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پدیده خرافه گرایی )1(   

له
قا

رم
س معنای  به  اصل  در  و  خرافه  جمع  خرافات،   

حکایت های شب است؛ اما در تداول فارسی زبانان 
گفته  و بی اساسی  پریشان  نامربوط،  به سخنان 

می شود که مبتنی بر منطق و دانش نباشد.
است  مفهومی  معنای  به  خرافه  دیگر،  عبارت  به    
انسان  فکر  و  ذهن  ساخته  و  ندارد  واقعیت   که 
است که پس از پیدایش به آن و تاثیرش بر زندگی خود 
 اهمیت می دهد؛ در صورتی که هیچ گونه تاثیری بر زندگی 
و حقایق هستی ندارد؛ نظیر: فال گیری، سحر و جادو 

کن و امثال آن.  سعد و نحس بعضی از اما
مفاهیم  همان  خرافات،  از  ما  مقصود  نوشتار  این  در 
فال  )فال قهوه،  فال ها  انواع  رمالی،  روزمره همچون 
کف بینی، وردخوانی  نخود، فال تاروت، فال آئینه(، 

جادو و جمبل و... است. 
گسترش  را  تن پروری  اقتصادی  نظر  از  خرافات 
 می دهد و از نظر اجتماعی موجب ضعف روحیه تالش 

و...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

سبحانی در دومین کنفرانس آهن و فوالد ایران مطرح کرد:

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی



یادداشتسرمقاله 

رئیــس مجلــس شــورای اســامی صبــح دیــروز بــا رئیــس 
مرکــز آمــار ایــران دیــدار و گفت وگــو کــرد.

ــت  ــدی نیس ــت: تردی ــدار گف ــن دی ــی در ای ــی الریجان عل
ــدون داشــتن آمــاری  کــه برنامه ریــزی اصولــی در کشــور ب
مطمئــن امکان پذیــر نیســت و مــردم مــا بایــد بداننــد 
اگــر بخواهنــد بــرای اشــتغال و حــل مشــکل بیــکاری 
ــد  ــد، نیازمن ــاص یاب ــار اختص ــا اعتب ــود ی ــزی ش برنامه ری

ــت ــق اس ــت و دقی ــی درس اطاعات
باشــد  دقیــق  ارقــام  و  آمــار  اگــر  داد:  ادامــه  وی   .
صــورت  بیشــتری  دقــت  بــا  نیــز  ســرمایه گذاری ها 
ــکاری  ــکن و بی ــوزه مس ــال در ح ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب می گی
اطاعــات  نیازمنــد  درمــان  و  بهداشــت  همچنیــن   و 
ســرمایه گذاری ها  نحــوه  تــا  هســتیم  دقیــق  آمــار   و 

و برنامه ریزی ها به درستی تعیین شود.
 رئیــس مجلس شــورای اســامی گفــت: همچنیــن در حوزه 
حمــل و نقــل و کشــش های جامعــه بــه راه هــا احتیــاج بــه 
ســرمایه گذاری اســت و بایــد تنگناهــا در ایــن زمینــه ارزیابی 
ــر  ــا همــکاری مــردم امکان پذی  شــود کــه ایــن مهــم جــز ب
همچنیــن  اســامی  شــورای  مجلــس  نیســت.رئیس 
ارائه شــده آمارهــای  بــودن  محرمانــه  بــر  تأکیــد   بــا 
از ســوی مــردم گفــت: در ایــن میــان اطمینــان مــردم امــر 
مهمــی اســت و بــدون شــک ایــن آمــار محرمانــه اســت و از 
ــی اســتفاده نخواهــد شــد؛ در بحــث مالیات هــا  آن در جای

نیــز بــه گــزارش مرکــز آمــار اســتناد خواهــد شــد.
الریجانــی گفــت: هیــچ دســتگاهی نمی توانــد از مرکــز آمــار 
اطاعــات فــردی بگیــرد و مــردم نیــز بایــد بــه مرکــز آمــار 

ــه عملکــرد  ــز ب ــان نی ــن اطمین ــه ای ــد؛ چــرا ک ــان کنن اطمین
دســتگاه آمــاری کمــک خواهــد کــرد؛ همچنیــن قانــون نیــز 
ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــات ب ــه اطاع ــار را از ارائ ــز آم مرک

منــع کــرده اســت.
ــان  ــد اطمین ــز بای ــار نی ــز آم ــه مرک ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
 محرمانــه بــودن اطاعــات افــراد را بــه مــردم بدهــد

تأکیــد کــرد: البتــه گاهــی در برنامه هــای تبلیغاتــی در 
ــه  ــد ک ــه می ش ــار ارائ ــز آم ــت هایی از مرک ــی برداش دوران
دقیــق نبــود و البتــه ایــن مهــم مربــوط بــه بدنــه مرکــز آمــار 
نبــود؛ بلکــه گاهــی برخــی  می خواســتند از آن اســتفاده های 
 سیاســی کننــد کــه ایــن خــود نقصــی در کار ایجــاد
 کــرد؛ امــا امــروز مرکــز آمــار کامــًا بــه دنبــال اجــرای کامــل 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری اســت و آن را مبنــای کار 

خــود قــرار داده اســت.

آئیــن  در  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــی  ــی و انتظام ــای نظام ــترک نیروه ــگاه مش صبح
ــه ناجــا در ســتاد فرماندهــی  ــه مناســبت هفت ــه ب ک
انتظامــی اســتان برگــزار شــد بــا تســلیت فرارســیدن 
ــروی  ــه نی ــدن هفت ــادف ش ــت: مص ــرم گف ــاه مح م
ــر  ــث خی ــرم را باع ــاه مح ــه اول م ــا ده ــی ب  انتظام
ــم  ــم و امیدواری ــرو می دانی ــن نی ــرای ای ــت ب و برک
ــا همــکاری  ــم ب ــز بتوانی ــن روزهــای عزی در ســایه ای
ــا را در  ــهدای کرب ــین)ع( و ش ــام حس ــردم راه ام م
ــدی  ــاب محم ــام ن ــگ اس ــای فرهن ــتای اعت راس

ــم. ــه دهی ادام
ــه  ــروی انتظامــی همــه ســاله در هفت ــزود: نی وی اف
ناجــا شــعاری را بــرای ســاماندهی فعالیت هــای 
ایــن نیــرو انتخــاب می کنــد کــه امســال شــعار 
»همــه باهــم بــرای امنیــت و آرامــش« تعییــن شــده 
ــاش  ــا و ت ــردم، ارگان ه ــه م ــکاری هم ــا هم ــا ب ت
کارکنــان پلیــس بتوانیــم بیشــترین امنیــت را در 

ــم. ــاد کنی ــه ایج ــطح جامع س
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: در ســالی 
ــاد  ــال اقتص ــام س ــه ن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
مقاومتــی نامگــذاری کردنــد، ســربازان معظــم لــه در 
نیــروی انتظامــی امیدوارنــد بتواننــد بــا بهره گیــری از 
ظرفیــت همــه ســازمان ها و ارگان هــا در تحقــق ایــن 

شــعار موفــق شــوند.
ــی  ــرای بازخوان ــی ب ــا را فرصت ــه ناج ــی هفت آقاخان
خدمــت پلیــس و نقش آفرینــی مــردم و ســازمان ها 
و ادارات در امنیــت عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: 
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه 
امــروز مــردم بیشــرین امتیــاز را در نقش آفرینــی 

ــد. ــت دارن امنی
وی بــه مشــارکت زیــاد مــردم اصفهــان طــی یکســال 
موفقیت هایــی  گفــت:  و  کــرد  اشــاره   گذشــته 
را کــه در یکســال گذشــته عایــد فرماندهــی انتظامــی 
اســتان شــده اســت، مرهــون مشــارکت و همــکاری و 
همراهــی مــردم، مســئوالن، دســتگاه ها و ارگان هــای 
مختلــف هســتیم و امیدواریــم ایــن ارتبــاط همچنــان 

اســتمرار داشــته باشــد.
ســردار آقاخانــی موفقیت هــای پلیــس را نتیجــه 
توجــه و عنایــت امــام زمان)عــج(، رهنمودهــای 
ــا  ــت و پشــتیبانی علم ــری، حمای ــم رهب ــام معظ  مق
و مراجــع عظــام، هدایــت مدبرانــه سلســله مراتب 
ناجــا و تــاش و احســاس مســئولیت همکارانــش در 

نیــروی انتظامــی دانســت.

وزارت خارجــه روســیه بــر پیامدهــای خطرنــاک هــر 
تاکیــد  دمشــق  بــه  آمریــکا  مســتقیم  تجــاوز  گونــه 
زاخــاروا  ماریــا  روســیاالیوم،  گــزارش  بــه  کــرد. 
کــرد  اعــام  روســیه،  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
دمشــق  بــه  آمریــکا  مســتقیم  تجــاوز  هرگونــه   کــه 
ــده ای در  ــرات تکان دهن ــه تغیی ــر ب ــوریه منج ــش س و ارت

ــد.  ــد ش ــه خواه خاورمیان
ــام  ــر نظ ــزود: تغیی ــیه اف ــه روس ــخنگوی وزارت خارج س
حاکــم در ســوریه بــه چیــزی بدتــر از خــأ قــدرت خواهــد 

ــه وســیله  ــورا ب ــه ف ــد و آن خــأ سیاســی اســت ک انجامی
ــان تروریســت ها هســتند،  ــه در حقیقــت هم ــا ک میانه روه
پــر خواهــد شــد. در پــی حمــات جنگنده هــای آمریکایــی 
بــه مواضــع ارتــش ســوریه در دیرالــزور و نقــض آتش بــس 
از ســوی تروریســت ها، تحــوالت ســوریه وارد فــاز جدیــدی 

شــده اســت.
جــان کــری، وزیــر خارجــه آمریــکا، اخیــرا گفــت کــه 
ــیه  ــا روس ــود ب ــرات خ ــق مذاک ــتانه تعلی ــورش در آس کش

ــت. ــوریه اس ــاره س درب

ــه  ــرای پاســخ ب ــور خارجــه، ب ــر ام ــف، وزی محمدجــواد ظری
ــس  ــروز مجل ــی ام ــه علن ــده در جلس ــؤال های دو نماین س
دســتگاه  رئیــس  می یابــد.   حضــور  اســامی  شــورای 
ــه یــک ســؤال محمدرضــا پورابراهیمــی  دیپلماســی امــروز ب
نماینــده کرمــان، دربــاره فعالیــت ســفارتخانه ها در حوزه هــای 
سیاســی و اقتصــادی و ســه ســؤال جــواد کریمــی قدوســی 
ــد.  ــخ می ده ــام پاس ــوع برج ــاره موض ــهد، درب ــده مش نماین
همچنیــن قــرار اســت عــادل آذر، رئیــس دیــوان محاســبات 
امــروز در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی گزارشــی 

نماینــدگان مجلــس  بــه  نامتعــارف  دربــاره حقوق هــای 
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــد. نماین ــه کن ــامی ارائ ــورای اس ش
ــت،  ــه مل ــروز خان ــی ام ــرار اســت در جلســه علن اســامی ق
ــی حــوادث طبیعــی  ــدوق بیمــه همگان الیحــه تأســیس صن
ــده از  ــتاندارد اعاده ش ــام اس ــعه نظ ــت و توس ــرح تقوی و ط
شــورای نگهبــان را بررســی کننــد. بررســی الیحــه اســاس نامه 
ســازمان فرهنگی هنــری فارســی زبانان و الیحــه اصــاح 
ــز در دســتور کار  ــری از آلودگــی هــوا نی ــون نحــوه جلوگی قان

ــا ــرار دارد. ایرن ــامی ق ــورای اس ــس ش ــه مجل ــن هفت ای

»نــه سیدالشــهدا احتیــاج بــه ایــن گریه هــا دارد 
 - نفســه  فــی   - خــودش  ایــن گریه هــا  نــه  و 
 کاری از آن می آیــد؛ لکــن ایــن مجلس هــا مــردم 
ــد  ــه می دهن ــک وجه ــد و ی ــع می کنن را همچــو مجتم
ــا و علمــا در  ــن مــاه محــرم، خطب ... . این هــا را در ای
ــک  ــرای ی ــد ب ــیج کنن ــد بس ــور می توانن ــر کش سرتاس

مســئله.
ــه  ــر از هم ــس باالت ــن مجال ــی ای ــه سیاس ــن جنب  ای
ــی از  ــود بعض ــت. بی خ ــه هس ــری ک ــای دیگ جنبه ه
ائمــه مــا نمی فرماینــد کــه بــرای مــن در منابــر روضــه 
بخواننــد. بی خــود نمی گوینــد ائمــه مــا بــه اینکــه هــر 
ــردن  ــه ک ــا صــورت گری ــد ی ــد، بگریان ــه بگری کــس ک
ــت.  ــان اس ــان ف ــرش ف ــرد[، اج ــودش ]بگی ــه خ ب
مســئله، مســئله گریــه نیســت. مســئله، مســئله تباکی 
نیســت. مســئله، مســئله سیاســی اســت کــه ائمــه مــا 
ــا همــان دیــد الهــی کــه داشــتند، می خواســتند کــه  ب

ــد.« ــا هــم بســیج کنن ــن ملت هــا را ب ای
امام خمینی)ره(، ۱۴ آبان ۱۳۵۹

علی الریجانی در دیدار با رئیس مرکز آمار ایران:
فعالیت مرکز آمار جنبه سیاسی ندارد

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
مردم بیشترین امتیاز را در نقش آفرینی امنیت دارند

هشدار مسکو به یانکی ها:
هرگونه تجاوز مستقیم آمریکا به دمشق، پیامدهای خطرناکی برای خاورمیانه دارد

 ظریف 
امروز میهمان بهارستان است

سیره امام خمینی)ره(:
گریه بر سیدالشهدا، مسئله سیاسی است
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پدیده خرافه گرایی )1(                                         

ادامه از صفحه یک: 

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

و کوشــش در جامعــه می شــود و نوعــی انفعــال را بــه 
پیکــره جامعــه تزریــق می کنــد. رواج خرافه گرایــی 
بــرای جامعــه بســیار زیانبــار اســت و باعــث می شــود 
مــردم بــه رؤیــا و توهــم رو بیاورنــد و از واقعیــت 
ــات  ــاد خراف ــناختن ابع ــن ش ــد. بنابرای  روی برگردانن
جامعــه یــک  افــراد  بــرای  آن  منفــی  تبعــات   و 

ضرورتــی انکارناپذیــر اســت؛ چــه بســیار خانواده هــا و 
افــرادی کــه بــه دلیــل گــوش ســپردن بــه ســفارش ها 
ــامانی  ــی و نابس ــار جدای ــاالن، گرفت ــای رم و تجویزه
شــده اند. چــه بســیار مبالــغ هنگفــت کــه افــراد 
خرافاتــی از خــود و خانــواده خــود دریــغ و آن را صــرف 
ــی  ــه در پ ــرادی ک ــیار اف ــه بس ــد. چ ــات کرده ان خراف
دل  ســپردن بــه موهومــات رمــاالن و دعانویس هــا در 
ــد.  ــاد افتاده ان ــودی و فس ــی و ناب ــیبی فروپاش سراش

ــات: ــواع خراف  ان
ــه  خرافــات فــردی و عــوام پســند: خرافاتــی کــه جنب
خرافــات  این گونــه  دارد.  عوام پســندانه  و  فــردی 
یــا  افــراد  کــه  دربرمی گیــرد  را  واهــی  عقایــدی 
اقلیت هــای خــاص در یــک جامعــه بــه آن معتقدنــد.

