کارشناســی های مختلــف، 
در زمینــی بــه مســاحت ۱۴ هکتــار و ســاخت 6۰ هــزار متــر در میــدان مرکــزی میــوه 
ــار  ــد انب ــوک و ۱۰5 واح ــروژه در 35 بل ــن پ ــود. ای ــاخته می ش ــان س ــار اصفه و تره ب
ســاخته می شــود کــه مســاحت هرکــدام از ایــن واحدهــا 57۰ متــر مربــع شــامل ۴۰۰ 
متــر انبــار، ۱3۰ متــر دفتــر کار و ۴۰ متــر حیــاط اســت. ایــن طــرح طــی ســه فــاز و بــا 
هزینــه ای حــدود ۱5۰۰ میلیــارد ریــال اجــرا می شــود و فــاز نخســت آن مهرمــاه ســال 

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ــده ب آین
    حمایت از تولید ملی در اصفهان ادامه دارد

ــنواره  ــرای جش ــهروندان از اج ــر ش ــتقبال بی نظی ــه اس ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
خریــد کاالهــای ایرانــی از بازارهــای روز کوثــر گفــت: خوشــبختانه ایــن طــرح در همــه 
کشــور رواج پیــدا کــرده و بــه برنــدی بــرای فروشــگاه های زنجیــره ای تبدیــل شــده 
ــوار  ــان خ ــازار عمده فروش ــی ب ــن کلنگ زن ــژاد در آئی ــدی جمالی ن ــر مه ــت. دکت اس
ــه شــهروندان  ــن اهــدای ۱۲ خــودروی ســمند ب ــان و همچنی ــار و خشــکبار اصفه و ب
ــرکت  ــر ش ــای روز کوث ــی از بازاره ــای ایران ــد کااله ــنواره خری ــه در جش ــی ک اصفهان
ــه رویدادهــای فرهنگــی در ســطح  ــه اینکــه برگــزاری روزان ــا اشــاره ب ــد، ب کــرده بودن
بین المللــی و کلنگ زنــی و بهره بــرداری از پروژه هــای عمرانــی در شــهر اصفهــان 
ــای  ــت: رویداده ــار داش ــت، اظه ــر اس ــاه اخی ــد م ــهر در چن ــن ش ــی ای ــر پویای بیانگ
ــه در  ــت ک ــده اس ــوع ش ــدازه ای متن ــه ان ــان ب ــهر اصفه ــی در ش ــی و مل بین الملل
ــه در  ــد. وی در ادام ــی نمی مان ــی باق ــه فرصت ــن زمین ــانی در ای ــوص اطاع رس خص
ــان  ــهر اصفه ــکبار ش ــار و خش ــوار و ب ــان خ ــازار عمده فروش ــی ب ــوص کلنگ زن خص

ابــراز داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه محورهــای جهــاد، ولی عصــر )عــج( و 
مســجد ســید بــورس بنگاه هــای خریــد و فــروش خشــکبار بــوده و ایــن محــور بــه 
ــرده  ــج می ب ــاال رن ــک ب ــار از ترافی ــوار و ب ــی خ ــای عمده فروش ــود واحده ــل وج دلی
ــان ایجــاد  ــی شــهر اصفه ــرای محورهــای غرب ــز ب ــادی را نی و مشــکات ترافیکــی زی

کــرده اســت.
    توزیع متوازن سفر از غرب و شرق اصفهان

شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: بــا ســاماندهی اصنــاف ایــن ســه محــور شــاهد توزیــع 
متــوازن ســفر از غــرب و شــرق اصفهــان خواهیــم بــود. وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
طــی 6 مــاه گذشــته ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
شــهرداری اصفهــان بــه مأموریــت اصلــی خــود در حــوزه ســاماندهی مشــاغل بازگشــته 
اســت، اضافــه کــرد: ایــن ســازمان در ایــن بــازه زمانــی تاکنــون کلنــگ دو ابرپــروژه 
ــان  ــکبار اصفه ــار و خش ــوار و ب ــان خ ــازار عمده فروش ــاه و ب ــازار گل و گی ــامل ب ش
ــازار  ــروژه ب ــاز پ ــه ف ــرداری از س ــار بهره ب ــژاد اعتب ــت. جمالی ن ــن زده اس ــر زمی را ب
عمده فروشــان خــوار و بــار و خشــکبار شــهر اصفهــان را ۱5۰۰ میلیــارد ریــال اعــام کــرد 
و بیــان داشــت: ایــن پــروژه قــرار اســت در زمینــی ۱۴ هکتــاری در قالــب ۱۰5 واحــد 
ــازه  ــه بهره بــرداری برســد. وی تصریــح کــرد: فــاز اول ایــن پــروژه در ب 57۰ متــری ب
زمانــی یــک ســاله و دو فــاز دیگــر نیــز در زمانــی کوتاه تــر بهره بــرداری خواهــد شــد.

    راه اندازی بازار عمده فروشان چوب در شهرک صنعتی امیرکبیر
ــان  ــوب در خیاب ــان چ ــازار عمده فروش ــدازی ب ــه راه ان ــن ب ــان همچنی ــهردار اصفه ش
امــام خمینــی )ره( و شــهرک صنعتــی امیــر کبیــر اشــاره کــرد و گفــت: چنانچــه ایــن 
ــازه  ــورد ســاماندهی مشــاغل در ب ــک ســال رک ــی شــود طــی ی ــز کلنگ زن ــروژه نی پ
زمانــی کوتــاه را کســب می کنیــم. وی در خصــوص ســاماندهی دیگــر مشــاغل مزاحــم 
ــد توجــه داشــته باشــیم  ــت: بای ــز گف ــران نی ــه طاســازان و ریخته گ شــهری از جمل
کــه ایــن مشــاغل را نمی تــوان در حریــم شــهر ســاماندهی کــرد و در ایــن زمینــه بایــد 
ــوان در خــارج از  ــا بت ــد ت ــدان بیاین ــه می ــار شــهرداری ب ــز در کن دیگــر دســتگاه ها نی

شــهر آنهــا را ســاماندهی کــرد.

    1062 جایزه برای خرید کاالهای ایرانی در اصفهان
ــای  ــی در بازاره ــای ایران ــر کااله ــنواره خری ــزاری جش ــوص برگ ــژاد در خص جمالی ن
روز کوثــر نیــز بیــان داشــت: در ایــن جشــنواره یک هــزار و 6۲ جایــزه بــه ارزش ۱5۰۰ 
میلیــارد ریــال بــرای خریــداران اختصــاص یافتــه کــه از جملــه ایــن جوایــز ۱۲ دســتگاه 
خــودروی ســمند، 6۰۰ دســتگاه دوچرخــه، ۱۱۰ ســکه تمــام بهــار آزادی، ۱۱۰ نیــم ســکه، 
ــور ۴۰  ــا حض ــه ب ــود ک ــودک ب ــه ک ــرش و ۱۱۰ دوچرخ ــه ف ــکه، ۱۱۰ تخت ــع س ۱۱۰ رب
تولیدکننــده برتــر کشــور بــدون هیچ گونــه هزینــه مالــی از ســوی شــهرداری اصفهــان 
ــنواره  ــرای جش ــهروندان از اج ــر ش ــتقبال بی نظی ــه اس ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام ش انج
خریــد کاالهــای ایرانــی از بازارهــای روز کوثــر بیــان داشــت: خوشــبختانه ایــن طــرح 
در همــه کشــور رواج پیــدا کــرده و بــه برنــدی بــرای فروشــگاه های زنجیــره ای تبدیــل 
شــده اســت. شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: حمایــت از خریــد کاالی ایرانــی و اقتصــاد 
مقاومتــی در شــهر اصفهــان همچنــان ادامــه دارد. وی در خصــوص پویــش کیســه های 
پارچــه ای در بازارهــای روز کوثــر اصفهــان نیــز ابــراز داشــت: ایــن کیســه ها کــه توســط 
شــهرداری اصفهــان تولیــد می شــود نیــز مــورد اقبــال همــه مــردم کشــور قــرار گرفتــه 

اســت و امیدواریــم در ســطح کشــور فراگیــر شــود.
    ایجاد شهری عاری از آلودگی با ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

ــت: ســاماندهی مشــاغل مزاحــم ســبب  ــان گف عضــو شــورای اســامی شــهر اصفه
می شــود مشــکات ترافیکــی و مشــکات ناشــی از آلودگی هــای مختلــف ایــن 
مشــاغل، تــا حــد بســیار زیــادی در شــهر مرتفــع شــود. نــورهللا صلواتــی اظهــار کــرد: 
ــه زمیــن  ــار فروشــان ب ــرای خواروب ــار ب کلنــگ ســاماندهی مشــاغل مختلــف ایــن ب
ــا  ــی و ی ــکات ترافیک ــه مش ــاغل ک ــایر مش ــرای س ــده ب ــم در آین ــورد و امیدواری خ
ــان اینکــه  ــا بی ــرد. وی ب ــن ســاماندهی صــورت بگی ــز ای ــد نی آلودگــی ایجــاد می کنن
ــح  ــده، تصری ــی شــهری ش ســاماندهی عمده فروشــان ســبب حــل مشــکات داخل
ــی از  ــکات ناش ــی و مش ــکات ترافیک ــود مش ــبب می ش ــاماندهی س ــن س ــرد: ای ک
آلودگــی خودروهــای ســنگین کــه بــرای تخلیــه بــار بــه وجــود می آمــد تــا حــد بســیار 
زیــادی مرتفــع شــود. عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان ادامــه داد: ســاماندهی 