 خرافــات اجتماعــی: مقصــود افــکار موهــوم و عایــق 
ــه  ــه بیشــتر جامع ــی اســت ک و احساســات غیرمنطق
بــه آن معتقــد و پایبنــد می شــوند و غالبــا بــه صــورت 
ــر می شــود؛  ــی جلوه گ ــا شــبه دین ــی ی ــای مل آرمان ه

ــتی. ــد بت پرس مانن
ــی  ــات سیاس ــل خراف ــده: مث ــات برنامه ریزی ش خراف
منحطــی  و  عوام فریبانــه  اندیشــه های  شــامل 
 اســت کــه گروه هــای افراطــی یــا احــزاب خــاص 
و سیاســتمداران قدرت طلــب بــرای ارضــای حــس 

برتری طلبــی خویــش از آن ســود می جوینــد.
    نظر اسالم درباره خرافات

بــا توجــه بــه اینکــه قــرآن، کتــاب درس زندگــی 
ــده ــازل ش ــر ن ــعادت بش ــال و س ــرای کم ــت و ب  اس

ــی اســت  ــی و خراف ــه غیرواقعــی، خیال ــوری ک ــا ام ب
مبــارزه می کنــد. 

احتــرام  رســول)ص(  حضــرت  نمونــه  طــور  بــه 
بــه چــوب و ســنگ هایی را کــه بــه عنــوان بــت 
 می شــناختند و محــور زندگــی و اثرگــذار می دانســتند

و عبــادت و تقدیــس آن هــا را مذمــت کــرد؛ زیــرا همــه 
ایــن امــور خرافــه اســت و چــون خرافــه بــود پیامبــران 

بــا این گونــه امــور مبــارزه کردنــد.
ــه احســاس می شــود  ــن رو در هــر موضوعــی ک  از ای
ــا تفکــر و تعقــل  ــد ب خرافــی و غیرواقعــی اســت، بای
و بــه دســت آوردن معیــار واقعــی کــه قــرآن و ســنت 
ارائــه می دهــد، عمــل کــرد و بــرای شــناخت واقــع از 

غیرواقــع همــان مــاک را معیــار قــرار دهیــم.
بســیاری  قــرآن  کــه  موضــوع  ایــن  مقابــل   در 
از اعتقــادات رایــج را خرافــه می دانــد، بســیاری از 
مفاهیــم متعالیــه را کــه از نظــر برخــی افــراد خرافــات 
شــمرده می شــود، واقعیــت می دانــد؛ مثــا شــاید 
برخــی جــن و پــری را خرافــه بداننــد؛ در صورتــی 
ــا شــاید  ــد ی کــه قــرآن آن هــا را امــور واقعــی  می دان
برخــی توســل و ارتبــاط بــا انبیــا را خرافــه بداننــد، در 
صورتــی کــه بــا توجــه بــه معیــار قرآنــی و روایــی، یــک 

ــت اســت. واقعی

اساس خانواده در معرض تهدید است                                        
نیمــی  از حیــات جامعــه وابســته بــه نیمــی  از جمعیتی اســت 
ــر  ــواده ب کــه اساســی ترین وظایــف را در تحکیــم بنیــان خان
ــف  ــل مختل ــه دالئ ــر ب ــال های اخی ــا در س ــد؛ ام ــده دارن  عه
و فراموشــی نقش هــا، آن نقــش اصلــی بــه مخاطــره افتــاده 

 . ست ا
گاه بــه اشــتباه مــا خوشــحالیم کــه بانــوان درصــد بیشــتری 
ــا  ــد ی ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــگاه را ب ــی های دانش از کرس
بــازار کار رویکــردی جدیــد بــه جــذب خانم هــا بــه کار از خــود 
ــا  نشــان می دهــد یــا...؛ متاســفانه بســیاری از ایــن مــوارد ب
روحیــات بانــوان ســازگاری نــدارد یــا ســختی کار یــا ســاعت 
کار یــا فضــای کار یــا...؛ امــا چــه بایــد کــرد؟ چــه برنامــه ای 
بایــد داشــت تــا بنیــان خانــواده کــه محــورش زنان )همســر( 
یــا بــه تعبیــر درســتش مادرانــی هســتند کــه بایــد بــه تربیــت 
ــام  ــوند، نظ ــط وارد نش ــور غیرمرتب ــه ام ــد، ب ــد بپردازن فرزن
خانــواده را ســامان ببخشــند و بــه ازدواج فکــر کننــد نــه بــه 
کارهــای مزاحــم تشــکیل خانــواده؛ همچنیــن پــس از ازدواج 
ــح  ــر زندگــی ترجی ــز را ب ــچ چی ــد و هی ــه زندگــی فکــر کنن ب
 ندهنــد تــا بنیــان خانــواده مســتحکم شــود، آمــار سرســام آور 
ــا در  ــره رفتاره ــد و باالخ ــش یاب ــاق کاه ــده ط و نگران کنن

ــرد.  ــم بگی ــواده نظ خان
رهبــر معظــم انقــاب اســامی،  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
در دیــدار بــا هیئــت امنــای هم اندیشــی تحکیــم خانــواده  در 
ــر 3 اصــل مهــم تســهیل ازدواج، جلوگیــری  همیــن رابطــه ب
ــای  ــت رفتاره ــاق( و هدای ــواده )ط ــدن خان ــی ش از متاش
داخــل خانــواده تاکیــد کردنــد و فرمودنــد: »اســاس خانــواده 
ــی دچــار  ــات غرب ــه  تبلیغ ــد و بی رحمان ــی تن ــواج خیل ــا ام ب
ــت  ــت و حراس ــن کار حمای ــت. بنابرای ــد اس ــزل و تهدی تزل
ــی  ــیار مهم ــواده کار بس ــت از خان ــواده و حراس ــای خان از بق

 اســت. ایــن قضیــه، قضیــه خیلــی عمیقــی اســت.« 
رهبــر انقــاب همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــرازی از  ــد. ف ــواده پرداختن ــامت درون خان ــوع س ــه موض ب
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در ایــن دیــدار بــه ایــن شــرح 
اســت: »...در جامعــه  مــا متاســفانه بــه َتَبــع خیلــى از جاهاى 

دنیــا، شــأن زن شــناخته  نشــده اســت. 
در نظــر اســام و در نــگاه کلــی اى کــه اســام دارد، زن 
ــٌة َو َلیَســت  همــان اســت کــه در ایــن جملــه  »َالِمــرَأُة َریحاَن
ــودش الزم  ــک گل، وج ــک گل. ی ــل ی ــت؛ مث ــه« اس ِبَقهَرماَن
اســت و نگهــدارى اش لوازمــى دارد: َو َلیَســت ِبَقهَرماَنــه؛ 
منظــور از قهرمــان، ایــن قهرمــان متعــارف مــا نیســت؛ 
ــه.  ــس خدم ــع رئی ــى در واق ــزار؛ یعن ــى کارگ ــان یعن قهرم
این جــورى نیســت کــه خانــم در خانــه  شــما مســئول 
ــه؛  ــس خدم ــوان رئی ــه  عن ــو ب ــزارى باشــد؛ حــاال ول خدمتگ

ــت.   ــن نیس ــه ای قضی
در  و  عربــى  تعبیــرات  در  قهرمــان  ِبَقهَرماَنــه؛  َلیَســت  َو 
ــارت اســت از آن کســى  ــِج ادبیــات عــرب عب اصطاحــات رای
ــان  ــى کارهایت ــد؛ یعن ــان اداره می کن ــک شــما را برایت ــه مل ک
را انجــام می دهــد؛ وقتــى  شــما صاحــب یــک ملکــى 
ــورى  ــد زن این ج ــد؛ می گوی ــى داری ــک قهرمان ــتید، ی هس
ــواده اى، در  ــک خان ــر در ی ــد اگ ــما ببینی ــاال ش ــت. ح نیس
ــود، اوال  ــگاه بش ــم ن ــن چش ــا ای ــه زن ب ــه اى، ب ــک جامع ی
ــا او  ــز ب ــورد ماطفت آمی ــت او، برخ ــظ حرم ــم او، حف تکری
ــب  ــدر موج ــت، چق ــش هس ــه دنبال ــى ک ــائل فراوان و مس
 می شــود کــه زن احســاس امنیــت کنــد، احســاس آرامــش 

کند.
ــا  ــد؛ اص ــرون کار کن ــرود بی ــه زن ن ــد ک ــام نگفته ان در اس
ایــن نیســت. حــاال اینکــه بعضــى از مخالفیــن ایــن گرایــش 
اســامِى زن، فــورا می چســبند بــه اینکــه شــما نصــف 
ــزى  ــن چی ــد، چنی ــل می گذاری ــه را معط ــروى کار جامع نی
نیســت؛ کســى نگفتــه کار نکننــد؛ اگــر می تواننــد کار کننــد، کار 
کننــد؛ منتهــا بــا ایــن دیــد کار کننــد، بــا ایــن نــگاه کار بکننــد؛ 
ــا  ــه ب ــد ک ــود، کارى باش ــول می ش ــا مح ــه آن ه ــه ب کارى ک

ــد.  ــب باش ــد، متناس ــور دربیای ــودن ج ریحانه  ب
ــت؛  ــى اس ــم، کدبانوی ــئولیت زن ه ــن مس ــه مهم تری  و البت
معنــاى کدبانویــى خدمتگــزارى نیســت؛ معنایــش ایــن 
اســت کــه محیــط خانــواده را بــراى فرزنــدان و بــراى همســر 
ــى  ــا مهربان ــد ب ــى می کن ــن و آرام و مهربان ــط ام ــک محی ی
خــودش، بــا عزتــى کــه در خانــه بــراى او فــرض می شــود...« 
از دســت اندرکاران موضــوع  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
پی در پــی  و  ببیننــد  بلندمــدت  را  خانــواده خواســتند کار 
ماحظــه  را  کار  خروجــی  ابتکارآمیــز،  فکرهــای   بــا 

کنند.
عزیــز  رهبــر  فرمایشــات  بــه  برنامه ریــزان کشــور  اگــر 
ــود  ــن ش ــردم تبیی ــرای م ــا ب ــن رهنموده ــد و ای ــه کنن  توج
ــت  ــکی نیس ــرد، ش ــورت گی ــه ص ــازی در جامع و فرهنگ س
ــی  ــکات فعل ــیاری از مش ــاح، بس ــه اص ــرایط جامع ــه ش ک
ــامت  ــرایط س ــه ش ــت ب ــن اس ــی بنیان ک ــه گاه ــه ک  جامع
ــه  ــل و زمینه هــای رشــد و توســعه همه جانب ــت تبدی و معنوی

فراهــم خواهــد شــد.

خبر سیاسی 

رونمایی از صاعقه سپاه

ــی  ــاد رزم ــن پهپ از جدیدتری
ساخته شــده توســط نیــروی 
هوافضــای ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی بــا نــام 

صاعقه رونمایی شد.
ایــن پهپــاد در نمایشــگاه 
توانمندی هــای پهپــادی نیــروی هوافضــای ســپاه 
رونمایــی شــده اســت و یــک پهپــاد از خانــواده 
پهپادهــای ســیمرغ اســت. »پهپــاد صاعقــه« از کاس 
پهپادهــای ســیمرغ یــا همــان آرکیــو ۱70 ایرانــی 

ــت.  اس
ــان  ــال ۹۳ و در جری ــاه س ــداران در آبان م ــپاه پاس س
نمایشــگاه  از  قــوا  کل  معظــم  فرمانــده  بازدیــد 
ــتین  ــپاه، نخس ــای س ــروی هوافض ــتاوردهای نی دس
-RQ ــده ــه ش ــت گرفت ــاد غنیم ــی از پهپ ــه ایران نمون

۱70 آمریــکا را رونمایــی کــرد و چنــدی بعــد نیــز 
فیلم هایــی از پــرواز ایــن پهپــاد بــه نمایــش گذاشــت.

ســردار حاجــی زاده، فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه 
»صاعقــه« را جدیدتریــن پهپــاد رزمــی ایران در ســری 
ــان کار  ــاد پنه ــرد: در پهپ ــد ک  ســیمرغ دانســت و تأکی

و بمب افکن، آمریکایی ها هم تراز ما هستند. 
همــان  یــا  آمریکایــی   RQ۱70 پهپــاد  تولیــد  وی 
»ســیمرغ« را نقطــه حیــرت و عصبانیــت آمریکایی هــا 
در  بحمــدهللا  ایرانــی  افــزود: ســیمرغ  و  دانســت 
انجــام  بــرای  مختلــف  اندازه هــای  و  مقیــاس 
مأموریت هــای متنــوع تولیــد شــده اســت؛ ادامــه 
ــاس  ــر اس ــی را ب ــردی و بوم ــاد راهب ــن پهپ ــد ای تولی
ــود  ــای خ ــا نیازه ــب ب ــی و متناس ــای عملیات ایده ه
ــات  ــش تحقیق ــزان در بخ ــم و عزی ــفارش می دهی س
بــه آن پاســخ  باورنکردنــی  بــا ســرعت  تولیــد   و 

می دهند.

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در اطاعیــه ای 
ــژه  ــگ و به وی ــت: وزارت فرهن ــی آورده اس اعتراض
شــخص وزیــر ارشــاد پاســخگو باشــند کــه چــرا در 
احیــای ارزش هــای دینــی آن گونــه کــه بایــد، قــدم 
برنمی دارنــد و کنســرت ها را مصرانــه در نقــاط 

ــد؟ ــت می کنن ــور حمای ــف کش مختل
ــش  ــم در واکن ــه ق ــه مدرســین حــوزه علمی جامع
بــه برگــزاری کنســرت پرحاشــیه در شــهر مقــدس 

قــم اطاعیــه ای صــادر کــرد.
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: شــهر مقــدس قم به 
عنــوان مرکــز علمــی و فقهی جهــان تشــیع و پایگاه 
ــرت و ایمــان اســت.  انقــاب اســامی، شــهر بصی
 حفــظ کرامــت و حرمــت قــم حفــظ فرهنــگ دینــی 

و ارزش های اسامی است.
موهــن  اقــدام  می افزایــد:  اطاعیــه  ایــن    
و غیرمنطقــی مدیــران فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــرات  ــی و منک ــرت و حواش ــزاری کنس ــم در برگ ق
بّیــن و شــرم آور پیش آمــده در آن، غیــر قابــل 
پذیــرش و حرکتــی بــه دور از شــأن شــهر مقــدس 

ــوده اســت. ــم ب ق
جامعــه مدرســین در ایــن بیانیــه خــود آورده 
اســت: برگــزاری ایــن کنســرت کــه بــه بهانــه هفتــه 
دفــاع مقــدس در ام القــرای کشــور اســامی قــم 

ــرد.  ــر ک ــان را متأث ــت، متدین ــورت گرف ص
ــکام  ــم اح ــا حری ــت، نه تنه ــت ناشایس ــن حرک ای
الهــی را نشــانه رفــت، بلکــه قداســت حــرم اهــل 
بیــت)ع( را پــاس ننهــاد و مرجعیــت بــزرگ شــیعه 

را بــه موضــع واداشــت.