مشــاغل مزاحــم عــاوه بــر اینکــه مشــکات ناشــی از آلودگی هــای زیســت محیطــی 
ــود.  ــز می ش ــهرداری نی ــرای ش ــدار ب ــای پای ــاد درآمده ــبب ایج ــد، س ــل می کن را ح
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ســاماندهی اینگونــه مشــاغل برنامه هــای بســیار خوبــی در 
شــهرداری و شــورای شــهر تــدارک دیــده شــده اســت، اضافــه کــرد: بســیاری از ایــن 
ــده نزدیــک صــورت می گیــرد و امیدواریــم  ــا در آین ــه و ی ســاماندهی ها صــورت گرفت
ــه  ــده ای نزدیــک تمــام مشــاغل مزاحــم از محــدوده شــهری خــارج شــده و ب در آین

ــد. ــال یابن ــه شــده انتق ــای در نظــر گرفت محل ه
    رفع سد معبر و کاهش ترافیک در شهر با ساماندهی مشاغل شهری

رئیــس ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ســاماندهی مشــاغل مزاحــم شــهری رفــع ســد معبــر و کاهــش ترافیــک شــهر را در 
ــدات شــهردار  ــه تاکی ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــر کشــاورز اظه ــد داشــت. اصغ ــی خواه پ
ــا  ــد و ب ــاز ش ــاغل آغ ــاماندهی مش ــروژه س ــان پ ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس و ش
ــوار و  ــاماندهی خ ــروژه س ــاز پ ــاهد آغ ــه ش ــورت گرفت ــای ص ــه هماهنگی ه ــه ب توج
بــار و خشکبارفروشــی ها هســتیم. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه انتقاداتــی 
ــی از  ــهر ناش ــای ش ــی خیابان ه ــک در برخ ــر و ترافی ــد معب ــورد س ــردم در م ــه م ک
در  هماهنگی هایــی  و  برنامه ریزی هــا  داشــتند،  خشــکبار  عمده فروشــان  وجــود 
ــا اتحادیــه صنــف خواروبارفروشــان  ایــن زمینــه صــورت گرفــت و در جلســه ای کــه ب
 داشــتیم، مقــرر شــد محلــی بــرای ســاماندهی ایــن مشــاغل در نظــر گرفتــه

 شود.
    اهدای جوایز ویژه جشنواره خرید کاالی ایرانی به برندگان

ــی در  ــد کاالی ایران ــنواره خری ــژه جش ــز وی ــه، جوای ــن برنام ــه ای ــن در ادام همچنی
ــنواره  ــد. جش ــدا ش ــنواره اه ــن جش ــی ای ــدگان قرعه کش ــه برن ــر ب ــای روز کوث بازاره
خریــد کاالی ایرانــی از ۲5 مردادمــاه تــا ۲9 شــهریورماه در ۱۲ بــازار روز کوثــر شــهرداری 
اصفهــان در راســتای اقــدام و عمــل در اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن حمایــت از خرید 
کاالی ایرانــی برگــزار شــد و توانســت موج آفرینــی در بازارهــای روز کوثــر ایجــاد کنــد 
و ســایر شــهرهای کشــور نیــز بــه دنبــال الگوگیــری از ایــن طــرح هســتند. همچنیــن 
ــی  ــای نفیس ــاز و هدای ــر آغ ــد غدی ــز از عی ــنواره نی ــن جش ــدگان ای ــی برن قرعه کش
ــتگاه  ــامل ۱۲ دس ــه ش ــنواره ک ــن جش ــژه ای ــزه وی ــد. جای ــدا ش ــدگان آن اه ــه برن ب
خــودرو ســمند بــود )از هــر بــازار یــک نفــر( در حاشــیه آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه 
ــان  ــهردار اصفه ــط ش ــان توس ــکبار اصفه ــار و خش ــان خواروب ــاماندهی عمده فروش س

بــه برنــدگان اهــدا شــد.

شهردار اصفهان:

حمایت از تولید ملی در اصفهان ادامه دارد

بازی با کره جنوبی در روز تاسوعا قطعی است
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انســان ها همــه میــل بــه خــوردن و آشــامیدن دارنــد 
ــم  ــم ببینی ــه حیاتشــان اســت می خواهی ــن الزم و ای
مطلوبّیــت و نامطلوبّیــت و ارزش مثبــت و منفــی 
اخالقــی در ارتبــاط بــا ایــن میــل از کجــا پیــدا 
ــد گفــت:  ــه پرســش فــوق بای می شــود؟ در پاســخ ب
ــاب  ــی در انتخ ــای اخالق ــور ارزش ه ــه ام کاًل در هم
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــه دارن ــان ریش ــش انس و گزین
ــت  ــا جه ــت ی ــت و کیفّی ــه کمّی ــن اســت ب هــم چنی
خاّصــی در اســتفاده از خوردنی هــا و آشــامیدنی ها 
مربــوط می شــود: مذّمــت از خــوردن و نوشــیدن 
ــه  ــرا، ب ــت باشــد؛ زی ــه کمّی ــوط ب ــن اســت مرب ممک
تناســب نیــاز واقعــی انســان بــرای زنــده مانــدن، یک 
انــدازه واقعــی وجــود دارد کــه رعایــت آن انــدازه عماًل، 
ــه  ــه آن ب ــی ب ــی توّجه ــدوح و ســتوده اســت و ب مم
نکوهــش و مذّمــت اخالقــی انســان منتهــی خواهــد 

شــد.
    خوردن و نوشیدن به اندازه

»کُلــوا  می فرمایــد:  خداونــد  کــه  اینجاســت  از 
ــوردن  ــدازه را در خ ــی، ان ــرُِفوا.« یعن ــَرُبوا َوال ُتْس َواْش
و نوشــیدن رعایــت کنیــد کــه اگــر رعایــت اخالقــی در 
اینگونــه مــوارد بــه کمّیــت خاّصــی مربــوط می شــود 
ــدازه،  ــردن آن ان ــت نک ــا رعای ــردن ی ــت ک ــه رعای ک

ارزش مثبــت و منفــی را بــرای کار، بــه دنبــال خواهــد 
آورد.

    ضرر جسمی و روحی برخی غذاها
ــه  ــروبات، ب ــوالت و مش ــی از مأک ــه بعض ــا ک از آنج
نوعــی مزاحمــت بــرای لذت هــای دیگــر ایجــاد 
می کننــد یــا موجــب زیانــی بــر جســم یــا روح 

انســان می شــوند، از ارزش منفــی برخــوردار خواهنــد 
ــزی  ــوردن چی ــت خ ــن اس ــی ممک ــاًل گاه ــد. مث ش
ســالمتی انســان را تهدیــد کنــد در ایــن صــورت 
لــذت بــردن از خــوردن، مزاحــم لــّذت ســالمتی 
ــل  ــود عام ــن خ ــود و ای ــد ب ــان خواه ــت انس و صّح
نیرومنــدی اســت کــه اخالقــًا، عمــل خــوردن را 

بــه ســالمتی  بــه حــّدی کــه  محــدود می کنــد 
را  خوردنی هــا  و  نشــود  وارد  لطمــه ای  انســان 
ــدن  ــالمتی ب ــه س ــی ک ــه چیزهای ــد ب ــدود می کن مح
ــراب و  ــل ش ــه مث ــی ک ــا چیزهای ــد و ی ــد نکن را تهدی
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــت حیوان ــا گوش ــوک و ی گوشــت خ
ــوی نداشــته  ــده ضــرر روحــی و معن ــح نش ــدا ذب  خ

باشد.
    نیت در خوردن آشامیدن

در مــواردی نیــز یــک جهــت نامطلــوب، منشــأ ارزش 
ــد شــد.  ــل اکل و شــرب در انســان خواه ــی عم منف
کســی کــه می خــورد و می نوشــد تــا بــا نیــروی 
ــد  ــر چن ــد ه ــت کن ــدا معصّی ــل از آن در راه خ حاص
کــه مأکوالتــش هــم از طّیبــات باشــد و ضــرر مــاّدی، 
عقلــی و اجتماعــی هــم نداشــته باشــد چنیــن نّیتــی 
ــه خــود عمــل تغذیــه و خــوردن و آشــامیدن  خــود ب
منفــی  ارزش  دارای  و  ناســتوده  نکوهیــده،  را  وی 
ــت  ــزه و نّی ــر انگی ــس، اگ ــاخت و برعک ــد س خواه
انســان در ایــن عمــل، خیــر باشــد فــی المثــل، بــرای 
ایــن بخــورد کــه تــوان عبــادت و بندگــی خــدا را پیــدا 
کنــد یــا بــرای آن کــه پــدر و مــادر خــود را خرســند و 
خوشــحال ســازد در ایــن صــورت چنیــن نّیتــی منشــأ 
ــد  ــل خــوردن و آشــامیدن او خواه ــت عم ارزش مثب
ــوان  ــا عن ــی ب ــل ارزش ده ــن عام ــا از ای ــه م شــد ک

ــم. ــاد کردی جهــت خــاّص ی

بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید

مشکالت توزیع کتب درسی
هفتــه نخســت ســال تحصیلــی 
ــه  ــای اول مدرس ــت، روزه گذش
تازگــی  بــوی  چیــز  همــه 

می دهد. 
دانــش  میــان  ایــن  در  امــا 
بــدون  آموزانــی هســتند کــه 
کتــاب یــا کتاب هــای عاریــه 
ســر کالس درس حاضــر می شــوند. طبــق اعــالم وزارت 
ــش  ــی ۹۵_۹۶ بی ــال تحصیل ــرای س ــرورش ب ــوزش و پ آم
از ۱۳۴ میلیــون تیــراژ کتــاب منتشــر شــده اســت امــا 
ــوش  ــه گ ــوزان ب ــش آم ــن دان ــوردی از والدی ــای م گزارش ه
ــاب  ــت کت ــه دریاف ــق ب ــوز فرزندانشــان موف ــه هن می رســد ک