 ایــن اطاعیــه تصریــح کــرده اســت: وزارت فرهنگ 
ــاد  ــر ارش ــخص وزی ــژه ش ــامی، به وی ــاد اس و ارش
بایــد پاســخگو باشــند؛ چــرا در امــر ترویــج فرهنگ 
اســامی و احیــای ارزش هــای دینــی آن گونــه کــه 
 بایــد، قــدم برنمی دارنــد و مســئله کنســرت ها 
و حواشــی آن را مصرانــه در نقــاط مختلــف کشــور 

ــد؟ ــت می کنن حمای
ایــن بیانیــه افــزوده اســت: تــاش بــرای خاصــه 
کــردن فرهنــگ و هنــر در موســیقی، لطمــه ای 
بــزرگ بــه فرهنــگ و ارزش هــای دینــی و اســامی 
اســت. اکنــون کــه اســتان قــم در مــوارد مختلــف 
و  عمرانــی  اقتصــادی،  زیرســاخت های  از  اعــم 
همچنیــن مســائل مربــوط بــه اشــتغال جوانــان بــا 

مشــکل روبه روســت، آیــا ایــن درســت اســت کــه 
ــن چنیــن  ــن کمبودهــا ای ــرای رفــع ای مســئوالن ب

نســخه های خســارت باری را بپیچنــد؟
اســت: جامعــه  تاکیــد شــده  بیانیــه  ایــن  در 
ــت  ــن محکومی ــم، ضم ــه ق مدرســین حــوزه علمی
قاطعانــه ایــن حرکــت غیرارزشــی و یــادآوری 
ــه ارزش هــای اســامی و فرهنگــی ــزوم توجــه ب  ل

ــه  ــان برگــزاری این گون ــا متولی خواســتار برخــورد ب
ــت.  ــیه اس ــرت های پرحاش کنس

ــرایطی  ــم در ش ــار می کنی ــئوالن اخط ــه مس ــا ب م
کــه کشــور در ســایه عمــل بــه احــکام الهــی نیــاز 
بــه همدلــی، وحــدت و آرامــش دارد، این گونــه 
ــت  ــور نیس ــا و کش ــت آن ه ــه مصلح ــرکات ب  تح

و به پایگاه مردمی آنان آسیب وارد می کند.
 ایــن بیانیــه می افزایــد: بایــد توجــه داشــت صبــر 
و حوصلــه مــردم متدیــن و مراجــع بــزرگ محــدود 
اســت. نگذاریــد در برخــورد بــا ایــن حــرکات 
بــا حواشــی زشــتی کــه دارد مــردم وارد عمــل 
شــوند کــه در آن  صــورت شــاید خســارت های 
قابــل جبــران  به راحتــی  آن  و معنــوی   مــادی 

نباشد. 
ــت  ــا مراجــع و تقوی ــاط ب ــه مدعــی ارتب کســانی ک
بی توجهــی  امــور  ایــن  بــه  چــرا  هســتند،  آن 

؟ می کننــد
ایــن بیانیــه تاکیــد کــرده اســت: امیــد اســت 
ــا ــه هدایت ه ــه ب ــن توج ــرم ضم ــئوالن محت  مس
انقــاب، مراجــع  و رهنمودهــای رهبــر معظــم 
معظــم تقلیــد و علمــای اعــام »دامــت برکاتهــم« 
ــاب  ــی انق ــای فرهنگ ــت در جبهه ه ــت خدم فرص
اســامی را غنیمــت شــمرند و بــا تمــام تــوان 
ــارزه  ــی و مب ــگ دین ــج فرهن ــت و تروی ــرای تقوی ب
بــا جبهــه ضــد اخاقــی و انســانی فرهنــگ غربــی 

ــد. ــاش کنن ت
ظهــر دیــروز نیــز آیــت هللا نــوری همدانــی در دیــدار 
بــا ســتاد راهیان نــور دانش آمــوزی کشــور بــا 
انتقــاد از برگــزاری کنســرت در قــم عنــوان کــرد: در 
ــرای شــادی  ــد ب ــه می خواهن ــود ک ــده ب ــی آم جای
ــام  ــا پی ــد؛ م ــزار کنن ــم برگ ــرت در ق ــان کنس جوان
ــر  ــت و اگ ــت)ع( اس ــگاه اهل بی ــم پای ــم ق دادی
ــان کار  ــد، برایش ــاد کنی ــان را ش ــد جوان می خواهی

ــد. ــاد کنی و ازدواج ایج

 بیانیه جامعه مدرسین در واکنش به برگزاری کنسرت در قم:

صبر و حوصله مردم متدین و مراجع بزرگ محدود است

ــخنانی  ــی س ــان ط ــین دهق ــرتیپ حس ــردار س س
ــی  ــل از خادمــان و عوامــل اجرای در همایــش تجلی
ــاری ــور دانش آمــوزی چهارمحــال و بختی ــان ن  راهی

اظهــار کــرد: دفــاع مقــدس، بــرگ زرینــی بــر 
تاریــخ پرافتخــار کشــور افــزود و درس بزرگــی 
جهانیــان  بــه  کــه  درســی  داد؛  جهانیــان  بــه 
 آموخــت ایــن بــود کــه ملت هــا در برابــر ظلــم 
ــه ورزی، چــاره ای جــز ایســتادگی و مقاومــت   و کین

ندارند.
وی افــزود: درســی کــه ملــت مــا آموخــت ایــن بــود 
کــه آنچــه ضامن اســتقال کشــور اســت و دشــمنان 
 را از تهدیــد و تجــاوز مأیــوس می کنــد، اتحــاد

ــت  ــروی از والی ــت و پی ــاد، معنوی ــتقامت، جه اس
ــت. ــه اس فقی

 دهقــان بــا بیــان اینکــه اردوهــای راهیــان نــور
بحثــی ارزش آفریــن و شــایان تقدیــر اســت، گفــت: 

بــا اردوهــای راهیان نــور، جهــاد احیــا و فضــای 
ــود. ــان داده می ش ــگان نش ــه هم ــا ب جبهه ه

دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران، کشــوری اســت 
کــه همــواره در معــرض تهدیــد از ســوی نظام ســلطه 
بــوده اســت، افــزود: دلیــل ایــن امــر، ماهیــت نظام 
جمهــوری اســامی اســت کــه در مقابــل نظــام 

ســطه قــرار دارد.
وی یکــی از اهــداف نظــام ســلطه را تســلیم شــدن 
کشــور ما در برابر اهدافشــان دانســت و گفــت: جهاد 
 کبیــر کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بیــان شــد 
ــه  ــرار گرفت ــل نظــام ســلطه ق ــا در نقطــه مقاب  دقیق
نظــام  در  اساســی جایــی  طــور  بــه  تســلیم  و 

نــدارد. اســامی  جمهــوری 
وزیــر دفــاع اظهــار کــرد: هــدف دیگــر نظــام ســلطه 
ــا  ــات آن ه ــل اقدام ــران در مقاب ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــه  ــه، اقدامــی انجــام ندهــد و فلســطین ب در منطق

فراموشــی ســپرده شــود.
وی تاکیــد کــرد: تنهــا ملتــی کــه از آغــاز در مقابــل 

ایــن جریــان قــرار گرفتــه، ملــت ایــران اســت.
ــه  ــادار ب ــرده و وف ــوان تحصیلک ــل ج ــان نس دهق
را بزرگ تریــن ســرمایه کشــور دانســت   والیــت 

و گفــت: بــا ایــن ســرمایه ها، می تــوان کارهــای 
اعجازآمیــزی انجــام داد و دولــت بایــد از ایــن 

ســرمایه ها بــه درســتی اســتفاده کنــد.
دهقــان بــا بیــان اینکــه ایــران در منابــع نفــت و گاز 
ــی  ــت عظیم ــه ظرفی ــت ک ــان اس ــه اول جه در رتب
اســت گفــت: نظــام ســلطه از طریــق جنــگ نفــت، 

ــن ســرمایه را دارد. ــه ای قصــد آســیب رســاندن ب
جهــادی  مدیریــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــم  ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــی م ــاد مقاومت و اقتص
رهبــری رویکــردی بــرای همــه دوران اســت، گفــت: 
ــودن  ــودن، درون زا ب ــه ب ــودن، عدالت پای ــی ب  مردم
و برون گــرا بــودن، از مشــخصات اقتصــاد مقاومتــی 

ست.  ا
دهقــان تاکیــد کــرد: دولــت بــا تشــکیل ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی بــه دنبــال نقش آفرینی 

ــنا ــت. ایس ــی اس ــه جهان ــتر در عرص بیش

وزیر دفاع در همایش تجلیل از خادمان و عوامل اجرایی راهیان نور دانش آموزی چهارمحال و بختیاری:
تسلیم در نظام جمهوری اسالمی جایی ندارد



کوتاه از اقتصاد

اخبار اقتصادی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

شــرکت رنــو، ســرانجام بــا رایزنی هــای فــراوان و بــا توجــه 
بــه شــرایط پســابرجام موفــق شــد امتیــاز ســاخت کارخانــه 
ــا دور زدن  ــت آورد و ب ــه دس ــران را ب ــودرو در ای ــد خ تولی
غول هــای خودروســازی ایــران از حــاال رقیبــی سرســخت 
بــرای ایران خــودرو و ســایپا باشــد. البتــه رنــو  پیش تــر هــم 
دو شــرکت ایران خــودرو و ســایپا را تهدیــد کــرده بــود کــه 
اگــر رضایــت مشــتریان محصــوالت رنــو را تأمیــن نکننــد، 
ــران  ــه در ای ــداث کارخان ــه اح ــدام ب ــی اق ــه تنهای ــود ب خ
خواهــد کــرد؛ اقدامــی کــه بــه نظــر دو شــرکت ایرانــی بــا 
توجــه بــه حمایت هــای بی دریــغ ســال های اخیــر چنــدان 
جــدی گرفتــه نشــد و حــاال بایــد بــه فکــر رقابــت بــا غــول 
خودروســازی فرانســه باشــند. ســال گذشــته پیمــان کارگــر 
اظهــار کــرده بــود: »از نحــوه کار شــرکای خــود )ایران خودرو 
و ســایپا( در خدمــات پــس از فــروش ناراضــی هســتیم. 
ــا  ــه م ــروش خودروســاز ب ــس از ف ــات پ ــی خدم نمایندگ
می گویــد قطعــه تنــدر ۹۰ موجــود نیســت؛ در حالــی 
ــد  ــا شــرکای تجــاری نمی خرن ــه وجــود دارد، ام ــه قطع  ک
ــن مشــتری ناراضــی  ــی نمی رســانند؛ بنابرای ــه نمایندگ و ب
ــه گفتــه وی در مــواردی شــرکت خدمــات پــس  اســت. ب
ــرد  ــه را بخ ــه قطع ــدارد ک ــول ن ــاز پ ــروش خودروس  از ف
و بــه نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش تحویــل دهــد. 
بــا ایــن حــال ضعــف دوســتان )ایران خــودرو و ســایپا( در 

ایــن حــوزه نبایــد باعــث ایجــاد مشــکل در خدمــات پــس 
از فــروش محصــوالت رنــو در ایــران شــود.«

     خدمات پس از فروش
رنــو، تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بــرای ایجــاد کارخانــه 
ــا ســازمان گســترش و نوســازی  جدیــد خودروســازی را ب
ــن  ــق ای ــرده اســت. طب ــد ک ــدرو( منعق ــران )ای ــع ای صنای
ــد ۶۰ درصــد و ســهم  ــو در شــرکت جدی قــرارداد، ســهم رن
ــو  ــب رن ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــد ب ــد خواه ــدرو، ۴۰ درص ای

ــازی  ــد خودروس ــرکت جدی ــن ش ــهام را در ای ــتر س بیش
ــدی در  ــه تولی ــد و کارخان ــط تولی ــی خ ــک اصل دارد و مال
ــروش و  ــد، ف ــد تولی ــد فرآین ــود و می توان ــران خواهــد ب ای
خدمــات پــس از فــروش محصــوالت خــود را مســتقل از 

ــد. ــدازی کن ــران راه ان ــایپا در ای ــودرو و س ایران خ
 کارشناســان معتقدنــد اگــر رنــو ایــن فرآینــد را بــر 
ــا  ــه اروپ ــود در اتحادی ــت خ ــتانداردهای فعالی ــاس اس اس
ــع  ــه نف ــی اســت و ب ــدام مثبت ــد، اق ــران مســتقر کن در ای

ــو  ــورت رن ــود. در آن ص ــد ب ــی خواه ــدگان ایران مصرف کنن
ــود  ــل می ش ــایپا تبدی ــودرو و س ــرای ایران خ ــی ب ــه رقیب ب
و می توانــد بــا انتقــال تکنولــوژی و اســتقرار سیســتم 
نویــن تولیــد، فــروش و خدمــات پــس از فــروش در ایــران 
فرآیندهــای جــاری در صنعــت خــودروی ایــران را بــه نفــع 

ــد. ــا ده ــی، ارتق مشــتریان ایران
     جزئیات قرارداد جدید

اســت؛  فــاز پیش بینــی شــده  در دو  قــرارداد جدیــد 
ــال  ــودرو در س ــزار خ ــاز اول 15۰ ه ــه در ف ــوی ک ــه نح  ب
تولیــد می شــود. در  و در فــاز دوم 3۰۰ هــزار خــودرو 
ــد ال ۹۰  ــی مانن ــای قبل ــاب قرارداده ــا احتس ــوع ب  مجم
و ســاندرو، حجــم تولیــد ایــن شــرکت در ایــران بــه 
ــو  ــه رن ــید. البت ــد رس ــال خواه ــتگاه در س ــزار دس 5۰۰ ه
 در قــرارداد گذشــته خــود بــا دو شــرکت ایران خــودرو 
ــود ســاالنه 15۰ هــزار دســتگاه خــود را در  ــرار ب و ســایپا ق
ایران خــودرو و ســایپا تولیــد و در کنــار ایــن موضــوع یــک 
ــد 2۰۰ هــزار دســتگاه خــودرو در  ــا تولی ســایت مســتقل ب
ــن کار  ــا وجــود مقدمــات ای ــا ب ــد؛ ام ــدازی کن کشــور راه ان
ایــن موضــوع اجرایــی نشــد. هــر چنــد دربــاره قراردادهــای 
ایــران بــا شــرکت های خودرویــی همــواره حــرف و حدیــث 
وجــود داشــته اســت، امــا اگــر ایــن شــرکت ها ملــزم بــه 
ــدازه مرســوم  رعایــت حقــوق مشــتریان خــود در حــد و ان
اروپــا شــوند، شــاهد تحولــی بــزرگ در خدمــات خودرویــی 

ایــران خواهیــم بــود.

چگونه »رنو« غول های خودروسازی ایران را دور زد

زمانی برای سرمستی رنو

مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران مرغ گوشــتی 
ــاه  ــتانه م ــرغ در آس ــت م ــت گوش ــه قیم ــرد ک ــام ک اع
محــرم و نســبت بــه هفته هــای گذشــته کاهــش یافتــه 
و بــه حــدود کیلویــی ۷۰۰۰ تومــان بــرای مصرف کننــدگان 
رســیده اســت؛ از تولیــد و ذخایــر گوشــت مــرغ منجمــد 

ــاه  ــازار م ــن ب ــرای تأمی ــودی ب ــچ کمب هی
محــرم وجــود نــدارد. 