ند.  نشــده ا
ــه آموزشــی  ــاون ســازمان پژوهــش و برنام ــاره مع ــن ب در ای
آمــوزش و پــرورش می گویــد: اســامی دانــش آمــوزان پــس 
ــتم  ــه سیس ــی ب ــاب درس ــت کت ــامانه ثب ــام در س ــت ن از ثب
مدرســه وارد می شــود. حســین طالیــی زواره می افزایــد: 
بــرای دریافــت کتــاب درســی نیــازی بــه فیــش یــا پیامــک 
نیســت چراکــه مدیــر مدرســه اســامی دانــش آمــوزان ثبــت 
نــام شــده را دارد. ارغ از همــه تالشــهای مســئوالن بــرای 
ــود  ــا وج ــی و ب ــب درس ــع کت ــت توزی ــه وضعی ــاماندهی ب س
ــود  ــود کمب ــر نب تاکیــد مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش ب
ــواردی  ــی در م ــای درس ــع کتاب ه ــا توزی ــی گوی ــاب درس کت
هرچنــد کــم، دچــار برخــی از مشــکالت شــده اســت کــه دامن 
ــای  ــد ج ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــه اس ــوزان را گرفت ــش آم دان

ــی اســت. ــن پیشــامدهایی خال ــرای چنی ــری ب تدابی

مجرمان از زندان رفتن واهمه ای ندارند
دادســتان های  همایــش  در  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
ــه  ــردن هزین ــاال ب ــه ب ــه ب ــرورت توج ــر ض ــور ب ــر کش سراس
ــای  ــان از برخورده ــی مجرم ــت: گاه ــرد و گف ــد ک ــرم تاکی ج
ــر  ــد، اگ ــه ای ندارن ــن واهم ــدان رفت ــی و زن ــی، قضائ انتظام
هزینــه جــرم را افزایــش دهیــم، نتایــج مثبــت و بازدارنــده ای 
را بــه همــراه خواهــد داشــت. ســردار اشــتری گفــت: طــالق، 
اعتیــاد، حاشیه نشــینی و موضوعــات اخالقــی مهم تریــن 
و  اعتیــاد  هســتند،  اجتماعــی  آســیب های  و  معضــالت 
مشــکالت مربــوط بــه آن امــروز بــه عنــوان یکــی از معضــالت 
مهــم جامعــه مطــرح اســت کــه تاثیــرات منفــی زیــادی دارد. 
فرمانــده ناجــا بــر توســعه سیســتم مکانیزاســیون کالنتری هــا 
ــا مراکــز قضائــی تاکیــد کــرد و گفــت: در ایــن  و پاســگاه ها ب
زمینــه می توانیــم پرونــده را از طریــق سیســتم مکانیــزه 
ارســال و حتــی در بســیاری مواقــع بــا خــودداری از جابجایــی 
متهمــان از کالنتری هــا بــه مراکــز قضائــی، از طریــق سیســتم 
ویدیــو کنفرانــس اقــدام کنیــم کــه نقــش موثــری در کاهــش 

ــت. ــد داش ــا خواه ــا و تهدیده هزینه ه

اخبار کوتاه

آیت هللا مکارم شیرازی:
تخلف رانندگی شرعًا حرام است

آیــت هللا مــکارم شــیرازی گفــت: 
نیــروی  بــه  نســبت  مــردم 
انتظامــی خــوش بیــن هســتند، 
را  مامــوران  مجاهدت هــای 
را  عملکردشــان  و  می بیننــد 
ــد  ــع تقلی ــد. مرج ــد می کنن رص
شــیعیان بــه فضــای ســایبری و 
ــیاری از  ــت: بس ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــودن فیلتره ــن نب مطمئ
ــد  ــه بای ــد ک ــازی رخ می ده ــر فضــای مج ــه خاط ــا ب طالق ه
آســیب ها و معضــالت ایــن فضــا بررســی و راهکارهایــی 
جهــت حــل آن ارائــه شــود البتــه ایــن امــر برعهده شــما اســت 
ــن  ــر ای ــگ و ارشــاد اســالمی ب ــا وزارت فرهن ــه بایســتی ب ک
موضــوع کار شــود. وی بــا اشــاره بــه موضــوع حــوادث رانندگی 
و تلفــات ناشــی از آن، گفــت: تخلــف رانندگــی شــرعًا حــرام 
اســت بایــد موضــوع کاهــش حــوادث رانندگــی در اتاق هــای 
ــود.  ــی ش ــه آن بررس ــان مربوط ــور کارشناس ــا حض ــر و ب فک
ــزاداری ســید و  ــاه محــرم و ع ــه م ــد شــیعیان ب مرجــع تقلی
ســرور ســاالر شــهیدان، اشــاره کــرد و گفــت: در ایــام عــزاداری، 
ــا  ــن عزاداری ه ــت؛ ای ــتر اس ــی بیش ــروی انتظام ــف نی وظای
ــوذ در  ــا نف ــه دشــمن می خواهــد ب ســرمایه بزرگــی اســت ک

آن، خرافات را وارد کند بنابراین باید مراقبت شود.

 ۳۵ درصد افراد فاقدبیمه 
بازنشستگی هستند

کارشــناس امــور بیمــه ای و تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره 
ــا ۳۵ درصــد خــالء پوششــی در بخــش  ــه کشــور م ــه اینک ب
ــار  ــد از اقش ــی ۳۵ درص ــن یعن ــت: ای ــتگی دارد، گف بازنشس
ــدری  ــی حی ــتند. عل ــتگی هس ــه بازنشس ــد بیم ــه فاق جامع
ــث  ــت: بح ــتگان گف ــف بازنشس ــائل مختل ــا مس ــاط ب در ارتب
بازنشســتگان یــک مقولــه فرهنگــی و اجتماعــی اســت. 
از  بازنشســتگی  و  اجتماعــی  بیمه هــای  بخش هــای 
ــی  ــتی و درمان ــث معیش ــاظ مباح ــه لح ــی ب ــای اصل حوزه ه
بازنشســتگان اســت امــا بخــش مهمتــر مســئله فرهنگــی و 
اجتماعــی مربــوط بــه بازنشســته ها اســت، بــه ایــن صــورت 
ــد منزلــت آن هــا در جامعــه حفــظ شــود و هــم  کــه هــم بای
و  آنــان در هــر فضــای کاری  اندوخته هــای  و  از تجــارب 
ــتفاده  ــد اس ــه کار بوده ان ــغول ب ــش از آن مش ــه پی ــی ک صنف
شــود تــا زمینــه انتقــال ایــن تجربیــات فراهــم شــود. از منظــر 
بیمه هــای اجتماعــی یکــی از مشــکالتی کــه وجــود دارد 
کفایــت خدمــات اســت، کفایــت خدمــات بــه ایــن معناســت 
کــه خدماتــی کــه بــه مســتمری بگیــر و یــا بیمــه شــده ارائــه 
می شــود نیازهــای او را در بخش هــای مختلــف پوشــش 

ــد. بده

اخبار اجتماعی

ــد  ــش رون ــراز تأســف از افزای ــا اب ــر بهداشــت ب وزی
ــت:  ــالمندی، گف ــز س ــه مراک ــالمندان ب ــپردن س س
ــی  ــاره قوانین ــن ب ــت در ای ــس و دول ــد در مجل بای
ــرد:  ــار ک ــمی اظه ــن هاش ــر حس ــود. دکت ــع ش وض
طــی چهــل ســال گذشــته متوســط طــول عمــر در 

کشــور دو برابــر شــده اســت. ایــن رقــم 
بــرای زنــان 8۱ ســال و مــردان 7۶ 
ــه  ــه ب ــت. وی افزود:باتوج ــیده اس رس
مســن شــدن جمعیــت ایــران، نیــاز بــه 
افزایــش مراقبت هــا بــرای ایــن گــروه 
ســنی داریــم. هاشــمی بــا بیــان اینکــه 
ــات  ــته اقدام ــه گذش ــول چندده در ط
جــدی در حوزه ســالمت صــورت نگرفته 

ــم، ســالمت در  ــت یازده ــه داد: در دول اســت، ادام
اولویــت قرارگرفــت امــا هنــوز معتقدیــم کــه کافــی 
نیســت، بلکــه بایــد چندیــن دهــه اولویــت مجلــس 
ــه  ــر بهداشــت ضمــن اشــاره ب ــت باشــد. وزی و دول
ســفر اخیــر خــود بــه مســکو، اضافــه کــرد: در شــهر 
ــران دارد، 8۱  ــه ته ــک ب ــی نزدی ــه جمعیت ــکو ک مس

ــی کــه  هــزار تخــت بیمارســتانی وجــود دارد، درحال
ــزار  ــران، 2۶ ه ــای بیمارســتانی ته ــوع تخت ه مجم
مــورد اســت کــه بیشــتر آنهــا نیــز پیــش از انقــالب 
بــر  همچنیــن  هاشــمی  شــده اند.  انــدازی  راه 
کاهــش وزن، ورزش، کاهــش مصــرف شــیرینی و 
ــات  ــرک مصــرف دخانی مــواد شــور و ت
تاکیــد و اضافــه کــرد: مایــه تأســف 
ــالمندان  ــپردن س ــد س ــه رون ــت ک اس
ــش  ــه افزای ــالمندی رو ب ــز س ــه مراک ب
آموزه هــای  و  فرهنــگ  در  اســت. 
توصیــه ای  چنیــن  نیــز  مــا  دینــی 
نشــده اســت و بایــد در محلــس و 
ــع ــوزه وض ــن ح ــی در ای ــت قوانین  دول