محمدعلــی کمالــی سروســتانی اظهــار 
کــرد: تولیــد گوشــت مــرغ، هم اکنــون 
رونــد خطــی خــود را ادامــه می دهــد 
و هیــچ مشــکلی از نظــر تولیــد ایــن 

محصــول پروتئینــی وجــود نــدارد. 
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت مــرغ تــازه در آســتانه 
مــاه محــرم نســبت بــه دو هفتــه گذشــته کاهــش پیــدا 
کــرده، بیــان کــرد: بــر اســاس گزارش هــای دریافت شــده 
هم اکنــون هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ گــرم آمــاده طبــخ 
 در کشــتارگاه حــدود ۶5۰۰ تومــان عرضــه می شــود 

و قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ آمــاده طبخ تــازه در 
بــازار مصــرف بــه حــدود ۷۰۰۰ تومــان کاهــش پیــدا کــرده 
اســت. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه وضعیــت تولیــد 
و عرضــه ایــن محصــول، قیمــت گوشــت مــرغ نوســان 

چندانــی در مــاه محــرم و صفــر پیــدا نکنــد. 
مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران 
مــرغ گوشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه عرضــه 
ــوی  ــازار از س ــد در ب ــرغ منجم ــت م گوش
شــرکت پشــتیبانی امــور دام ادامــه دارد 
تصریــح کــرد: در بعضــی اســتان ها کــه 
عرضــه گوشــت مــرغ گــرم بــه انــدازه کافــی 
تعادلــی  در حالــت  بــازار  و  دارد  وجــود 
اســت شــرکت پشــتیبانی امــور دام توزیــع گوشــت مــرغ 
ــا در مابقــی  ــا متوقــف کــرده اســت؛ ام منجمــد را موقت
ــه دارد  ــان ادام ــول همچن ــن محص ــه ای ــتان ها عرض اس
و از نظــر ذخایــر گوشــت مــرغ منجمــد هیــچ مشــکلی 

ــم. ایســنا نداری

کاهش قیمت گوشت مرغ در آستانه محرم
ــرورش  ــی پ ــاهان ایران ــط پادش ــی توس ــه زمان ــران ک زعف
می یافــت و تصــور می شــد نیــروی شــفابخش دارد، اکنــون 
ــی کوچــک تبدیــل  ــع پولســازی یــک شــرکت آلمان ــه منب ب
 شــده کــه بــرای تولیــد و فــروش محصــوالت زعفرانــی
میلیون هــا تــن از ایــن ادویــه را از ایــران وارد می کنــد. 

مایــکل ثابــت، یــک مدیــر بازرگانــی ایرانــی-
آلمانــی کــه ۶ ســال قبــل کار در بانــک را بــرای 
تأســیس شــرکت Miasa GmbH رهــا کــرد 
ــر  ــدش را دو براب ــال درآم ــر س ــون ه و اکن
مــا  فعالیتــش گفــت:  دربــاره  می کنــد، 
تــاش می کنیــم روح زعفــران و جادویــی 
را کــه دارد، تســخیر کنیــم. ثابــت یکــی 

ــان  ــس از پای ــه پ ــت ک ــی اس ــرکت های آلمان ــران ش از مدی
بزرگــی  فرصت هــای  هســته ای، گشــایش  تحریم هــای 
ــه  ــران ک ــن مدی ــادی از ای ــمار زی ــد. ش ــران می بین را در ای
ــار  ــد، زیگم ــط تجــاری دارن ــای رواب ــه احی ــادی ب ــل زی تمای
ــه  ــفرش ب ــن س ــان را در دومی ــاد آلم ــر اقتص ــل، وزی گابری

ــت:  ــاره گف ــت در این ب ــرد. ثاب ــد ک ــی خواهن ــران همراه ای
ــور  ــته و تص ــران داش ــا ای ــی ب ــط خوب ــواره رواب ــان هم آلم
ــد  ــدا خواه ــترش پی ــان گس ــط همچن ــن رواب ــم ای می کن
ــادرات  ــد ص ــازه ده ــا اج ــان تحریم ه ــدوارم پای ــرد. امی ک
افزایــش پیــدا کنــد و تأثیــر مثبتــی بــر واردات داشــته باشــد. 
ــر  ــوب در مقادی ــران مرغ شــرکت Miasa زعف
زیــاد بــرای کاربــران صنعتــی فراهــم می کنــد 
ــک  ــف از نم ــول مختل ــن 2۰ محص و همچنی
دریایــی، عســل، برنــج و حتــی قهــوه زعفرانــی 
تولیــد می کنــد کــه از طریــق وب ســایت ایــن 
شــرکت یــا در فروشــگاه های لوکــس بــه 
فــروش می رســند. بــه گفتــه ایــن مدیــر 
آلمانــی، فعالیــت Miasa بــه دلیــل تقاضــای فزاینــده بــرای 
محصــوالت بــا چاشــنی زعفــران، بــه ســرعت رشــد می کنــد. 
ســوئد یکــی از بزرگ تریــن مصرف کننــدگان زعفــران اســت؛ 
زیــرا ایــن ادویــه در غذاهایــی کــه در کریســمس تهیــه 

می شــوند، نقــش اساســی دارد. اقتصادآنایــن

ــکایات  ــه ش ــخگویی ب ــی و پاس ــارت مدیریت ــی، نظ ــر بازرس ــر کل دفت مدی
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از کوتــاه شــدن زمــان 
ــر  ــه کمت ــوری ب ــه شــکایات ثبت شــده در ســامانه 1۹5 رگوالت پاســخگویی ب
ــازمان  ــامانه 1۹5 س ــه س ــاره ب ــا اش ــدوی ب ــن مه ــر داد. حس از 1۰ روز خب
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه عنــوان راهــی بــرای ثبــت شــکایات 
مربــوط بــه نارضایتــی از خدمــات اینترنتــی گفــت: در طــول ایــن یــک ســال 
ــا  ــر قب ــال اگ ــرای مث ــده؛ ب ــر ش ــامانه کوتاه ت ــن س ــخ دهی ای ــد پاس فرآین
ــر از 1۰  ــخگویی کمت ــان پاس ــن زم ــر میانگی ــال حاض ــود، در ح ــا 15 روز ب ت
روز اســت. وی دربــاره ســامانه 1۹5 توضیــح داد: بــا ســامانه 1۹5 مــردم در 
ــد از  ــا دارن ــه از اپراتوره ــت هایی را ک ــد درخواس ــران می توانن ــای ای ــر ج ه
ــی  ــرده و از خدمات ــدم دسترســی و ... وارد ســامانه ک ــا ع ــت ی لحــاظ کیفی
کــه مــورد رضایتشــان نیســت شــکایت کننــد. در واقــع شــکایات دیگــر جنبــه 
فیزیکــی ندارنــد. مدیــر کل دفتــر بازرســی، نظــارت مدیریتــی و پاســخگویی 
بــه شــکایات ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ادامــه داد: ایــن 
ــور مــی رود و افــراد بایــد طــی مــدت  ــه اپرات ــه صــورت خــودکار ب ســامانه ب
ــه  ــن صــورت درخواســت ب ــر ای ــد؛ در غی 1۰ روز پاســخ خــود را دریافــت کنن
ــا  ــواب رد ی ــد و ج ــری می کن ــی پیگی ــازمان بازرس ــی رود و س ــازمان م س
قبــول درخواســت کننده را می دهــد. بــه گفتــه مهــدوی، ســامانه 1۹5 از ســال 
13۹۰ راه افتــاده، امــا حــدود یــک ســال اســت کــه بــه صــورت رســمی و بــا 

ایــن نــام شــناخته شــده اســت. ایســنا

معــاون بازرگانــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران از آغــاز توزیــع برنــج و شــکر 
تنظیــم بــازاری از شــنبه 1۰ مهــر در فروشــگاه های زنجیــره ای خبــر داد و گفــت: 
ــش  ــن شــکر افزای ــج و 5 هزارت ــن برن ــه 3۰ هزارت ــرار شــد حجــم عرضــه ب ق
یابــد. حســن عباســی معروفــان جزئیــات بیشــتری از عرضــه تنظیــم بــازاری 
 برنــج و شــکر ارائــه داد و دربــاره زمــان و مکانیــزم عرضــه ایــن کاالهــا در بــازار
گفــت: ســتاد تنظیــم بــازار هــر اســتان کــه زیرنظر ســازمان جهــاد کشــاورزی آن 
اســت، شــبکه توزیــع مــورد اطمینانــی دارنــد کــه در هــر شهرســتان مشــخص 
شــده و توزیــع در آنجــا انجــام می شــود. وی روز جمعــه گفتــه بــود کــه برنامــه 
وزارت جهــاد کشــاورزی، توزیــع 15 هــزار تــن برنــج و شــکر ارزان قیمــت اســت. 
معــاون بازرگانــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آیــا ایــن توزیــع در فروشــگاه های زنجیــره ای انجــام خواهــد شــد، گفــت: 
بلــه؛ فروشــگاه های طــرف قــرارداد ســتاد تنظیــم بــازار هــر اســتان اقــدام بــه 
توزیــع ایــن کاالهــا می کننــد. وی دربــاره اینکــه در کــدام یــک از فروشــگاه های 
زنجیــره ای قــرار اســت ایــن کاالهــای تنظیــم بــازاری عرضه شــود، گفــت: در هر 
اســتان، نــوع فروشــگاه ممکــن اســت متفــاوت باشــد؛ امــا در همــه اســتان ها 
ــک  ــال در ی ــوان مث ــه عن ــود دارد؛ ب ــره ای وج ــگاه زنجی ــد فروش ــا چن ــک ی ی
اســتان فروشــگاه شــهروند وجــود نــدارد و فقــط رفــاه وجــود دارد؛ بنابرایــن این 
فروشــگاه اقــدام بــه توزیــع کاالهــا خواهــد کــرد. وی توضیــح داد: ســتادهای 
ــا دو فروشــگاه و در بعضــی  ــازار اســتان ها در بعضــی نقــاط کشــور ب تنظیــم ب

اســتان ها بــا 5 فروشــگاه قــرارداد دارنــد. خبرفارســی

معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه تخصیص خــط اعتبــاری 5 میلیــارد دالری 
روســیه بــه ایــران اعــام کــرد: پــروژه 25۰ میلیــون دالری اکتشــاف آب در 
ذخایــر ژرف ایــران بــا مشــارکت روس هــا آغــاز شــد. رحیــم میدانــی درباره 
جزئیــات همــکاری ایــران و روســیه گفــت: پــس از امضــای تفاهم نامــه ای 
بیــن ایــران و روســیه بــرای همــکاری اکتشــافی در آب هــای ژرف، اخیــرا 
ــه  ــام اینک ــا اع ــت. وی ب ــده اس ــایی ش ــا بازگش ــاری روس ه ــط اعتب خ
 روســیه اخیــرا خــط اعتبــاری بــه ارزش 5 میلیــارد دالر را بازگشــایی کــرده 
ــه  ــم ب ــامی ه ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــن اعتب ــص ای ــی تخصی و حت
تصویــب رســیده، تصریــح کــرد: قــرار اســت از محــل بخشــی از اعتبــارات 
ــا  ــران ب ــای ژرف ای ــای اکتشــافی در آب ه ــاری فعالیت ه ــن خــط اعتب ای
مشــارکت شــرکت های روســی انجــام شــود. میدانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ارزش پــروژه فعالیــت اکتشــافی در آب هــای عمیــق و ژرف ایــران حــدود 
ــار داشــت: مطالعــات شناســایی  ــرآورد می شــود، اظه ــون دالر ب 25۰ میلی
ــت.  ــده اس ــاز ش ــران آغ ــق ای ــق ژرف و عمی ــد آب در مناط ــر جدی ذخای
پــس از شناســایی پتانســیل های آبــی کشــور، از طریــق نقشــه های 
ســطحی زمین شناســی، مطالعــات ژئوفیزیــک انجــام خواهــد شــد. وی 
بــا بیــان اینکــه تمامــی مراحــل مطالعــات شناســایی و اکتشــاف ذخایــر 
ژرف آب توســط متخصصــان داخلــی در حــال انجــام اســت، تاکیــد کــرد: 
ــر  ــاف آب در ذخای ــوزه اکتش ــیه در ح ــران و روس ــکاری ای ــن هم مهم تری

ــره ــردد. قط ــک بازمی گ ــای ژئوفیزی ــه فعالیت ه ــق و ژرف ب عمی

جواب شکایت از خدمات اینترنتی را ۱۰ روزه بگیرید

سرما، مصرف برق را کاهش داد
آمارهــا حاکــی از ایــن اســت پیــک مصــرف بــرق دیــروز در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا کاهــش ۲ هــزار و ۸۳۱ 

مگاواتــی روبــه رو شــده اســت.

در قاب تصویر

آغاز اکتشافات آبی روس ها در ایرانآغاز توزیع برنج و شکر ارزان در فروشگاه های زنجیره ای

حتما بخوانید!
۳پولسازی یک شرکت آلمانی با زعفران ... یکشنبه  11  مهرماه  1395

ـــمـــاره 265 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی 

تیبا

SE111 21 میلیون پراید 
و 5۰۰ هزار تومان

 21 میلیون پراید 131
و 2۰۰ هزار تومان

 3۰ میلیون پژو ۴۰5
و 3۰۰ هزار تومان

EF۷ 3۰ میلیون سمند 
و ۷۰۰ هزار تومان

پژو پارس سال
 36 میلیون 

و 6۰۰ هزار تومان

 3۷ میلیون پژو 2۰6 تیپ 5
و 9۰۰ هزار تومان

 2۴ میلیون 
و ۸5۰ هزار تومان

سیمان اواسط مهرماه گران می شود
می رســد  نظــر  بــه 
افزایــش  کش وقوس هــای 
ــدای  ــه از ابت ــیمان ک ــت س قیم
در  بــود  جریــان  در  امســال 
نیمه هــای مهرمــاه بــه پایــان 
ــن  ــر انجم ــه دبی برســد؛ چــرا ک
صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی 
ســیمان اعــام کــرد کــه میــزان افزایــش قیمــت ســیمان در 

15 مهرماه به تصویب خواهد رسید. 
عبدالرضــا شــیخان بــا اشــاره بــه اینکه شــرایط بــرای افزایش 
قیمــت ســیمان فراهــم شــده، اظهــار کــرد: طــرح تنظیم بــازار 
ــای  ــرای نرخ ه ــادل و اج ــه تع ــاندن آن ب ــرای رس ــیمان ب س
ــاز شــد  ــاه ســال گذشــته آغ  مصــوب ســال 13۹3 از بهمن م
ــا ۹5  ــال ت ــاه اول امس ــش م ــای ش ــبختانه در انته و خوش

ــید. ــه رس ــه نتیج ــد ب درص
 بــا وجــود اینکــه پیــش از ایــن وی دربــاره افزایــش قیمــت 
ــود  ــل رک ــه دلی ــش ب ــن افزای ــه ای ــود ک ــه ب ــیمان گفت س
موجــود در بــازار و ناتوانــی تولیدکننــدگان بــرای کاهــش 
ــاره  ــا اش ــه ب ــا در ادام ــود، ام ــی می ش ــا منتف ــا فع قیمت ه
بــه وضعیــت کنونــی بــازار ســیمان، تصریــح کــرد: در شــرایط 
فعلــی پــس از گذشــت هشــت مــاه از آغــاز طــرح مــا 
موفــق شــدیم تــا عــاوه بــر ایجــاد افزایــش تحویــل ســیمان 
ــم؛ چــرا کــه پیــش  ــز کاهــش دهی بتوانیــم تخفیف هــا را نی
ــطح  ــد در س ــدود 3۰ درص ــیمان ح ــدگان س ــن تولیدکنن از ای
ــد ــف می دادن ــول تخفی ــن محص ــداران ای ــه خری ــور ب  کش

ــا تخفیف هــا نزدیــک  ــوان گفــت کــه تقریب ــی امــروز می ت ول
ــود  ــوالت خ ــا محص ــی جاه ــط بعض ــت و فق ــر اس ــه صف  ب

را با حدود 1۰ درصد تخفیف به فروش می رسانند.