 کند.
ــان اینکــه در کشــور مســاله  ــا بی ــر بهداشــت ب  وزی
بهداشــت روان اهمیــت زیــادی دارد، گفــت: بخشــی 
از افســردگی ها نیــز بــه دلیــل بــی احترامــی و بــی 
توجهــی اســت کــه در همــه ســنین ممکــن اســت 

اتفــاق بیفتــد. ایســنا

روند سپردن سالمندان به مراکز سالمندی رو به افزایش است

ــور  ــان در کنک ــرش داوطلب ــار پذی ــه آم ــی ب ــگاه کل ن
ــزار  ــوع ۳۹8 ه ــه از مجم ــت از آن دارد ک ۹۵ حکای
و 8۳2 نفــر، ۱۳۱ هــزار و 8۶7 نفــر در دوره هــای 
ــا  ــایر دوره ه ــر در س ــزار و ۹2۴ نف ــه و 2۶۶ ه روزان
کــه به صــورت دریافــت شــهریه از داوطلــب اســت، 

قبــول شــده اند.
 در کل در رشــته های تحصیلــی روزانــه 
در مجمــوع ۱2۵ هــزار و ۳۹ نفــر، در 
)شــبانه(  دوم  نوبــت  رشــته های 
27 هــزار و ۵7 نفــر، در رشــته های 
و  هــزار   ۱۴۳ نــور  پیــام  دانشــگاه 
و  فرهنگیــان  دانشــگاه  نفــر،   ۹22
ــر،  ــزار و 8۳۴ نف ــی ۶ ه ــهید رجای ش

مؤسســات غیرانتفاعــی و غیردولتــی 8۵ هــزار و 
7۴۴ نفــر، دوره هــای پردیــس خودگــردان ۳ هــزار 
مجــازی  نفــر،  نیمه حضــوری 2۱۳  نفــر،  و ۹82 
دولتــی ۱8۶۵ نفــر، مجــازی غیرانتفاعــی ۳۰۱7 
نفــر و ظرفیــت مــازاد یک هــزار و ۱۵۹ نفــر و در 
مجمــوع ۳۹8 هــزار و 8۳2 نفــر پذیرفتــه شــده اند. 

ــزار و  ــه ۳۵۱ ه ــد ک ــان می ده ــا نش ــی آماره بررس
ــت  ــده اس ــی مان ــور ۹۵ خال ــت در کنک ۴۳7 ظرفی
ــی  ــگاه های غیرانتفاع ــه دانش ــوط ب ــًا مرب ــه عمدت ک
ــه  ــت از آن دارد ک ــن حکای ــت و ای ــور اس ــام ن و پی
ــته ها  ــی رش ــی در برخ ــای خال ــود صندلی ه ــا وج ب
و دانشــگاه ها داوطلبــان یــا تمایلــی 
ــی  ــا توانای ــا نداشــته ی ــه انتخــاب آنه ب
ــن  ــل در ای پرداخــت هزینه هــای تحصی

ندارنــد.  را  رشــته ها 
ــور،  ــنجش کش ــازمان س ــار س ــق آم طب
ــان  ــی داوطلب ــد قبول ــا ۶7 درص ــزد ب ی
در صــدر قــرار دارد و تهــران بــا ۵۶.۱ 
درصــد جــزو ۵ اســتان آخــر کشــور 
کنکــور  قبولی هــای  آمــار  بــه  نگاهــی  اســت. 
ــب  ــه اغل ــت از آن دارد ک سراســری ســال ۹۵ حکای
ظرفیت هــا بــه رشــته هایی کــه تحصیــل در آنهــا 
بــا پــول امــکان پذیــر اســت،  اختصــاص دارد و 
ــود ــری وج ــت کمت ــه ظرفی ــته های روزان ــرای رش  ب

 دارد. تابناک

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰7۱۰مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ خانم زهرا سادات مسئله گو   به 

شماره شناسنامه ۶۰۱۳۵کدملی ۱28۱۶۹8۱۶۴صادره از اصفهان  فرزندمهدی   بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت ۵2/7۶ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۴۳۶۹- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت 

اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/7/2۴ 

شماره : 2۰۰۵8 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰۶7۱مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ خانم صدیقه کشاورزی    به 

شماره شناسنامه 2۹۱۱کدملی ۱28۶8۵۱72۶صادره از اصفهان  فرزندغالمحسین  بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 2۵/7۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱ فرعی از 72۱۳- اصلی واقع در 

بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/7/2۴ 

شماره : ۱۹۹۹8/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء

اراضی و  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰7۱2مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ خانم زهرا کشاورزی خوابجانی 

به شماره شناسنامه 2۳۶۱کدملی ۱28۶7۹۴۶8۴صادره از اصفهان  فرزندغالمحسین  بر ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 2۵/۶2 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱ فرعی از 72۱۳- اصلی واقع 

در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/7/2۴ 

شماره : 2۰2۴۴/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ابوالقاسم کشاورزی  آقای   ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰7۳2مورخ  شماره  رای  برابر   -۱ ردیف 
خوابجانی به شماره شناسنامه ۱۹۴8کدملی ۱28۶۵۶77۹۳صادره از اصفهان  فرزندغالمحسین  بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۶/۳۵ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱ فرعی از 72۱۳- 
اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است و 

مقداری را بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/7/2۴ 
شماره : 2۰2۴7/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰7۳۰مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ آقای علی کشاورزی خوابجانی 
به شماره شناسنامه ۵۴۹۳۶کدملی ۱28۱۶۴۶۳۴2صادره از اصفهان  فرزندغالمحسین  بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۹۶/۴۵ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱ فرعی از 72۱۳- اصلی واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است و مقداری را 

بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/7/2۴ 
شماره : 2۰2۴8/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰۶7۳مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ خانم بلقیس وکیل زواره    به 

شماره شناسنامه ۳۰۹کدملی ۱28۴۴۹۰۰۶8صادره از اصفهان  فرزندعبدالحسین   بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 222/8۳ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۱ فرعی از ۳۳۴۴- اصلی واقع در 

بخش ۱ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/7/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/7/2۴ 

شماره : ۱۹۹۹۹/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رضا  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  آرانی  دهقانی  مهدی  خواهان  این که  به  نظر 

به شعبه سوم  ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  به مجتمع شورا های حل اختالف  خسروی  

حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۳/22۵/۹۵ ثبت و برای روز یکشنبه  تاریخ ۹۵/8/2 ساعت 

۱8/۳۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 

ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 

گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 

۵/22/۹۵/۴۰7/م الف رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی

آگهی احضار متهم 
شماره نامه : ۹۵۱۰۱۱۳۶۵۴۹۰۰۵۵۴ شماره پرونده 

: ۹۴۰۹۹8۳۶۴۱7۰۱۴۹2 شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۳۰2 تاریخ تنظیم : ۱۳۹۵/۰7/۰۱ نظر به اینکه در 

پرونده کالسه ۹۵۰۳۰2 د ۳ ف متهم میالد مزرعه فرزند اصغر معروف به عیسی و جواد شکر الهی به 

اتهام جعل و استفاده از سند مجهول موضوع شکایت مظاهر عشوری فرزند عبداله مجهول المکان 

میباشند لذا در اجرای ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از 

خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی 

فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. محمد حسین حیدری دادیار شعبه 

سوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۱۶۶۹ شماره  بشناسنامه  هویه   کریمی  اکبر  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  ۹۵/۱۰۳۱تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان براتعلی کریمی هویه        بشناسنامه شماره 2در تاریخ شنبه 22 اسفند ۱۳۹۴ در گذشته 

و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- همدم کیماسی دربندی فرزند کاظم شماره شناسنامه : 

۱۴ نسبت با متوفی : زوجه 2- محمد کریمی هویه فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 7۶۳۳ نسبت 

با متوفی : فرزند ۳- فاطمه کریمی هویه فرزند براتعلی شماره شناسنامه : ۶۱۹ نسبت با متوفی : 

فرزند ۴- زهرا کریمی هویه فرزند براتعلی شماره شناسنامه : ۶۶۳ نسبت با متوفی : فرزند ۵- مهری 

کریمی فرزند براتعلی شماره شناسنامه :2۶ نسبت با متوفی : فرزند ۶- فخری کریمی هویه فرزند 

براتعلی شماره شناسنامه : ۱7۱۴ نسبت با متوفی : فرزند 7- مهناز کریمی هویه فرزند براتعلی شماره 

 : براتعلی شماره شناسنامه  فرزند  هویه  کریمی  اکبر  فرزند 8-   : متوفی  با  : 2۱۴نسبت  شناسنامه 

۱۶۹۶ نسبت با متوفی : فرزند ۹- محسن کریمی هویه فرزند براتعلی شماره شناسنامه :۱۱۰۰۰22۵8۹ 

 ۱۱۰۰۳۰۵۶۱۰  : شناسنامه  شماره  براتعلی  فرزند  هویه  ابراهیم کریمی   -۱۰ فرزند   : متوفی  با  نسبت 

نسبت با متوفی : فرزند   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه 

اول خانواده و امور حسبی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 72۳۵/۳واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی بنام اقدس زین العابدینی محمد ابادی   فرزند عبد الحسین   در جریان ثبت است و رای 

شماره ۱7۳2مورخ ۱۳۹۵/۰2/۱۴ 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 

ثبت  قانون  ماده ۱۵  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پالک 

روز ساعت   ۱۳۹۵/۰8/۰۵ تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 

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

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

پذیرفته  روز  تا سی  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   2۰ ماده  مطابق  امالک 

تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   8۶ ماده  طبق  و  شد  خواهد 

و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 

قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  خود  دعوی 

منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰7/۱۰ شماره :2۰۵7۵/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان   حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره ۳۰ فرعی از ۱2۱۵۵ اصلی واقع در بخش 

بنام عبداله عمرانی پوده    فرزند محمد حسن   در جریان  ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 

ثبت است و رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰2۰27۰2۹۴۱۵مورخ ۹۴/۱2/۵ از طرف هیات حل اختالف موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/8/۹ روز یکشنبه ساعت ۹ صبح 

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

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

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

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

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. 

منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /2۰۵7۶: شماره   ۱۳۹۵/۰7/۱۰ انتشار:  تاریخ 

شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع    ۱۱۵۴8/۳۰۶۴ پالک  شماره  خانه    یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمود زاغیان     فرزند یداله   در جریان ثبت است و رای شماره 

از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف  ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰27۰۰۳۰۰۹مورخه ۹۵/۳/۶ و 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/8/2 روز یکشنبه ساعت ۹ صبح 

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

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

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

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

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 حسین  م   /2۰۵77: ۱۳۹۵/۰7/۱۰ شماره  انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان

۳۵۰ هزار صندلی دانشگاه ها خالی ماند

حتما بخوانید!
مجرمان از زندان رفتن واهمه ای ندارند



شنبه  10  مهرماه  1395 ـــمـــاره  264 ســـــال دوم                ݡسݒ

مام على عليه السالم :

خداونــد... جهــاد را بــراى عــّزت و ســربلندى اســالم واجــب 

فرمــود.

نهــج   -  4940 ح   ،  568 ص   ،  3 ج  الفقيــه  یحضــر  ال  مــن 

252 حكمــت   ،  512 ص  صالــح(  البالغه)صبحــى 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

کرمان

یزد

23   ْC

18   ْC

29   ْC

24   ْC

11   ْC

7   ْC

15   ْC

19   ْC

یادداشتدانستنی

مغز از این راه های عجیب  
با رژیم گرفتن برخورد می کند

گــر از امتحــان کــردن روش هــای مختلــف بــرای کاهــش وزن 
خســته شــده یــا نهایتــا شکســت خورده ایــد، احتمــاال وقتــی 
ــد.  ــرزنش می کنی ــان را س ــتید خودت ــه می ایس ــوی آین جل
ــر  ــا در براب ــد و شــاید اراده نداشــتید ت ــه بای ــدر ک شــاید آنق
خــوردن چیپــس یــا بســتنی مقاومــت کنیــد. یــا شــاید ایــن 
قانــون را بــرای خــود نگذاشــتید تــا بــه جای یــک برگــر، برای 

ناهــار، ســاالد ســفارش بدهیــد.
بهتــر اســت یــک مســئله را اینجــا روشــن کنیــم. رژیم هــای 
ــه  ــه خاطــر مشــکالت شــخصیتی شــما نیســت ک ــی ب غذای
ــا  ــی ب ــی وقت ــم غذای ــوند. رژی ــه می ش ــت مواج ــا شکس ب
ــک  ــما را تحری ــان ش ــه مغزت ــود ک ــه رو می ش ــت روب شکس
ــا کارهــای عجیــب و غیرعــادی انجــام دهیــد کــه  ــد ت می کن
ــرد. ــل خواهــد ک ــه امــری غیرممکــن تبدی کاهــش وزن را ب
ــاب  ــوت در کت ــه پروفســور ســاندرا اِم ــی اســت ک ــن بحث ای
ــاق  ــا را چ ــی م ــای غذای ــرا رژیم ه ــام »چ ــه ن ــدش ب جدی
ــاره   ــا درب ــری م ــتغال فک ــته اش ــات ناخواس ــد:  تبع می کنن
کاهــش وزن« بــه آن پرداختــه اســت. او بعــد از چنــد دهــه 
مطالعــه، کوشــید اثراتــی را کــه رژیــم غذایــی روی بــدن مــا 
ــن نتیجــه  ــه ای ــد. او ب ــرار دهن ــورد توجــه ق ــد بیشــتر م دارن
رســید کــه هرچــه بیشــتر تــالش کنیــد گرســنگی تان را 
نادیــده بگیریــد و تحــرک و فعالیــت ســخت تری بــرای 
کاهــش وزن داشــته باشــید، بدن تــان ســخت تر علیــه شــما 
عصیــان خواهــد کــرد. در حقیقــت بــه نظــر می آیــد کــه رژیــم 
غذایــی مغــز شــما را تحریــک خواهــد کــرد تــا هــر آنچــه را 
کــه الزم اســت بــرای متوقــف کــردن رونــد کاهــش وزن شــما 
انجــام دهــد و چــه بســا کاری کنــد کــه اضافــه وزن هــم پیــدا 

کنیــد.
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد ک ــش بیای ــان پی ــؤال برایت ــاید س ــا ش ام
ــد  ــوت، بای ــم اِم ــاب خان ــه کت ــه ب ــا توج ــد؟ ب ــور می افت چط
ــه وجــود  ــن زمین ــف معــدودی در ای گفــت احتمــاالت مختل
ــر  ــرای کمت ــالش ب ــد ت ــه نظــر می آی ــه ب دارد. نخســت این ک
خــوردن باعــث می شــود بخواهیــد بیشــتر و بیشــتر بخوریــد. 
ــده  ــال شناخته ش ــش کام ــک واکن ــوردن ی ــاده روی در خ زی
نســبت بــه گرســنگی ادواری اســت. در واقــع یافته هــا 
افــراد رژیم گیرنــده در  ایــن زمینــه نشــان می دهــد  در 
مقایســه بــا افــرادی کــه رژیــم نمی گیرنــد، احتمــال تبدیــل 
ــر بیشــتر اســت.  ــراد ُپرخــور حــدود ۱۲ براب ــه اف شدنشــان ب
ــه  ــد ک ــالش کنی ــتری ت ــان بیش ــدت زم ــه م ــن هرچ بنابرای
ــال  ــان را بی خی ــنک غروب ت ــا اس ــد ی ــاالد بخوری ــط س فق
ــرده  ــف ک ــام تان را نص ــد ش ــعی کنی ــا س ــد ی ــده و نخوری ش
و بــا همــان خــود را بــه ســیری بزنیــد، احتمــال آنکــه 
 در نهایــت بــه یخچــال دســتبرد بزنیــد بیشــتر خواهــد

 بود.
ــز را  ــن مغ ــم گرفت ــه رژی ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــل مه عام
ــه  ــده گرفت ــنگی را نادی ــه گرس ــد ک ــرورش می ده ــوری پ ط
ــنگی  ــه گرس ــت ک ــن اس ــه ای ــد. نکت ــرکوب کن ــا آن را س ی
ــرای متعــادل نگــه  سیســتمی اســت کــه بــدن شــما از آن ب
داشــتن وزن اســتفاده می کنــد. امــا بعــد از آنکــه ماه هــا یــا 
ــور شــکم تان ســپری  ــار و ق ــن ق ــده گرفت ــا نادی ســال ها را ب
ــنه  ــان گرس ــه زم ــه چ ــخیص اینک ــد از آن در تش ــد، بع کردی
ــد.  ــد ش ــکل خواهی ــار مش ــتید، دچ ــیر هس ــان س ــه زم و چ
ــم  ــا تصمی ــد ت ــاه می بری ــر پن ــای دیگ ــه چیزه ــه، ب در نتیج
بگیریــد چــه بخوریــد. نخســت، مســئله قــدرت اراده اســت. 
ــت  ــه در نهای ــید –ک ــت رس ــه بن بس ــه اراده ب ــی ک ــا زمان ام
هــم همین طــور می شــود– بــه ســمت چیزهــای مــورد 
ــان  ــه خوردنش ــادت ب ــی ع ــه زمان ــد ک ــان بازمی گردی عالقه ت
ــی  ــد:  »زمان ــاره می گوی ــن ب ــوت در ای داشــتید. پروفســور ام
ــراد  ــری اف ــه دیگــر گرســنگی نقــش مهمــی در تصمیم گی ک
ــه بن بســت رســیده باشــد،  ــد و قــدرت اراده هــم ب ــا نکن ایف
ــای  ــت عادت ه ــه دس ــان را ب ــل تصمیم ش ــرل کام ــا کنت آنه
قدیمــی و سیســتم پــاداش مغزی شــان خواهنــد داد کــه بــه 
ــود.« ــه وزن می ش ــه اضاف ــر ب ــری منج ــکل اجتناب ناپذی ش

ســؤال ایــن اســت کــه اگــر رژیــم گرفتــن کمک تــان نکــرد تــا 
ــه طــور موفقیت آمیــزی بتوانیــد وزن  کــم کنیــد، چــه بایــد  ب
ــی  ــی در زندگ ــه تغییرات ــن اســت ک ــکار ای ــک راه ــد؟ ی بکنی
ایجــاد کــرده و باقــی زندگــی بــه آن متعهــد باشــید. بــه عنوان 
ــه خــوردن میوه هــا و ســبزیجات بیشــتر و  مثــال، تصمیــم ب
ــه جــای  ــل ب ــه مصــرف غــالت کام ــادت دادن خــود ب ــا ع ی