شبکه 4G پالس در ایران فعال شد
نســل پنجــم تلفــن همــراه کــه امــکان دسترســی بــه ســرعت 
ــد در  ــن می کن ــه را ممک ــر ثانی ــت ب ــک گیگابی ــش از ی بی
ــارم  ــل چه ــبکه نس ــم ش ــن مراس ــد. در ای ــت ش ــران تس ای
ثابــت و ســایت ۴G /3G شــلمچه افتتــاح شــد کــه مجمــوع 

ــانید.  ــه 1۴5۰۰ رس ــور را ب ــن اپرات ــایت های ای س
تســت شــبکه نســل ۴.5 ایــن اپراتــور هــم بــا ســرعت دانلــود 
122۰Mbps و آپلــود ۶5.۹۶Mbps در حضــور وزیــر ارتباطــات 
ــارم  ــل چه ــر )Carrier( نس ــه کری ــه روی س ــد ک ــام ش  انج

و دو کریر 18۰۰Mbps صورت گرفت. 
ــا حجــم 2 گیگابایتــی  ــم ب ــاوری یــک فیل در تســت ایــن فن
ظــرف 15 ثانیــه دانلــود شــد. تســت نســل 5 موبایــل یکــی از 
۹ پــروژه ای اســت کــه روز گذشــته بــا حضــور وزیــر ارتباطــات 

در شــرکت ایرانســل رونمایــی شــد.

گرانفروشی خودروهای لوکس، ممنوع
یــک مقــام مســئول در ســازمان 
ــه برخــورد  ــا اشــاره ب ــت ب حمای
فــروش  در  گرانفروشــی  بــا 
 25۰۰ بــاالی  خودروهــای 
ــص  ــوز ترخی ــه مج ــی ک سی س
ــدگان  ــت: واردکنن ــد، گف گرفته ان
ضوابــط  بایــد  خــودرو 

قیمت گذاری را رعایت کنند.
ــذاری  ــر قیمت گ ــارت ب ــوص نظ ــو در خص ــهرام میرآخورل ش
خودروهــای بــاالی 25۰۰ سی ســی کــه به تازگــی مجــوز 
ــت  ــورای رقاب ــت: ش ــت، گف ــه اس ــرک گرفت ــص از گم ترخی
ــت  ــن قیم ــا تعیی ــت؛ ام ــذاری خودروهاس ــی قیمت گ متول
ایــن خودروهــا بایــد مطابــق بــا ضوابــط و دســتورالعمل 

قیمت گــذاری خــودرو در ســازمان حمایــت باشــد. 
ــوان  ــوی دی ــه از س ــا ک ــن خودروه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه دالیــل  ــد ب عدالــت اداری مجــوز ترخیــص دریافــت کرده ان
مختلــف در بــازار جذابیــت دارنــد، اظهــار داشــت: از آنجایــی 
کــه ورود خودروهایــی بــا حجــم موتــور بــاالی 25۰۰ سی ســی 
در کشــور ممنــوع بــوده اســت، عرضــه ایــن خودروهــا احتمال 
بــازار ســیاه را بــه وجــود مــی آورد؛ بنابرایــن در صــورت هرگونــه 
ــا قیمت گــذاری ایــن خودروهــا، ســازمان حمایــت  ــف ب تخل

ــود.  ــوع می ش وارد موض
ــازمان  ــی س ــزی و معدن ــای فل ــر کااله ــارت ب ــر کل نظ مدی
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در خصــوص 
ــورای  ــزود: ش ــی اف ــای واردات ــت خودروه ــر قیم ــارت ب نظ
ــدگان  ــه واردکنن ــذاری را ب ــودرو قیمت گ ــه خ ــت در زمین رقاب
ــا  ــت خودروه ــا قیم ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــا ب ــپرده ت س
ــن  ــط را تعیی ــم ضواب ــت ه ــازمان حمای ــد. س ــن کنن را تعیی
ــی  ــرده و بررس ــاغ ک ــمی اب ــای رس ــه نمایندگی ه ــرده و ب ک
شــکواییه ها بــر مبنــای ایــن مجموعــه قواعــد و ضوابــط 

ــت. اس

 فروش یک میلیون بشکه نفت 
ایران به مجارستان

ــی  ــران از نهای ــی نفــت ای ــل شــرکت مل ــور بین المل ــر ام مدی
ــه  ــران ب شــدن فــروش یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام ای

ــر داد.  مجارســتان خب
ســید محســن قمصــری گفــت: قــرارداد فــروش یــک 
محمولــه یــک میلیــون بشــکه ای نفــت خــام بــه مجارســتان 

ــت.  ــده اس ــی ش ــده نهای ــاه آین ــرای م ب
وی یــاد آور شــد: همــه محموله هــای نفــت خــام اروپــا بــرای 
ــال ســوئز را داشــته باشــند، یــک  ــور از کان اینکــه امــکان عب
ــت  ــروش نف ــرای ف ــره ب ــتند. مذاک ــکه ای هس ــون بش میلی
بــه مجارســتان در ماه هــای پایانــی پارســال آغــاز شــد؛ 
ــت آن  ــده و پایتخ ــع ش ــزی واق ــای مرک ــتان در اروپ مجارس
بوداپســت اســت. ایــن کشــور حــدود ۹ میلیــون و 88۰ هــزار 

ــت دارد.  ــر جمعی نف
مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران پیش تــر 
ــاه  ــران را در م ــات گازی ای ــت و میعان ــادرات نف ــوع ص مجم
ــرده  ــوان ک ــکه در روز عن ــزار بش ــون و ۷۴۰ ه ــه 2 میلی ژوئی
بــود و ســهم میعانــات گازی را از ایــن مقــدار ۶۰۰ هــزار بشــکه 

ــت. در روز دانس
 مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران مقصــد 
ــوان  ــیا عن ــه را آس ــا و بقی ــران را اروپ ــت ای ــارم نف ــک چه  ی
ــات  ــود: میعان ــات گازی هــم گفتــه ب ــاره مقاصــد میعان و درب

ــود. ــیایی می ش ــورهای آس ــی کش ــا راه ــران تنه گازی ای

 قیمت انواع سکه و ارز 

در نخستین روز هفته
ــنبه -  ــازار آزاد روز - ش در ب
ســکه   ،358۴ دالر 
یــک  جدیــد  تمام طــرح 
 میلیــون و 11۴ هــزار تومــان

و هــر گــرم طــای 18 عیــار 
تومــان  هــزار   113 حــدود 

عرضه شد. 
بــازار نخســتین روز هفتــه 358۴  آمریــکا در  دالر 
تومــان عرضــه شــد کــه نســبت بــه قیمــت آخــر هفتــه 
نشــان می دهــد.  را  تومانــی   ۷ افزایــش  گذشــته 
همچنیــن یــورو بــا افزایــش ۹ تومانــی در مقایســه بــا 
ــان  ــازار آزاد ۴۰۴۰  توم ــته در ب ــه گذش ــنبه هفت پنجش

ــه شــد.  فروخت
پونــد انگلســتان نیــز بــا رونــد کاهشــی نســبت 
بــه اواخــر هفتــه قبــل ۴۶8۰ تومــان قیمــت دارد. 
همچنیــن در میــان ســایر ارزهــا لیــر ترکیــه 1215 
ــارات  ــم ام ــان و دره ــن 5۴5 توم ــوان چی ــان، ی توم
۹82 تومــان در بــازار عرضــه شــد. در بــازار ســکه، ســکه 
ــان  ــزار توم ــون و 11۴ ه ــک میلی ــد ی ــرح جدی تمام ط
ــون و 113 هــزار  ــک میلی ــم ی و ســکه تمام طــرح قدی

ــد.  ــه ش ــان فروخت توم
همچنیــن در میــان دیگــر انــواع ســکه، نیم ســکه 
تومــان  هــزار   2۹۴ ربع ســکه  تومــان،  هــزار   5۶۴
ــت.  ــت داش ــان قیم ــزار توم ــی 18۷ ه ــکه گرم و س
بررســی های نــرخ انــواع ســکه در بــازار روز شــنبه 
نشــان می دهــد کــه قیمت هــا نســبت بــه اواخــر 
هفتــه گذشــته بــا شــیبی کنــد کاهــش یافتــه اســت.

 گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 

توسط روحانیون
ــدون  ــی ب ــاد مقاومت ــت: اقتص ــان گف ــتاندار کرم اس
ایــن  کــه  نیســت  امکان پذیــر  گفتمان ســازی 
گفتمان ســازی هــم توســط روحانیــون و مبلغــان 

شــد.  خواهــد  امکان پذیــر 
ــغ  ــه داران تبلی علیرضــا رزم حســینی در همایــش طای
ــم  ــام معظ ــات مق ــرد مطالب ــا رویک ــرم ب ــاه مح در م
رهبــری در کاهــش آســیب های اجتماعــی کــه در 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــان برگ ــرق کرم ــاالر ب ــل ت مح
همــه می دانیــم نقــش روحانیــت در انقــاب اســامی 
ــن  ــل و حی ــتاز در قب ــی پیش ــت؛ نقش ــوده اس ــه ب چ
انقــاب تــا پیــروزی؛ روحانیــت بــا آگاه ســاختن 
مــردم در روســتاها و شــهرها موجــب پیــروزی انقــاب 
ــا  ــدرت را ب ــلح و پرق ــت مس ــدند حکوم ــق ش و موف

ــد.  ــن ببرن ــی از بی ــیج مردم بس
 وی گفــت: مقــام معظــم رهبــری سیاســت هایی 
را تحــت عنــوان سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــاره آن  ــف درب ــای مختل ــه در جاه ــد ک ــام کرده ان اع
کار و ابــاغ شــده اســت. شــاه کلید اقتصــاد مقاومتــی 
 مــردم هســتند کــه ایــن امــر بــا ســرمایه، اراده 

و حضور آن ها محقق می شود.

پولسازی یک شرکت آلمانی با زعفران ایرانی

در  مخابــرات  اینترنــت  ســرعت  ســام.   بــا 
ــا  ــت. لطف ــده اس ــم ش ــدت ک ــه ش ــهر ب شاهین ش

ــد. ــیدگی کنن ــئوالن رس مس

ــاره  ــی درب ــا گزارش ــما. لطف ــات ش ــون از زحم ممن
ــه  ــاب رجــوع در ادارات تهی ــه ارب نحــوه رســیدگی ب
کنیــد. عمــا کارمنــدان شــدند اربــاب پشــت میــز؛ 
ــی  ــد چاپلوس ــیدگی بای ــرای رس ــم ب ــن ه مراجعی

ــت. ــدند رعی ــا ش ــد و عم ــا را بکنن آن ه

در جوی هــای کنــار خیابــان البــه الی درخت هــا 
ــود. از  ــده می ش ــوش دی ــراوان م ــادها ،ف و شمش
مســئوالن خواهشــمندم بــرای از بیــن بــردن ایــن 

ــکر. ــا تش ــد. ب ــی بکنن ــا اقدام موش ه

ــه  ــر ب ــا تأخی ــر روز ب ــهر ه ــران رده اول ش ــرا مدی چ
ــد؟  ــان می رون ــر کارش دفت

ــه  ــرون از اداره جلس ــر روز در بی ــود ه ــر می ش مگ
دفتــر  مســئوالن  دســت کم  باشــند؟  داشــته 
بهانه هــای  مختلــف،  روزهــای  بــرای  مدیــران 

متفــاوت بتراشــند.
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حتما بخوانید!
پاک سازی حریم مدارس از مواد مخدر

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

ــان در  ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اداره اوق مدی
گفت وگــوی اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن از پرداخــت 
نشــدن بدهــی 40 میلیــارد ریالــی آموزش وپــرورش بــه 
اســتان  آموزش وپــرورش  و گفــت:  اوقــاف گالیــه کــرد 
موقوفــات  اجــاره  مبالــغ  اســت  ســال   4 بــه   نزدیــک 
ــه اداره  ــان ب ــارد توم ــش از 4 میلی ــون بی ــه و تاکن را نپرداخت
ــا  ــی، ب ــا صادق ــالم رض ــت. حجت االس ــکار اس ــاف بده اوق
اشــاره بــه اینکــه وزارت ورزش و جوانــان نیــز بــا بدهــی 
حــدود 3 میلیــارد تومانــی، دومیــن بدهــکار بــزرگ بــه 
ــا  ــی ب ــروی انتظام ــزود: نی ــود، اف ــوب می ش ــاف محس اوق
ــه اداره اوقــاف  ــل مــدرس ب ــت هت ــون تومــان از باب 200 میلی
بدهــکار اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــش از 610 موقوفــه 
آموزش وپــرورش کــه  دارد  وجــود  اصفهــان  اســتان   در 

متصــرف و مســتأجر آن هاســت، اظهــار امیــدواری کــرد 
ــن  ــا ای ــند ت ــی باش ــن بده ــت ای ــر پرداخ ــه فک ــئوالن ب مس
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــته ش ــا برداش ــن از دوش آن ه دی
ــکاران  ــر بده ــاد از دیگ ــی و اداره کل ارش ــت بدن اداره کل تربی
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــه اداره کل اوق کالن ب

ــگ  ــز اداره کل فرهن ــز از مراک ــه مرک ــه داد: س ــتند، ادام  هس
و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان از جملــه کتابخانــه صائــب 
و کتابخانــه گلپایــگان موقوفــه هســتند؛ اداره کل اوقــاف 
 درخصــوص اجاره بهــای ایــن اماکــن از اداره کل فرهنــگ 

و ارشاد اسالمی مطالباتی را دارد. 
مدیــر کل اوقــاف و امورخیریــه اســتان اصفهــان در ادامــه بــا 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــز ورزش ــد از مراک ــه ۷0 درص ــان اینک بی
موقوفــه اســت، افــزود: بدهــی تربیــت بدنــی بــه اوقــاف در 
ــت.  ــاران اس ــتخر ب ــان و اس ــش جه ــگاه نق ــا ورزش ــه ب رابط
حجت االســالم صادقــی، از خوش حســابان کــه از جملــه 
ــه  ــه مختوم ــت و ب ــخن گف ــز س ــت نی ــات اس آن اداره اطالع
ــان  ــه  حصــه و ســایت هســته ای اصفه ــده منطق شــدن پرون
ــده ای از  ــزود: قســمت عم ــرد و اف ــز اشــاره ک )زردنجــان( نی
ایــن ســایت کــه بیــش از 16 هــزار هکتــار را شــامل می شــود 
ــه  ــوده اســت ک ــه احمــد رســتم زواره ای ب ــه موقوف ــوط ب مرب
پــس از پیگیری هــای الزم ایــن منطقــه نیــز بــه نــام اوقــاف 
ــته ای  ــایت هس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــورد. وی ب ــند خ س
اصفهــان بیشــتر از 100 هکتــار وســعت دارد، تاکیــد کــرد: مقــرر 
شــده کــه مســئوالن هــر چــه ســریع تر قــرارداد اجــاره ســایت 
ــن  ــد و بدهــی ای ــاف امضــا کنن ــا اوق ــان را ب هســته ای اصفه

ــد. ــون بپردازن ــالب تاکن ــل از انق ــه را از قب موقوف
     مردم حصه با اوقاف قرارداد مال االجاره ببندند

همچنیــن معــاون حقوقــی، اوقافــی اداره کل اوقــاف اســتان 
اصفهــان در گفت وگــوی اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن دربــاره 
موقوفــه منطقــه حصــه گفــت: موقوفــه محمــد حســین خان 

ــون  ــک میلی ــود دارای ی ــامل می ش ــه را ش ــه حص ــه منطق  ک
و 343 هــزارو 548 متــر مربــع مســاحت اســت کــه قدمــت 

ــه بیــش از 400 ســال می رســد. آن ب
 مجیــد معمارمنتظریــن بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ارائــه 
اســنادی کــه از ســوی اداره اوقــاف بــه محاکــم قضایــی 
صــورت گرفــت، امســال ســند 6 دانــگ موقوفــه حصــه 
ــه  ــن منطق ــردم ای ــزود: م ــد، اف ــادر ش ــاف ص ــام اوق ــه ن ب
ــه  ــاف مراجع ــه اداره اوق ــاره ب ــرارداد مال االج ــرای ق ــد ب بای
ــردم  ــرای م ــف ب ــت واق ــای نی ــا احص ــم ب ــا بتوانی ــد ت کنن
ایــن منطقــه شــکوفایی را بــه ارمغــان بیاوریــم. وی بــا 
ــه  ــک ب ــف در حصــه شــامل کم ــت واق ــه نی ــه اینک ــاره ب اش
نیازمنــدان و امــور خیــر و روضه خوانــی اســت، تصریــح 
ــه  ــت ک ــف آن اس ــن وق ــای ای ــم در احی ــئله مه ــرد: مس ک
 از محــل کســب درآمــد ایــن وقــف فقــط بایــد مــردم 

و نیازمندان منطقه حصه بهره مند شوند.
 بدهی راه و شهرسازی به اوقاف

ــز اشــاره داشــت کــه  ــن موضــوع نی ــه ای ــن ب معمــار منتظری
ــه اداره اوقــاف از بابــت  اداره راه وشهرســازی بدهــی زیــادی ب
40 هکتارزمیــن وقفــی کــه در طــرح اتوبــان حصــه قــرار گرفته 

دارد کــه بایــد هــر چــه ســریع تر بدهــی خــود را بپــردازد.

مدیران اداره اوقاف اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن مطرح کردند:

مسئوالن به فکر پرداخت بدهی های اوقاف باشند

افت کیفیت هوا و کاهش دید 

در اصفهان
رئیــس پیش بینــی اداره کل 
ــان  هواشناســی اســتان اصفه
در  آلودگــی  غبــار  گفــت: 
و شــرقی  مرکــزی  مناطــق 
اســتان اصفهــان باعــث افــت 
ــد  ــت هــوا و کاهــش دی کیفی

خواهد شد.
ــه های  ــل نقش ــت: تحلی ــار داش ــش اظه ــن خدابخ  حس
هواشناســی، بیانگــر شــرایط جــوی نســبتا ناپایــدار طــی 

ــر روی اســتان اصفهــان اســت.  ســه روز آینــده ب
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
اعــالم کــرد: در نواحــی شــرقی و شــمال شــرقی گاهــی 
وزش بــاد شــدید همــراه بــا گــرد وخــاک خواهیــم 
داشــت. خدابخــش بــا بیــان اینکــه دمــای هــوا در بیشــتر 
مناطــق اســتان 2 تــا 3 درجــه کاهــش خواهــد داشــت، 
ادامــه داد: امــروز هــوای اصفهــان صــاف تــا کمــی ابــری 
بــا غبــار محلــی، گاهــی افزایــش ابــر و وزش بــاد نســبتا 

ــود. ــی می ش ــان پیش بین ــرای اصفه ــدید ب ش

پاک سازی حریم مدارس از مواد مخدر
ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــر ش دبی
از  مــدارس  حریــم  پاک ســازی  کــرد:  ابــراز  کرمــان 
ایــن  در  مخــدر  مــواد  عرضه کننــدگان  و  خرده فروشــان 
ــه  ــت ک ــن شوراس ــم ای ــای مه ــر اولویت ه ــا از دیگ محیط ه
ــای  ــراف محیط ه ــری اط ــعاع 500 مت ــا ش ــتا ت ــن راس در ای
ــال  ــه احتم ــاغلی ک ــا مش ــم ت ــی می کنی ــی را بررس آموزش
آلودگــی دارنــد، شناســایی و بــه دســتگاه های مربوطــه 

ــوند.  ــی ش معرف
ــتان  ــی اس ــده انتظام ــت فرمان ــان در نشس ــین چناری حس
بــا مســئوالن آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها دربــاره 
پیشــگیری در محیط هــای آموزشــی ضمــن گرامیداشــت 
ــاد  ــت ی ــا بزرگداش ــی و ب ــروی انتظام ــه نی ــک هفت  و تبری
و خاطــره شــهدای حــوزه نظــم و امنیــت، به ویــژه مــواد 
مخــدر افــزود: یکــی از کانون هــای مهــم پیشــگیری، حــوزه 
فرهنــگ پیشــگیری محیط هــای آموزشــی اســت و اگــر 
ــیم ــته باش ــی داش ــط آموزش ــبی در محی ــزی مناس  برنامه ری

ــری را خواهیــم داشــت.  ــی، کارکــرد موثرت ــا هم افزای قطعــا ب
ــا مــواد  ــارزه ب ــه اولویــت اول ســتاد مب ــا اشــاره ب چناریــان ب
مخــدر در ایــن راســتا تصریــح کــرد: هــدف جــدی در 
ــای  ــواد مخــدر، محیط ه خصــوص پیشــگیری از مصــرف م
آموزشــی اســت و اگــر روزی بتوانیــم ادعــا کنیــم کــه 
محیط هــای آموزشــی مــا عــاری از مــواد مخــدر اســت، گام 

ــته ایم. ــدر برداش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــوزه مب ــی در ح بزرگ

اخبار کوتاه

 تکریم جهانگرد آلمانی 

از سوی شهرداری شاهین شهر
ــه بابر  ــم آن خان

سرویس در شهر
وحید وطن خواهان

د  نگــر جها
دوچرخه ســوار آلمانــی کــه در 
محــور مواصالتــی اصفهــان –

تهــران در نزدیکــی شاهین شــهر 
دچــار حادثــه شــده و تمــام 
ــت داده  ــود را از دس ــی خ دارای
ــرار  ــرام شــهرداری شاهین شــهر ق ــم و احت ــورد تکری ــود، م ب
گرفــت. خانــم آنــه بابــر در دیــدار بــا حســین امیــری، شــهردار 
شاهین شــهر، بــا تشــکر از مهمان نــوازی و تکریــم شــهرداری 
گفــت: در کشــور آلمــان تنهــا از مهمان نــوازی ایرانیــان شــنیده 
ــدم.  ــت دی ــه واقعی ــن موضــوع را ب ــران ای ــی در ای ــودم؛ ول ب
ــدار  ــن دی ــز در ای ــری، شــهردار شاهین شــهر، نی حســین امی
ضمــن اظهــار تأســف از حادثــه پیش آمــده بــرای خانــم آنــه 
بابــر گفــت: از اینکــه ایــران را بــرای گــردش و آشــنا شــدن بــا 
تاریــخ و تمــدن کهــن و ارزشــمند آن اتنخــاب کرده ایــد، 
خوشــحالم. وی تصریــح کــرد: بــر اســاس آموزه هــا و تعالیــم 
ــده از  ــه در راه مان ــی ک ــم کس ــوازی و تکری ــی، مهمان ن دین
وظایــف مســلمانی مــا ایرانیــان اســت و در ایــن راســتا منتــی 
ــان  ــر اســت در پای ــم داشــت. شــایان ذک ــر کســی نخواهی ب
جلســه، هدایایــی نیــز بــه رســم یادبــود از طــرف شــهرداری 

شاهین شهر به ایشان تقدیم شد.

 کمک کمیته امداد مبارکه 

برای تهیه جهیزیه نوعروسان
کمیتــه امــداد شهرســتان مبارکــه از ابتــدای  کیمیای وطن
ســال جــاری تاکنــون بیــش از 450 میلیــون 
ریــال کمک هــای نقــدی را بــه تهیــه جهیزیــه نوعروســان 
تحــت پوشــش ایــن شهرســتان اختصــاص داده اســت. مدیــر 
کمیتــه امــداد شهرســتان مبارکــه از کمــک 80 میلیــون ریالــی 
دو نیکــوکار مبارکــه ای بــرای تهیــه جهیزیــه خبــر داد و گفت: در 
مهرمــاه امســال، ایــن خیــران بــا اختصــاص 80 میلیــون ریــال 
مســاعدت بــرای تهیــه جهیزیــه دو نوعــروس یتیــم شهرســتان 
ــش  ــت پوش ــان تح ــه مددجوی ــک ب ــات کم ــه، موجب مبارک
کمیتــه امــداد را فراهــم کردنــد. ســعید ابراهیمــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه کمیتــه امــداد شهرســتان مبارکــه 200۷ خانــوار نیازمنــد را 
تحــت پوشــش دارد، افــزود: کمیتــه امــداد شهرســتان مبارکــه 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، بیــش از 450 میلیــون ریــال 
ــه 1۷ نوعــروس تحــت  ــه جهیزی ــه تهی ــدی را ب کمک هــای نق
پوشــش ایــن شهرســتان اختصــاص داده اســت. در ســال 94 
نیــزاز ســوی خیــران ایــن شهرســتان 15 میلیــون تومــان بــرای 

خرید جهیزیه ۷ نفر ازنوعروسان یتیم کمک شد.

اخبار کوتاه

همایــش دوچرخه ســواری مدیــران  کیمیای وطن

نخســتین  در  دوچرخه ســوار  و گروه هــای  اصفهانــی 
ــه  ــان ب ــان اصفه ــل مارن ــال از پ ــز امس ــای پایی روزه

سمت شهرستان کوشک برگزار شد. 
 در ایــن همایــش، نزدیک بــه 150 نفر، جمعــی از مدیران

اصفهــان  شــهر  پزشــکان  مهندســان، 
دوچرخه ســوار گروه هــای  همــراه   بــه 
مســیر پــل مارنــان اصفهــان تا شهرســتان 

کوشــک را بــا دوچرخــه رکاب زدنــد. 
ایــن همایــش بــا همراهــی مدیریــت 
مردمــی  پویــش  پــاک،  حمل ونقــل 
ــد  ــا حضــور چن ــان ب ترافیــک شــهر اصفه

گــروه بــزرگ دوچرخه ســواری شــهر اصفهــان و هیئــت 
دوچرخه ســوای اصفهــان برگــزار شــد. 

حــدود 150 دوچرخه ســوار بــه همــراه مدیــران معاونــت 
ــران  ــان و مدی ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی حمل ونق
پویــش مردمــی ترافیــک شــهر اصفهان بــه همــراه مدیر 

طــرح نــاژوان و اعضای هیئــت دوچرخه ســواری اصفهان 
در ایــن همایــش حضــور داشــتند. بــه گفتــه مســئوالن 
برگــزاری ایــن ویژه برنامــه دوچرخه ســواری، هــدف 
ــهروندان  ــزه ش ــش انگی ــه، افزای ــن برنام ــزاری ای  از برگ
ــرای دوچرخه ســواری اســت. ایــن  و مدیــران شــهری ب
ــه  ــتر ب ــه بیش ــرد توج ــا رویک ــش ب همای
ــد. ــزار ش ــالمتی و ورزش برگ ــت س اهمی

 احمــد خــوروش، رئیــس هیئــت تنیــس 
ایــن  میزبــان  کــه  اصفهــان  اســتان 
گــروه 150 نفــره بــود، بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــه  ــه حرکت هــای مردمــی در زمین توجــه ب
تاکیــد کــرد:  دوچرخه ســواری  توســعه 
ــا تــداوم فعالیت هایــی نظیــر ایــن، زمینــه  امیدواریــم ب
ــای  ــه حرکت ه ــردم ب ــف م توجــه بیشــتر اقشــار مختل
ســطح  در  را  دوچرخه ســواری  نظیــر  فرهنگ ســاز 
ــان و دیگــر شهرســتان های اســتان فراهــم   شــهر اصفه

کنیم.

هم نوایی اقشار مختلف برای هوای اصفهان
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانی شــهید 
صدوقــی یــزد گفــت: جمعیــت ســالمندی یــزد بیشــتر از 
ــتان  ــت اس ــد از جمعی ــت و 9 درص ــور اس ــن کش  میانگی

را سالمندان تشکیل می دهند. 
ــور  ــطح کش ــت: در س ــار داش ــی اظه ــین لطف محمدحس

جمعیــت ســالمندی 8 درصــد اعــالم شــده 
ــش از  ــزد بی ــزان در اســتان ی ــن می ــا ای ام
میانگیــن کشــوری اســت کــه زنــگ خطــری 
ــه شــمار  ــزد ب ــرای مســئوالن در اســتان ی ب
ــالمند در  ــه س ــان اینک ــا بی ــی رود. وی ب م
معــرض انــواع مخاطــرات، محدودیت هــای 
جســمی، روحــی و روانی اســت، ادامــه داد: 

بعضــی شــاخصه ها و سیاســت های نادرســت گذشــته 
ــش  ــور افزای ــالمندی کش ــت س ــا جمعی ــده ت ــب ش موج

پیــدا کنــد. 
ــت  ــرل جمعی ــش ازدواج در کنت ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب  لطف
و ســن جمعیــت کشــور اضافــه کــرد: شــاخصه هایی 

ــی  ــن بی توجه ــه ســن ازدواج، همچنی ــی ب ــد بی توجه مانن
ــدآوری و تک فرزنــدی موجــب می شــود  ــه فرزن زوجیــن ب
ــا کاهــش جمعیــت جــوان در کشــور مواجــه شــویم.  ــا ب ت
ــد ــش یاب ــه ســن افزای ــزان ک ــه هــر می ــان اینک ــا بی  وی ب

ــوان  ــد، عن ــد ش ــتر خواه ــز بیش ــی نی ــای مراقبت هزینه ه
کــرد: وزارت بهداشــت برنامه هــای متعــددی 
بــرای  ســالمت  تحــول  طــرح  قالــب  در 

مراقبــت از ســالمندان دارد. 
ــا  ــن برنامه ه ــه ای ــه داد: از جمل ــی ادام لطف
اجــرای طــرح غربالگری ســالمت ســالمندی 
اســت کــه در اســتان یــزد یک ســوم جمعیــت 
ــد.  ــن طــرح شــرکت کرده ان ســالمندی در ای
وی گفــت: اســتان یــزد بیــش از 95 هــزار ســالمند دارد کــه 
ــا  ــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده بتوانیــم ت اگــر ب
ــم، بخشــی  ــت را غربالگــری کنی ــن جمعی ــان ســال ای پای
ــد  ــش خواه ــا کاه ــه خانواده ه ــی ب ــای تحمیل از هزینه ه

یافــت.