ــده. ــوالت تصفیه ش محص

اپلیکیشن یکی از دام های خطرناک 

فضای مجازی  
 

کیمیای وطن
سید مصطفی مرتضوی

مدتهاســت برخــی مجرمــان اینترنتــی در پوشــش 
اپلیکیشــن هــای بــازی و برنامــه هــای جــذاب 
قربانیــان خــود را تحریــک بــه دانلــود بــد افزارهــا یــا 

ــد .  ــی کنن ــروس م وی
حوصلــه اش ســر رفتــه بــود ،گشــتی در ســایت هــای 
اینترنتــی زد تــا چنــد برنامــه جدیــد دانلــود کنــد برنامه 
ای نظــرش را در فضــای مجــازی جلــب کــرد آن طــور 
ی کــه ســایت معرفــی کــرده بــود با نصــب ایــن برنامه 
مــی توانســت محــل افــرادی را کــه بــا او تمــاس گرفته 
بودنــد متوجــه شــود برنامــه را دانلــود کــرد امــا بــرای 
 نصــب آن بایــد منتظــر کــد ارســالی از ســوی ســایت

 می ماند . 
یــک روز از نصــب برنامــه گذشــت امــا هیــچ خبــری از 
کــد نشــد ، ســرانجام برنامــه را پــاک کــرد صبــح روز 
بعــد دوســتانش بــا عصبانیــت بــا او تمــاس گرفتنــد و 
ــود  ــرده ب ــه ارســال ک ــه پیامــک هــای مســتهجن ک ب
اعتــراض مــی کردنــد ایــن موضــوع برایــش غیــر قابــل 

بــاور بــود . 
بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفــت بــا مراجعه بــه پلیس 
فتــا شــکایتی را مطــرح کنــد ، بعــد ار بررســی شــکایت 
کارشناســان پلیــس فتــا متوجــه شــدند برنامــه هــای 
پیــام رســان متهــم هــک شــده و هکــر از طــرف 
 شــاکی بــه ارســال پیــام هــای مســتهجن اقــدام کــرده 

است . 
مدتهاســت برخــی مجرمــان اینترنتــی در پوشــش 
اپلیکیشــن هــای بــازی و برنامــه هــای جــذاب 
قربانیــان خــود را تحریــک بــه دانلــود بــد افزارهــا یــا 

ــد .  ــی کنن ــروس م وی
تلفــن  بــه  ورود  از  پــس  مجرمــان  ایــن 
پیــام  افزارهــای  نــرم  هــک  بــه  اقــدام  همــراه 
قربانــی  شــخصی  هــای  عکــس  و   رســان 

می کنند . 
ــراه موجــود در  ــن هم ــای تلف برخــی از اپلیکیشــن ه
ــا اســتفاده از  ــا ب ــا فروشــگاه ه ــا و ی ــن ســایت ه ای
کــد هــای مخــرب کنتــرل گوشــی کاربــر را در اختیــار 

ــد .  مــی گیرن
ــت،  ــکل اس ــیار مش ــز بس ــوع نی ــن موض ــدن ای فهمی
ــد  ــا ک ــون ه ــب میلی ــا ترکی ــای آن ب ــد ه ــه ک ــرا ک چ
مــی  باعــث  عامــل  سیســتم  در  دیگــر  مختلــف 
از گوشــی کاربــران جاسوســی بتواننــد  تــا   شــود 

 کنند.
از کاربــران مــی  اپلیکیشــن هــا  ایــن  از   برخــی 
بــه پرســش هایــی پاســخ دهنــد  خواهنــد کــه 
ارســال  ایملــی  یــا  ای  شــماره  بــه  پیامکــی  یــا 
ــوده  ــث آل ــد باع ــی توان ــاط م ــوع ارتب ــن ن ــد ای کنن
شــود کــه  هایــی  افــزار  بــد  بــه  شــدن گوشــی 
 اطالعــات شــخصی کاربــران را مــورد حملــه قــرار 

دهد . 
مــوارد جاسوســی شــامل ارســال پیامــک هــای 
دریافتــی و ارســالی کاربــر بــدون آنکــه خــود متوجــه 
شــود ، ارســال عکــس هــا ، کلیــپ هــا و فیلــم هــای 
موجــود در حافظــه گوشــی ، ارســال فهرســت تمــاس 
هــای دریافتــی و شــماره مخاطبــان موجــود در گوشــی 

و... مــی باشــد . 
در بســیاری مــوارد قربانــی ایــن جاسوســی هــا کاربران 
مــی باشــند ، اخــاذی از کاربــران بــا توجــه بــه داشــتن 
 اطالعــات زیــاد از روی گوشــی یکــی از مهمتریــن موارد 

است . 
لــذا بســیاری از اطالعــات کاربــران کــه از ایــن طریــق 
بــه ســرقت مــی رود بعدهــا باعــث ایجــاد آزار و 
ــکان و بســتگانش مــی شــود چــرا  ــت وی و نزدی اذی
ــاذی  ــر اخ ــالوه ب ــات ع ــن اطالع ــان از ای ــه مجرم ک
 بــرای ســرگرمی و اذیــت و آزار قربانیــان اســتفاده

 می کنند . 
ــال ارســال پیامــک هــای مســتهجن و  ــوان مث ــه عن ب
محتــوای نامناســب بــا شــماره کاربــر بــرای افــراد دیگر 
ــام ــان انج ــه مجرم ــت ک ــت و آزار اس ــورد اذی ــک م  ی

 می دهند . 
ــمند  ــراه هوش ــای هم ــی ه ــی گوش ــدات امنیت تهدی
ــی  ــای خانگ ــه ه ــاپ و رایان ــپ ت ــتر از ل ــیار بیش بس
ــه  ــخصی ای ک ــات ش ــزان اطالع ــه می ــرا ک ــت چ اس
کاربــران بــا خــود در تلفــن همــراه هوشــمند حمــل می 
کننــد بــه مراتــب بیــش از نــوت بــوک و رایانــه هــای 
خانگــی آنهاســت ضمــن آنکــه دسترســی ســارقان یــا 
ــر  ــان ت ــب آس ــه مرات ــراه ب ــی هم ــه گوش ــا ب ــر ه  هک

می باشد . 
الزم اســت از دانلــود هــا ی بــی مــورد نــرم افزارهــا و 
کلیــپ هــای موجــود در ســایت هــا خــودداری کنیــد و 
ــردی را  ــرم افزارهــای الزم و کارب فقــط برنامــه هــا و ن
 دریافــت و تنهــا بــه نمونــه های رســمی موجــود اعتماد 

کنید . 
صــورت  در  عزیــز  همشــهریان  و  هموطنــان 
مشــاهده نفــوذ هکــر هــا بــه تلفــن همراهشــان 
و  كــرده  شــکایت  بــه  اقــدام  بایــد  بالفاصلــه 
میــان گذاشــته  در  فتــا  پلیــس  بــا  را  موضــوع 
 قبــل از اینکــه بــه خواســته هــای آنــان تــن در 

دهند . 
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تلفــن  کــه  کرده انــد  عــادت  افــراد  از  بســیاری 
همراهشــان را هنــگام خــواب درکنــار خــود قــرار 
ــتفاده  ــه اس ــی از جمل ــن کار دالیل ــرای ای ــد، و ب دهن
از زنــگ هشــدار موبایــل و ســرزدن بــه شــبکه هــای 
ــه  ــد ک ــا ندانن ــی ه ــا شــاید خیل ــد، ام اجتماعــی دارن
ایــن کار بســیار خطرنــاک اســت.به گزارشســایت 
وطــن، »آن مــاری چانــگ« متخصــص اعصــاب 
واختــالل درخــواب در بــاره ایــن خطــرات مــی گویــد: 
کســانی کــه قبــل از خــواب از طریــق سیســتم هــای 

الکترونیکــی ماننــد موبایــل یــا رایانــه کتــاب یــا مقالــه 
ــد.  ــی رون ــواب نم ــه خ ــی ب ــه راحت ــد، ب ــی خوانن م
خوانــدن کتــاب یــا مقالــه بــه روش هــای یــاد شــده 
بــه کاهــش ترشــح مالتونیــن در بــدن فــرد منجــر مــی 
شــود و درنتیجــه باعــث مــی شــود کــه انســان زمــان 
بیشــتری را درخــواب بــه ســرببرد و نتوانــد زود از 
خــواب بیــدار شــود. وی خطــر دوم را اینگونــه توضیــح 
مــی دهــد کــه خوابیــدن در کنــار تلفــن همــراه فقــط 

ــالل درخــواب منجــر نمــی شــود. ــه اخت ب
بــه گفتــه چانــگ، خوانــدن کتــاب و مقالــه از طریــق 
موبایــل موجــب مــی شــود کــه فــرد صبــح روز بعــد 
نشــاط و شــادابی کافــی را نداشــته باشــد، و درنتیجــه 

بــه دلیــل نداشــتن اســتراحت و خــواب کافــی، 
ــواب  ــدن از خ ــدار ش ــع بی ــد موق ــح روز بع ــرد صب ف
احســاس کســالت و خــواب آلودگــی دارد.خطــر دیگــر 
ایــن اســت کــه تلفــن همــراه میکــروب هــا و آلودگــی 
ــا خــود بــه همــراه دارد؛ از ایــن رو،  هــای زیــادی را ب
ــود را  ــراه خ ــن هم ــی تلف ــد گاه ــت هرازچن ــر اس بهت
ــد. ــز کنی ــکل تمی ــه ال ــوب ب ــتمال مرط ــک دس ــا ی ب
ــرس  ــی ت ــا یعن ــام نوموفوبی ــه ن ــوع بیمــاری ب یــک ن
ــن  ــودن تلف ــترس نب ــا در دس ــل ی ــی از موبای از جدای