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 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 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 1- برابر رای شماره 139560302023000081مورخ 1395/01/31 آقای سید مهدی صفاریان قصر منشی   به 

شماره شناسنامه 30330کدملی 128223086۷صادره از اصفهان  فرزند سید حسین  بر ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 146/90 متر مربع مفروزی از پالک شماره 158۷- اصلی واقع در بخش 4 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 : 95/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۷/26 

شماره : 20482 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 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 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 1- برابر رای شماره 139560302023000۷08مورخ 1395/06/31 آقای داود شیرانی    به شماره شناسنامه 

1234 کدملی 1285952383صادره از اصفهان  فرزند اکبر   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19/85 

متر مربع مفروزی از پالک شماره 4980- 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 : 95/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۷/26 

شماره : 200۷8 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 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 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 1- برابر رای شماره 139560302023000۷14مورخ 1395/06/31 آقای آرش موالوردی    به شماره شناسنامه 

۷81 کدملی 129095393۷صادره از اصفهان  فرزند شبانعلی  نسبت به  سه دانگ  مشاع از ۷2 سهم ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 16/48 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 4983- اصلی واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.

2- برابر رای شماره 139560302023000۷16مورخ 1395/06/31 خانم اکرم قربانی    به شماره شناسنامه 2942 

کدملی 128۷256023صادره از اصفهان  فرزند صادق  نسبت به  سه دانگ  مشاع از ۷2 سهم ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 16/48 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 4983- اصلی واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که 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 : 95/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۷/26 

شماره : 200۷۷ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 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 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 1- برابر رای شماره 139560302023000۷19مورخ 1395/06/31 آقای احمد رضا رحمتی خوزانی    به شماره 

شناسنامه 3۷۷کدملی 1289289281صادره از اصفهان  فرزند رحیم   نسبت به  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 91/60 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 5269- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 

ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023000۷22مورخ 1395/06/31 خانم بتول رحمتی خوزانی     به شماره 

شناسنامه 84کدملی 114153۷25۷صادره از خمینی شهر   فرزند رحیم   نسبت به  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 91/60 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 5269- اصلی واقع در بخش 4 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 : 95/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۷/26 

شماره : 20103 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 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 15 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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. 

به شماره  رئوفی     آقای محمد حسین  رای شماره 139560302023000۷06مورخ 1395/06/31  برابر  ردیف 1- 

شناسنامه ۷32 کدملی 1284۷2486۷صادره از اصفهان  فرزند اسکندر  برششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 

3۷/63 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 13 فرعی از 4382- اصلی واقع در بخش 4 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 : 95/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۷/26 

شماره : 2010۷ / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۷59/95 خواهان شهریار رحمانی با وکالت احمد رضا دانشمند و 2- سید حمید رضا 

عرب زاده    دادخواستی مبنی بر:واخواهی  به طرفیت امیر حاجی عباسی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز........ مورخ 95/8/25ساعت 8/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 20085/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۷5۷/95 خواهان شهریار رحمانی با وکالت احمد رضا دانشمند و 2- سید حمید رضا عرب 

زاده    دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت امیر حاجی عباسی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ 

مورخ 95/8/25ساعت 9  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

شماره: 20086/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۷58/95 خواهان شهریار رحمانی با وکالت احمد رضا دانشمند سید حمید رضا عرب زاده    

دادخواستی مبنی بر:واخواهی  به طرفیت امیر حاجی عباسی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ 

مورخ 95/8/25ساعت 9/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

شماره: 2008۷/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950526 شعبه:  بایگانی  9509980351000411شماره  پرونده:  951010035100610۷شماره  ابالغیه:  شماره 

تنظیم: 1395/06/28 خواهان / شاکی مالک قناعتی دادخواستی به طرفیت خواندگان عبدالرحمان محسنی و 

ثالث اصلی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده  اعتراض  به خواسته  علی سلطانی 

باال – خ  که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

کالسه   به  و  ارجاع   212 شماره  2اتاق  طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 

9509980351000411ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/23 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن خوانده عبدالرحمان محسنی و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا خوانده عبدالرحمان محسنی   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

 اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.

شماره: 20181/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرشته حسین 

هاشمی

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: 950325  9509980352200321شماره  پرونده:  ابالغیه: 9510100352204681شماره  شماره 

احمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  المع   رحمتی  فرمانعلی  شاکی   / خواهان   1395/0۷/04 تنظیم: 

جوانمردی و جان محمد کریمی و مجید فصاحتی و مرتضی کوهستانی و موسی صادقی به خواسته مطالبه خسارت 

دادرسی و استرداد الشه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه  9509980352200321ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/08/22 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 

درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 

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

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 201۷4/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مهدی  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  کریمی   اصغر  خواهان   684-95 پرونده کالسه  خصوص  در 

تعیین  عصر   4 95/8/19ساعت  مورخ  روزچهارشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  ابراهیمی  

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

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

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 

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

شماره: 20223/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  طباطبایی    محمد  خواهان   48۷-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

تعیین   16 95/8/19ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اسدی    ابراهیم 

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

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

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2۷  مجتمع  صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای 

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

می شود.شماره: 2022۷/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷ مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پانزده میلیون و  بر:مطالبه مبلغ  در خصوص پرونده کالسه 95-694 خواهان اصغر کریمی  دادخواستی مبنی 

روز..........مورخ  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مهره کش    اله  فضل  طرفیت  به  ریال   هزار  یکصد 

95/8/22ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ثانی دادخواست  ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه  واقع در اصفهان 

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

شماره: 20226/م الف مدیر دفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بیست  مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  کریمی   اصغر  خواهان   692-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

روز.......... برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  قربانیان    احمد  طرفیت  به  ریال   میلیون  چهار  و 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر   4 95/8/22ساعت  مورخ 

به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  برابر  خواهان 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه 

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

می شود.شماره: 20225/م الف مدیر دفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پنج   و  هفتاد  مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  کریمی   اصغر  خواهان   691-95 پرونده کالسه  خصوص  در 

روز.......... برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  دستجردی    شریفیان  مهدی  طرفیت  به  ریال   میلیون 

مورخ 95/8/22ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  برابر  خواهان 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه 

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

می شود.شماره: 20224/م الف مدیر دفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
بایگانی شعبه : 950429  شماره ابالغنامه : 9510106839203336 شماره پرونده 95099868392003۷1 شماره 

تاریخ تنظیم : 1395/0۷/04 خواهان آقای آیت اله کیانی راد با وکالت آقای مجتبی نادری اشکفتکی دادخواستی 

به طرفیت آقایان 1- داود خدا مرادی فرزند علی 2- خسرو اژدری 3- رسول صفدریان   به خواسته مطالبه وجه 

یک فقره چک تقدیم  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالسه 

950429 ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1395/08/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده  ردیف اول و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و در 

خواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می گردد تا خوانده مجهول 

المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 16دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خیابان نیکبخت دادگستری 

اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر شود/. شماره :2023۷/م الف محمد شمس مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

 95011۷ : بایگانی شعبه  : 9509980358000053 شماره  : 9510100353504153 شماره پرونده  ابالغنامه  شماره 

تاریخ تنظیم : 1395/0۷/04محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره در 

پرونده کالسه 9509980358000053 برای مسعود حیدری و پوریا رضوی  به اتهام رابطه نامشروع یا عمل منافعی 

عفت )غیر از زنا(  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 

1395/08/26 ساعت 09:30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 

اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 

منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره : 20169/ م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق (- محمود رستمی

جمعیت سالمند یزد بیشتر از میانگین کشور است
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حتما بخوانید!
اصغر فرهادی در بین 1۰۰ کارگردان ...

ــت  ــم مقاوم ــنواره فیل ــن جش چهاردهمی
سرویس فرهنگ

فرهومند ناظریان

بــا معرفــی »ایســتاده در غبــار« بــه 
عنــوان بهتریــن فیلــم بــه کار خــود پایــان داد. برگزیــدگان 
مســابقه ســینمای ایــران در جشــنواره مقاومــت به شــرح 

زیر اعالم شدند:
     بهترین بازیگر زن:

مریــال زارعــی بــرای ایفــای نقــش در فیلــم ماهــی 
دریافــت  از  پــس  زارعــی  مریــال  کوچولــو.  ســیاه 
ــتاد  ــت اس ــزه از دس ــن جای ــت: گرفت ــود گف ــزه خ جای
شــادی  نصیریــان،   علــی  یعنــی  بازیگــری،  بــزرگ 
دوچنــدان  مــن  بــرای  را  جایــزه  ایــن  دریافــت 
»چ«  فیلم هــای  بــرای  قبــل  دوره   می کنــد. 
ــال  ــان س ــم و هم ــزه را گرفت ــن جای ــیار ۱۴۳« ای و »ش
ــردم  ــت، خداحافظــی ک ــش الف ــا نق ــه ب ــردم ک ــالم ک  اع
کنــم.  بــازی  دیگــری  نقش هــای  در  می خواهــم  و 
ــم  ــروع می کن ــس ش ــن تندی ــا ای ــم ب ــدم را ه کار جدی
ــت در  ــوان مقاوم ــه عن ــنواره ای ب ــر جش ــدم اگ و معتق
ــک  ــود، یک ی ــزار ش ــور برگ ــف در کش ــای مختل عرصه ه
مــردم ایــران شایســته دریافــت چنین تندیســی هســتند.

     بهترین بازیگر مرد:

پرویــز پرســتویی بــرای فیلــم بادیــگارد. پرســتویی 
پــس از دریافــت جایــزه، ضمــن تشــکر از ابراهیــم 
دفــاع  گفــت:  یادداشــتی  قرائــت  بــا  حاتمی کیــا 
بیگانــه.  تهاجــم  برابــر  در  بــود  پاســخی  مقــدس 
برابــر هــر تهاجمــی کــه حریــم کشــور را  دفــاع در 
حــق  از  دفــاع  و  اســت  حــق  بینــدازد،  خطــر   بــه 
تلفیــق دفــاع مقــدس و ســینما همــواره  مقــدس. 
بــرای مــن ارزشــمند بــوده اســت؛ زیــرا بــه مــردم 
اجــازه تفکــر درســت دربــاره جنگــی نابرابــر و آنچــه 
ــد را  ــن دوران انجــام داده ان ــان ای ــی از جوان نســلی طالی

می دهــد. بنابرایــن درســت نشــان دادن دالوری هــای 
ــت؛  ــم اس ــیار مه ــازان بس ــهدا،  آزادگان و جانب ــردم، ش م
زیــرا بهتریــن راه آشــنایی نســل بعــد بــا دفــاع مقــدس 
اســت. ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون ادامــه داد: هنــوز 
ــته اند و  ــگ زیس ــول جن ــه در ط ــی ک ــازان و مردم جانب
ــد  ــی می کنن ــا زندگ ــا م ــهر ب ــن ش ــهدا در ای ــادران ش م
و مــا اجــازه کوتاهــی در قبــال آنــان را نداریــم. بــه 
 عنــوان ســینماگران و راویــان ایــن دوران در قبــال حفــظ 
ــئولیم؛  ــت، مس ــت ماس ــه در دس ــی ک ــداری امانت و نگه
مســئول در برابــر جوانانــی کــه جــان را بــه بــازی گرفتنــد و 

بخشــی از آن را در راه ایــن خــاک فــدا کردنــد؛ مســئول در 
برابــر جانبــازان شــیمیایی و اعصــاب و روان کــه یــادگاران 
ــن  ــگ را در ذه ــی جن ــر روز ویران ــد و ه ــده آن دورانن زن

ــد.  ــرور می کنن ــود م خ
  بهترین فیلمنامه:

 ایستاده در غبار )محمدحسین مهدویان(
 بهترین کارگردانی:

بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا
  بهترین فیلم:

ایستاده در غبار )حبیب والی نژاد(
ــرای  ــه ابوالقاســم طالبــی ب  جایــزه ویــژه هیئــت داوران ب
نویســندگی و کارگردانــی فیلــم »یتیم خانــه ایــران« رســید.

جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــرای بهتریــن فیلــم بــا 
موضــوع انقــالب اســالمی بــه نرگــس آبیــار بــرای فیلــم 

ــت. ــق گرف ــس تعل نف
جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــه بهتریــن فیلــم بــا موضــوع 
متناســب بــا منطقــه بــه عبدالحســن برزیــده بــرای »مزار 

ــریف« رسید. ش
جایــزه ویــژه آرای مردمــی بــه پژمــان لشــکری پور بــرای 

فیلــم »بادیــگارد« رســید.

- ســعید ســهیلی معتقــد اســت کــه ســاخت »گشــت 
ــه  ــکاری اش را در عرص ــال بی ــد س ــای چن ۲« تلخی ه
ــا  ــد ب ــرد و مخاطــب هــم می توان ســینما از بیــن می ب

ایــن فیلــم ارتبــاط برقــرار کنــد.
امیررضــا  کارگردانــی  بــه  »شــنیدن«  نمایــش   -
کوهســتانی در دور جدیــد اجراهــای اروپایــی خــود در 
ــاه ســال جــاری در کشــورهای فرانســه  ــر و آبان م  مه

و سوئیس روی صحنه می رود.
ــاق  ــتباهات عش ــز »اش ــان طن ــاره رم ــتی درب - نشس
ــازه کار« نوشــته شــهرام شــفیعی در روز یکشــنبه ۱۱  ت

ــود. ــزار می ش ــانه برگ ــرای رس ــاه در فرهنگس مهرم
فیلــم  اصلــی  نقــش  بازیگــر  دئــول،  درمنــدرا   -
ــت ــادی داش ــداران زی ــران طرف ــه در ای ــعله«، ک  »ش

ــم  ــرای مراس ــی« ب ــالم بمبئ ــروژه »س ــوت پ ــه دع ب
ــد. ــد آم ــران خواه ــه ای ــم ب ــن فیل ــه ای افتتاحی

ــم  ــن فیل ــا اولی ــد دارد ت ــم خانی قص ــان قاس - پیم
ســینمایی خــود را بــا نــام »خــوب، بــد، جلــف« پیــش 

ــد. ــران کن ــاه اک ــم فجــر و در آبان م از جشــنواره  فیل
ــه  ــاب، موسس ــه کت ــیدن هفت ــا فرارس ــان ب - همزم
ــش ۲ روزه  ــودکان همای ــات ک ــخ ادبی ــی تاری پژوهش
»بــا مــن بخــوان« را در روزهــای ۲۰ و ۲۱ آبــان در 
برگــزار  ایــران  اســناد و کتابخانــه ملــی  ســازمان 

. می کنــد
از  »مشــاعره«  برنامــه  مجــری  و  تهیه کننــده   -
ــوان  ــا عن ــه ب ــن برنام ــد ای ــری جدی ــش س ــاز پخ آغ

»مشــاعره قرآنــی« خبــر داد.
- ســریال »بــوی تــاک« در ۷ قســمت قــرار اســت در 

محــرم از شــبکه 5 ســیما راهــی آنتــن شــود.
- روزنامــه گاردیــن در گزارشــی ضمــن تمجیــد از 
ــرای  ــی ب ــان، آن را محل ــد موســیقی اصفه مــوزه جدی

ــرد. ــی ک ــی معرف ــیقی ایران ــش ادوات موس نمای
- مدیــر شــبکه »شــما« بــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــن 
شــبکه تلویزیونــی کــه بــه اســتان ها تعلــق دارد اعــالم 
کــرد کــه محــور اصلــی کارهــای ایــن شــبکه تمرکــز بــر 

موســیقی محلــی و اســتعدادیابی اســت.
ــا  ــاپ ب ــوب پ ــده محب ــی، خوانن ــن چاووش - محس
مراســم  در  حضــورش  عــدم  از  بیانیــه ای  انتشــار 

نکوداشــت موالنــا عذرخواهــی کــرد.
قابلیــت  از  دیرین دیریــن  انیمیشــن  تهیه کننــده   -
کارتــون دیرین دیریــن در  از  پخــش ۳۰۰ قســمت 
چیــن خبــر داد و گفــت: توافــق اولیــه در ایــن زمینــه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
- ۷۱ فیلــم از ۳۴ کشــور بــرای بخــش مســابقه 
فیلــم کوتــاه  جشــنواره  سی وســومین  بین الملــل 

تهــران انتخــاب شــدند.