ــود دارد. ــراه وج هم
ــل  ــد حداق ــی توانی ــاری، م ــن بیم ــرای دوری از ای ب
ــود را  ــراه خ ــن هم ــی تلف ــرای مدت ــار ب ــک ب روزی ی

ــوت  ــم ۱5 ف ــت ک ــه دس ــه فاصل ــد و ب ــوش کنی خام
از تلفــن همــراه بخوابیــد. چــون زندگــی بــدون تلفــن 
ــه  ــد ک ــرده ای ــت ک ــت.آیا دق ــن نیس ــراه غیرممک هم
بعــد از چنــد ســاعت صحبــت بــا موبایــل دچار ســردرد 
مــی شــوید، علــت چیســت؟ دلیــل ایــن ســردرد ایــن 
ــار شــما، باعــث  اســت کــه وجــود تلفــن همــراه درکن
مــی شــود کــه احســاس تنهایــی نکنیــد، و در نتیجــه 
ــا  ــو ب ــت و گ ــتان و گف ــا دوس ــاس ب ــه تم ــروع ب ش
ــل از  ــد قب ــه بای ــی را ک ــد و آن آرامش ــی کنی ــان م آن
ــه  ــد، و ب ــی دهی ــواب داشــته باشــید، از دســت م خ
همیــن دلیــل، دچــار ســردرد مــی شــوید و احســاس 

ــد. خســتگی مــی کنی

چرا هنگام خواب
باید تلفن همراه را از خود دور کنید؟!

وجــود  جهــان  در  هــم  یک نفــر  نمی کنــم  فکــر 
داشته باشــد کــه تاییــد نکنــد بعضــی وقت هــا یــک 
ــا  ــوه ی ــان قه ــک فنج ــتر از ی ــی بیش ــوان آب  معمول لی
یــک قوطــی نوشــابه بــه آدم می چســبد. بــا ایــن 
وجــود، بســیاری از مــا به قــدر کافــی در طــول روز 
آب نمی نوشــیم، و البتــه بــا محروم کــردن خودمــان 
ازطبیعی تریــن منبــع جهــان، دائمــا در حــال صدمــه زدن 
ــا هــر  ــه بــدن خــود هســتیم.در صــورت مواجه شــدن ب ب
 H۲O ــوان ــک لی ــا ی ــد ب ــر، می توانی ــوارد زی ــدام از م ک

ــد. ــر کنی ــود را بهت ــت خ وضعی
۱. دهان تان خشک است

ــات  ــا طبع ــد، ام ــی واضــح به نظــر می آی ــورد خیل ــن م ای
هــر  صدالبتــه  نباشــد.  واضــح  آن قدرهــا  شــاید  آن 
بــار آن حــس نامطبــوع و بغرنــج در دهــان به شــما 
ــا  ــد، ام ــات مصرف کنی ــی مایع ــد کم ــت می دهد بای دس
ــدت  ــی کوتاه م ــا راه حل ــد تنه ــاوی قن ــیدنی های ح نوش
بــرای مشــکل شــما هســتند. نوشــیدن آب ، غشــاء 
مخاطــی دهــان و گلــوی شــما را روان می کنــد و در نتیجــه 
دهــان شــما تــا مــدت زیــادی پس از نوشــیدن نخســتین 

جرعــه بــزاق دهان تــان مرطــوب باقی خواهدمانــد.
۲. پوست تان خشک است

و  اســت  بدن تــان  بزرگ تریــن عضــو  پوســت شــما 
صدالبتــه بایــد مرطــوب باقــی بمانــد. در حقیقت خشــکی 
پوســت یکــی از نخســتین نشــانه های کمبــود آب  در 
ــری  ــیار بزرگ ت ــکالت بس ــد مش ــت و می توان ــدن اس ب
به همراه داشته باشــد. کمبــود آب ، کاهــش تعریــق را در 
ــد توانســت  ــدن نخواه ــی خواهدداشــت و در نتیجــه ب پ

از شــر ســموم و روغــن اضافــی جمع شــده در طــول روز 
ــان  ــد مــواد مضــر را از بدن ت خالص شــود. اگــر می خواهی
دفع کنیــد، نوشــیدن آِب بیشــتر بایــد نخســتین کاری 

ــد. ــراغش می روی ــه س ــه ب ــد ک باش
۳. بسیار تشنه هستید

پیش تــر مــا در مــورد خشــکی دهــان بحث کردیــم، 
امــا تشــنگی می توانــد از ســطح زبــان هــم فراتــر بــرود. 
زمانــی کــه آب  بدن تــان به شــدت کاهش یافته اســت، 
دوســت دارید لیــوان پشــت لیــوان آب  بنوشــید، و تــا 
ــوب  ــد مطل ــه ح ــان ب ــات بدن ت ــطح مایع ــه س زمانی ک
ــدای  ــه ص ــدداد. ب ــیدن آب  ادامه خواهی ــه نوش ــد ب برس
شــما  بــه  دارد  چــه  می دانــد  بدن تــان گوش کنیــد؛ 

می گویــد.
۴. چشم هایتان خشک هستند

تــا االن بایــد بــرای شــما روشــن شده باشــد کــه نوشــیدن 
آب  تنهــا بــر روی دهــان و گلــوی شــما تاثیــر نمی گــذارد. 
ــم ها را  ــردن چش ــدن و ورم ک ــدن، خشک ش ــود آب  ب کمب
در پــی خواهدداشــت. نبــود آب  در بــدن بــه خشک شــدن 
مجــاری اشــک شــما منتهــی خواهنــد شــد. اگــر 
ــر  ــود اگ ــه می ش ــب چ ــد “خ ــان می گویی ــش خودت پی
گریه نکنــم؟”، بهتــر اســت توجه داشته باشــید ایــن کار 
صدمــات بســیار بیشــتری بــه چشــم های شــما خواهنــد 

ــد. ــم می زنی ــه چش ــک ب ــر عین ــژه اگ زد؛ به وی
۵. درد مفصل دارید

حــدود ۸۰ درصــد غضروف هــا و دیســک کمــر مــا از 

ساییده شــدن  از  جلوگیــری  شده اســت.  تشــکیل  آب  
کانــال  قدم گذاشــتن  بــار  هــر  در  اســتخوان هایمان 
ضــروری اســت. بــا مصــرف آب  بــه مقــدار کافــی، 
اســتخوان هایتان  داشته باشــید  اطمینــان  می توانیــد 
ــر  ــی نظی ــوک های ناگهان ــا ش ــدن ب ــگام مواجه ش در هن
دویــدن،  پریــدن یــا بــه زمیــن افتــادن، به یکدیگــر 

. ند ه نمی شــو یید سا
۶. حجم عضله هایتان کاهش یافته است

آب   از  زیــادی  حــد  تــا  نیــز  شــما  عضله هــای 
تشکیل شــده اند. مشــخص اســت کمبــود آب  در بــدن 
یعنــی کمبــود عضلــه. نوشــیدن آب  قبــل و بعــد از ورزش 
و همچنیــن در میــان آن نه تنهــا میــزان آب  بــدن شــما را 
بــاال و مناســب نگه مــی دارد، بلکــه آب را به جــای درســت 
ــان می رســاند و احتمــال جراحــت و ورم کردگــی  در بدن ت

ناشــی ازورزش را کاهــش می دهــد.
۷. دوره ی مریضی تان طوالنی تر است

ــات  ــود به دفع ــد ب ــادر خواه ــان ق ــیدن آب بدن ت ــا نوش ب
ســموم را دفع کنــد. اعضــای بــدن شــما ماننــد یــک 
ــر  ــا اگ ــد، ام ــدا می کنن ــد را ج ــواد زای ــی م ــین برخ ماش
ــد  ــانید، نمی توان ــوخت نرس ــین س ــن ماش ــه ای ــما ب ش
ــا کمبــود  به درســتی کار کنــد. اعضــای بــدن در مواجهــه ب
از ســایر بخش هــای  اول ســعی کنند  در وهلــه ی  آب 
بــدن نظیــر خــون،  آب دریافت کننــد، کــه خــود ایــن امــر 

ــی آورد. ــود م ــال خ ــازه ای را به دنب ــکالت ت مش
۸. خسته و بی حال هستید

همان طــور کــه قبــال گفتیــم، زمانــی کــه بــدن کمبــود آب 
دارد از خــون شــما آب قرض می گیــرد. کمبــود آب در 
ــود  ــدن عرضه می ش ــه ب ــه ب ــیژنی ک ــود اکس ــدن، کمب ب
ــه  ــیژن ب ــود اکس ــه کمب ــت. صدالبت ــی خواهدداش را در پ
ــه  ــود بنی ــی منجــر خواهــد شــد. کمب خســتگی و بی حال
ــر و  ــر را زودت ــاعت ۲ بعدازظه ــتگی کاری س ــی خس یعن
ــوه  ــید، قه ــاد داشته باش ــرد )و به ی ــر تجربه خواهیدک زودت

ــرد(. ــه شــما نخواهدک در درازمــدت کمکــی ب
۹. احساس گرسنگی می کنید

وقتــی بدن تــان کمبــود آب دارد، ممکــن اســت احســاس 
گرســنگی بــه شــما دســت بدهد. ایــن مــورد هــم می توانــد 
در طــول روز اتفاق بیفتــد و هــم در شــب هنگام کــه شــما 
ــوید.  ــه می ش ــال روان ــمت یخچ ــه س ــی ب ــی خوراک در پ
بــا ایــن حــال، خــوردن خوراکــی کار بیشــتری بــرای بــدن 
شــما فراهم می کنــد،  در حالــی کــه نوشــیدن آب بــه 
اعضــای بدن تــان جانــی تــازه می بخشــد و ســوخت الزم 
ــد  ــه می کن ــدن تجرب ــه ب ــری ک ــای دیگ ــرای فرآینده را ب

فراهم می کنــد.

این نشانه ها به شما می گوید آب کافی نمی نوشید!

هــم اکنــون کمپانــی پاناســونیک بــه عنــوان یکــی از 
ــای  ــی ه ــری گوش ــدگان بات ــن کنن ــن تامی بزرگ تری
ــش  ــود و بخ ــی ش ــوب م ــان محس ــمند در جه هوش
عمــده ای از ایــن کســب و کار را بــه خــود اختصــاص 
ــوم  ــری لیتی ــروز از بات ــرکت ام ــن ش ــت. ای داده اس
ــدرت انعطــاف  ــه از ق ــرده برداشــت ک ــد پ ــی جدی یون
ــن  ــت. از ای ــر اس ــی نظی ــود ب ــوع خ ــری آن در ن پذی
ــی  ــت دارد م ــر ضخام ــا ۰.55 میلیمت ــه تنه ــری ک بات
ــه  ــیدنی و تراش ــای پوش ــتگاه ه ــواع دس ــوان در ان ت
هــای الکترونیکــی مــورد اســتفاده قــرار داد. بــا تــک 
ــن  ــونیک، ای ــه پاناس ــه گفت ــید. ب ــراه باش ــات هم ش
باتــری قابــل شــارژ از انعطــاف پذیــری فراتــری 
ــه  ــت ب ــوردار اس ــن برخ ــور ژاپ ــتانداردهای کش از اس
طــوری کــه از شــعاع خــم شــدگی R4۰mm و زاویــه 
چرخــش ±۱5 درجــه ای برخــوردار اســت.نکته جالــب 
ایــن جاســت کــه ایــن باتــری حتــی در حالــت خــم 
ــد  ــظ خواه ــود را حف ــای خ ــی ه ــز، ویژگ ــدگی نی ش
ــری هــا از  ــد بســیاری از بات ــوان همانن ــرد و مــی ت ک
آن اســتفاده کــرد. همچنیــن، ایــن قابلیــت در هنــگام 

ــز حفــظ خواهــد شــد. شــارژ نی

ــز، پاناســونیک  ــری نی ــن بات ــت ای  در خصــوص امنی
ــه  ــول ب ــن محص ــت ای ــه امنی ــت ک ــرده اس ــوان ک عن
انــدازه ایســت کــه مــی تــوان آن را بــر روی دســتگاه 
هایــی هماننــد مــچ بندهــا و لبــاس هــای هوشــمند 
ــد، نصــب  ــی گیرن ــرار م ــدن انســان ق ــر روی ب ــه ب ک
کــرد. »قســمت هــای داخلــی و خارجــی ایــن باتــری 
بــه گونــه ای هنرمندانــه و بــا روکشــی جدیــد پوشــانده 
ــیب و  ــه آس ــر گون ــر ه ــه از آن در براب ــت ک ــده اس ش
ــدن و  ــم ش ــن خ ــی در حی ــدن احتمال ــرم ش ــا گ ی
ــن موضــوع،  ــد. ای ــی کن ــدن، محافظــت م ــا چرخان ی
ــودن  ــاد ب ــل اعتم ــن قاب ــری را و همچنی ــت بات امنی
آن را بــرای اســتفاده در دســتگاه هــای پوشــیدنی 
و ســایر دســتگاه هــا تضمیــن مــی کنــد.« قــرار 
ــا، از  ــری ه ــن بات ــه ای ــه از عرض ــن مرحل ــت اولی اس
روزهــای پایانــی اکتبــر ۲۰۱6 آغــاز شــود. هنــوز مراحــل 
ســاخت و توســعه ایــن محصــول بــرای تولیــد انبــوه 
ــم  ــا ک ــا ب ــی نشــده و پاناســونیک در نظــر دارد ت نهای
ــتفاده  ــرای اس ــری، آن را ب ــن بات ــت ای ــردن ضخام ک
 در دســتگاه هــای مرتبــط بــا تکنولــوژی اینترنــت

 اشیا آماده کند.

پاناسونیک از باتری هایی با قابلیت خم شدن 
آگهی مزایده عمومیو انعطاف پذیری باال رونمایی کرد

نقلیه خود به فروش سه دستگاه وسایط  دارد نسبت  نظر  آباد در  آزاد اسالمي واحد دولت  دانشگاه    
از طریق مزایده  پیکان(  بنز، یک دستگاه پژو 4۰5 و یک دستگاه وانت   ) یک دستگاه مینی بوس 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و عالقه مند به شرکت در مزایده 
مذکور دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده، به امور مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد 

به نشانی اصفهان، دولت آباد برخوار،میدان انقالب،بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰3۱45۸۲9۰95داخلی ۲۲۲ دفتر امور مالی تماس 

حاصل فرمایند.
۱-دانشگاه در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار است . 

۲-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
3- حداکثر مدت دریافت اسناد مزایده و ارسال پیشنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت۱۰روز می باشد .

4-سپرده شرکت در  مزایده به  مبلغ پنج میلیون ریال می باشد.
5-سایر جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است .

  روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسالمی  واحد دولت آباد
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان طرح هــای گوناگونــی را بــرای افــراد 
ــن  ــا ای ــر ب ــنایی بهت ــرای آش ــد. ب ــه می کن ــف ارائ ــلیقه های مختل و س
طرح هــا بــا دکتــر ناصــر مشــایخی معاونــت تجــاری شــرکت مخابــرات 
ــه گفــت و گــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل  اســتان اصفهــان ب

ایــن گفــت و گوســت.
مخابــرات اســتان اصفهــان چــه طرح هایــی بــرای اســتفاده مقــرون بــه 

صرفــه ای جوانــان دارد؟

مــا بــرای اولیــن بــار در کشــور طــرح ارزش افــزوده یــا محتــوا را پیــاده 
کردیــم کــه بــر اســاس ایــن طــرح بــا پرداخــت یــک آبونمــان از طــرف 
ــگان را  ــود رای ــکان دانل ــالیانه ام ــا س ــه ی ــه صــورت ماهیان مشــتریان ب
بــرای آنهــا فراهــم کردیــم. ایــن ســرویس امــکان دانلــود رایــگان فیلــم و 

ــد داشــت. ــرم افــزار و بســیاری برنامه هــا را خواهن ــازی و ن ب
چه کسانی می توانند از طرح بی نهایت استفاده کنند؟

در حــال حاضــر فقــط مشــترکین اینترنــت پرســرعت شــرکت مخابــرات 
اســتان اصفهــان می تواننــد در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده و از مزایــای 

آن بهــره منــد گردنــد.
نحوه ثبت نام در طرح بی نهایت چگونه است؟

از طریــق ســامانه ثبــت نــام طــرح بــی نهایــت نســبت بــه درخواســت 
عضویــت و فعــال ســازی اشــتراک خــود اقــدام نماییــد.

آیا این سرویس نامحدود است؟
بلــه اســتفاده از محتــوای موجــود در ایــن ســرویس بــه صــورت نامحدود 
است.مشــترکین اینترنــت ADSL شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان با 
ــار اینترنــت  عضویــت در طــرح بــی نهایــت می تواننــد همزمــان و در کن
بــر روی همــان مــودم، بــه صــورت کامــاًل مجــزا بــه شــبکه طــرح بــی 
ــبه  ــدون محاس ــدود و ب ــورت نامح ــه ص ــده و ب ــل ش ــز متص ــت نی نهای
ــال  ــد. در ح ــتفاده کنن ــرح اس ــن ط ــامل ای ــایت های ش ــک از س ترافی
ــمول  ــو مش ــم نیک ــو و گی ــی وی نیک ــو، ت ــایت های فایل نیک ــر س حاض
ــی نهایــت  ــا عضویــت در طــرح ب ایــن طــرح می باشــند و مشــترکین ب

ــدون محاســبه  ــه شــکل نامحــدود و ب ــد از ایــن ســه ســایت ب می توانن
ترافیــک اســتفاده نماینــد. مشــتریان می تواننــد بــه صــورت یــک ماهــه، 
ســه ماهــه، شــش ماهــه و یــک ســاله از ایــن طــرح اســتفاده کننــد. 
مشــترکین اینترنــت مخابــرات اســتان اصفهــان بــا مراجعــه بــه ســایت 

ــد. ــام کنن ــت ن ــن طــرح ثب ــد در ای http://vas.tce.ir می توانن
هزینه اشتراک در طرح بی نهایت چقدر است؟

هزینــه اشــتراک در طــرح بــی نهایــت در حالــت پایــه ماهیانــه ۸۰۰۰ هزار 
ــد  ــاوت می باشــد. کــه می توانی ــر متف ــرای ســرعت های باالت تومــان و ب

بــه انتخــاب خــود بــه یکــی از دو روش زیــر پرداخــت نماییــد.
روش اول: بــه صــورت پــس پرداخــت بــر روی قبــض تلفــن کــه هــر مــاه 
بــه طــور خــودکار تمدیــد خواهــد شــد، و در صــورت عــدم نیــاز بــه تمدیــد 

می توانیــد انصــراف دهیــد.
ــر  ــه صــورت پیــش پرداخــت از طریــق خریــد آنالیــن و ب روش دوم: ب
ــرای  ــی نهایــت خــود را ب ــد اشــتراک طــرح ب ــان می توانی اســاس نیازت

مــدت یکمــاه شــارژ نماییــد
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