با موضوع شهدای غواص
 »نقل معبر سرخ« 

در فرشچیان روی صحنه می رود

کیمیای وطن

همزمــان بــا شــروع مــاه محــرم 
نمایــش »نقــل معبــر ســرخ« 
بــه کارگردانــی مســعود نریمانــی 
ــن  ــی رود. ای ــه م ــه روی صحن ب
ــر  ــندگی ناص ــه نویس ــش ب نمای
کارگردانــی  و  نیــک  کریمــی 
شــیران  محمدکاظــم  تهیه کنندگــی  و  نریمانــی  مســعود 
ــی از  ــه در یک ــش، قص ــن نمای ــی رود. در ای ــه م روی صحن
ــاق  ــی اتف ــه قدیم ــک محل ــی شــهر در ی ــای قدیم زورخانه ه
می افتــد. صاحــب ایــن زورخانــه پهلــوان علی اکبــر نــام دارد 
کــه از مفقــودان جنــگ تحمیلــی و از شــهدای غــواص اســت. 
پهلــوان سال هاســت در ایــن مــکان روضــه علی اکبــر را نقــل 
 کــرده و حــال پــس از گذشــت چندیــن ســال از شــهادتش 
می گیــرد  صــورت  کــه  ساخت وســازهایی  علــت  بــه  و 
 ســاختمان زورخانــه بــر ســر گــذر اهالــی محــل قــرار گرفتــه

ــب  ــی محــل جهــت تخری ــادی از ســوی اهال و نامه هــای زی
ــوان  ــر پهل ــود.  »آوا«، دخت ــته می ش ــهرداری نوش ــه ش آن ب
ــش  ــد. نمای ــراض می کن ــوع اعت ــن موض ــه ای ــر، ب علی اکب
ــب  ــر ش ــاه ۱۳۹5 ه ــا ۲۱ مهرم ــرخ« از ۱۰ ت ــر س ــل معب »نق
 ســاعت ۱۹ و ۳۰ دقیقــه در ســالن اصلــی مجتمــع فرهنگــی 
و هنــری اســتاد فرشــچیان واقــع در پــل آذر، ابتــدای خیابــان 

توحیــد روی صحنه مــی رود.

 نمایش نقاشی های آبرنگ کورش اصالنی 

در موزه هنرهای معاصر
ــای  ــوزه هنره ــی در م ــورش اصالن ــگ  ک ــار آبرن ــگاه آث نمایش
ــد ۱۳5۱  ــی متول ــوروش اصالن ــان برپاســت. ک معاصــر اصفه
ــی  ــه نقاش ــی از جمل ــف نقاش ــای مختل ــت. در زمینه ه اس
ــرده  ــگ کار ک ــور و آبرن ــور، کاریکات ــچ، مینیات ــگ روی گ  آبرن
او  اســت.  اصفهــان  در  نقاشــی  مــدرس  هم اکنــون  و 
ــه  ــع دارد و بیــش از ۲۰ ســال اســت کــه ب کارشناســی صنای
شــکل حرفــه ای نقاشــی می کنــد. وی در 8 ســال گذشــته بــه 

ــت.  ــوه اس ــغول ب ــان مش ــی در اصفه ــس نقاش تدری
ــته  ــور داش ــرادی حض ــگاه انف ــون در ۱8 نمایش ــی تاکن اصالن
و شــرکت در نمایشــگاه های متعــدد گروهــی در داخــل و 
خــارج از کشــور را در کارنامــه هنــری خــود دارد. عالقه منــدان 
بــرای بازدیــد از »نمایشــگاه آبرنــگ  کــورش اصالنــی« 
 می تواننــد تــا ۲۳ مهرمــاه صبح هــا از ســاعت ۹ تــا ۱۳ 
و بعدازظهرهــا از ســاعت ۱۴ تــا ۱8 بــه مــوزه هنرهــای معاصــر 

اصفهــان واقــع در خیابــان اســتانداری مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

ــان  ــان جه ــن کارگردان ــه از هیجان انگیزتری ــتی ک در فهرس
تهیــه شــده، ضمــن ادای دیــن بــه کیارســتمی بــه 
ــای  ــر اول ج ــان ۱۰ نف ــد در می ــه بای ــی ک ــوان کارگردان عن
می داشــت، نــام اصغــر فرهــادی در رتبــه ســیزدهم آمــده 

ــت.  اس
ــر  ــت، اصغ ــی لیس ــایت پل ــزارش س ــه گ ب
 ۱۰۰ فهرســت  در  حالــی  در  فرهــادی 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــز دنی ــردان هیجان انگی کارگ
نــام  فهرســت،  ایــن  تهیه کننــدگان  کــه 
کارگردان هــای  مطرح تریــن  از  شــماری 
جهــان و چهره هایــی چــون فرانســیس 
ــن، رومــن پوالنســکی  ــوال وودی آل فوردکوپ

و برایــان دی پالمــا را بــه دلیــل اینکــه مدتــی اســت کاری 
درخــور ارائــه نکرده انــد، در ایــن فهرســت جــای نداده انــد. 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  فهرســت  ایــن  تهیه کننــدگان 
ــه  ــن هفت ــال در ای ــای س ــن فیلم ه ــماری از مطرح تری ش
ــد  ــن فهرســت رفتن ــه ای ــه ســراغ تهی ــران می شــوند، ب  اک

ــس از  ــی پ ــینمایی، یعن ــم س ــداد مه ــه دو روی و در فاصل
ــش  ــو و پی ــم تورنت ــی فیل ــنواره بین الملل ــزاری جش برگ
ــا  ــد ت ــعی کردن ــورک س ــم نیوی ــنواره فیل ــروع جش از ش
را  کارگردانــان  الهام بخش تریــن  و  هیجان انگیزتریــن 

ــد. ــاب کنن انتخ
 نکتــه مهــم اینکــه ایــن فهرســت بــر مبنــای 
ــده  ــه ش ــال تهی ــر و فع ــای حاض  کارگردان ه
و بــه همیــن دلیــل ضمــن اینکــه چهره هــای 
بزرگــی چــون ژان لــوک گــدار یــا فرانســیس 
نگرفته انــد  جــای  آن  در  کاپــوال  فــورد 
شــاهد حضــور نام هایــی چــون لوســیل 
ــل  ــی و ماری ــکا وایتیت ــک، تای هادزیالیلووی

ــتیم.  ــر در آن هس هل
در عیــن حــال تهیه کننــدگان ایــن فهرســت بیــن دو صفــت 
بهتریــن و هیجان انگیزتریــن نیــز تفــاوت قائــل شــده اند؛ 
بــه همیــن دلیــل هیجان انگیزتریــن شــامل اســتعدادهای 

ــر اســت. ربیــع ــر و روحیه هــای مدرن ت جدیدت

اصغر فرهادی در بین ۱۰۰ کارگردان هیجان انگیز دنیا
ــار  رئیــس ســازمان ســینمایی اعــالم کــرد کــه ایــن اختی
ــر  ــا تصوی ــان فیلــم »رســتاخیز« واگــذار شــد ت ــه صاحب ب
حضــرت عبــاس را بــه نمایــش بگذارنــد یــا نگذارنــد و مــا 

ــم.  ــت می کنی ــا حمای ــم آن ه از تصمی
ــاره  ــینمایی، درب ــازمان س ــس س ــی، رئی ــت هللا ایوب حج

ســینمایی  فیلــم  وضعیــت  آخریــن 
مــدت  ایــن  در  گفــت:  »رســتاخیز« 
احمدرضــا  بــا  زیــادی  گفت وگوهــای 
ــوان  ــه عن ــی زاده ب ــی علیقل ــش و تق دروی
صاحبــان ایــن فیلــم داشــتیم و همــه 
بــا هــم در تــالش هســتیم و همــکاری 
ــیع از  ــالمی و تش ــه اس ــا جامع ــم ت می کنی

ایــن اثــر فاخــر محــروم نشــوند. 
ــه رخ داد  ــی ک ــه اتفاقات ــه مجموع ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــه نتیج ــیدن ب ــال رس ــم در ح ــر می کن فک
ــه آنچــه اعــالم کــرده  ــا توجــه ب ــه هــر حــال ب هســتیم. ب
بودیــم، مــا بــر ســر عهــد و پروانــه نمایشــی کــه داده بودیم 

هســتیم.
ــر  ــه اگ ــم ک ــالم کردی ــی اع ــا حت ــرد: م ــوان ک ــی عن  ایوب
صاحبــان فیلــم اصــرار بــر نمایــش فیلــم بــا چهــره 
ــا  ــد و م ــاق می افت ــن اتف ــد، ای ــاس)ع( دارن ــرت عب حض
حرفــی نداریــم. مــا در واقــع اختیــار را بــه صاحبــان فیلــم 
داده ایــم؛ زیــرا آن هــا افــرادی متدیــن و آشــنا 
بــه فضــای کشــور هســتند و بــه خوبــی 
ــازمان  ــس س ــد. رئی ــائل را درک می کنن مس
ســینمایی بیــان کــرد: صاحبــان فیلم قــدر اثر 
خــود را می داننــد؛ بــه همیــن دلیــل منتظــر 
ــه تصمیمــی واحــد  ــا خودشــان ب هســتیم ت
ــا نمایــش  ــم ب ــا نمایــش فیل برســند کــه آی
ــا  ــه آن ه ــره. هــر تصمیمــی ک ــدون چه ــا ب ــره باشــد ی چه
بگیرنــد، مــا تــالش می کنیــم تصمیمشــان را عملــی کنیــم. 
ایوبــی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اکــران »رســتاخیز« 
از موعــد نمایــش خــود بــه تعویــق افتــاده، صاحبــان فیلــم 

ــن ــد.  خبرآنالی ــا دارن ــت بیشــتری را از م ــار حمای انتظ

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
آقای حمزه خودسیانی فرزند  پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰۳۰8  برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۱8۰۰۲58۳ کالسه 
محمد بشماره شناسنامه ۴۹۰5 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱65.۴۹ متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۰5  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۰۷/۱۱

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰5/6۱5/الف/م به تاریخ ۹5/۰6/۲۱
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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۱8۰۰۲5۳۰ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۲۰8۱ آقای حسینعلی قندی زفره ئی 
فرزند هاشم بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  ۴۳8۱ متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۹۴  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

الواسطه از آقای رضا هرندیان
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۰۷/۱۱

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰5/6۱۹/الف/م به تاریخ ۹5/۰6/۲۱
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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۱8۰۰۲58۲ کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰58۱ آقای نبی اله نظری لودریچه فرزند 
علی اصغر بشماره شناسنامه ۹۰۰ صادره از آبادان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۷۷.5۲ متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۰5  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای اصغر نظریان لودریچه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۰۷/۱۱

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   
شماره:۳۷/۰5/6۱۲/الف/م به تاریخ ۹5/۰6/۲۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : محمد رضا توسلی  دادخواستی به طرفیت خوانده : مجتبی افشین پور  به خواسته تنفیذ قرار داد و تخلیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 
شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹5۰۹۹8۳۷5۱۴۰۰۳۷8 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹5/۰۹/۰۷ و ساعت ۰۹:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/66۹/م الف به تاریخ ۹5/۰۷/۰۷
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای اصغر مرادی با وکالت آقای محمود عدالتی نیا دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت قصیده باریک رو به 
این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۱۰۹ ثبت و برای روز  چهارشنبه ۹5/۰8/۲6 و ساعت ۰۴:۴5 وقت رسیدگی تعیین 
شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/68۲/م الف به تاریخ ۹5/۰۷/۰8
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای اصغر مرادی با وکالت آقای محمود عدالتی نیا دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت مجید گودرزی به 
این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۱۱۱ ثبت و برای روز  چهارشنبه ۹5/۰8/۲6 و ساعت ۰5:۰۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/68۱/م الف به تاریخ ۹5/۰۷/۰8
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای امیر حسین احمدی به وکالت محمود آقایی و مریم مهر افزا دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت جواد 
ربیعی دولت آبادی به این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۱۷۴  ثبت و برای روز شنبه  ۹5/۰۹/۲۰ و ساعت ۱6:۰۰ 
وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/6۷۰/م الف به تاریخ ۹5/۰۷/۰۳
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای امیر حسین احمدی به وکالت محمود آقایی و مریم مهر افزا دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت جواد 
ربیعی دولت آبادی به این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۱۷5  ثبت و برای روز شنبه  ۹5/۰۹/۲۰ و ساعت ۱6:۱5 
وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/6۷۱/م الف به تاریخ ۹5/۰۷/۰۳
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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
موسوی  محمد  سید  آقای   ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰۱۳6 پرونده  شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۱8۰۰۲۷۲۳ کالسه  رای  ۱-برابر 
فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 65۰۳ صادره از تهران  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به 
مساحت ۹6۴.۴۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۱۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
آقای سید مجتبی موسوی  پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰۱۳۷  رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۱8۰۰۲۷۲۱ کالسه  ۲-برابر 
فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه ۱۰55۱ صادره از تهران  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
انبار به مساحت ۹6۴.۴۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۱۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
۳-برابر رای شماره ۱۳۹56۰۳۰۲۰۱8۰۰۲۷۲۲ کالسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰۱۳8 خانم  مریم داوودوند فرزند 
کریم بشماره شناسنامه ۲ صادره از دهنو  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت ۹6۴.۴۰ 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۱۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰۷/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۰۷/۲6
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره :656 /۳۷/۰5/الف/م به تاریخ ۹5/۰۷/۰۴

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 ۱۳ 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 
اسناد رسمی  بااستناد  اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  دولت  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 
و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده 
نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند  می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان  اسناد  به صدور 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک  رسید  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق   اعتراض 

نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۴6۰۳۰۲۰۱8۰۰5۹۰۳ کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۱۱۳6 آقای محمد حسین فتاحی دولت 
آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۹8 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
۱۴۷.۳۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۰5  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای حسین رنجبران
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۰۷/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۰۷/۲6
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰5/6۷۷/الف/م به تاریخ ۹5/۰۷/۰8

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آسیه سر شوق  دارای شناسنامه شماره ۳8۴ به شرح دادخواست به کالسه ۳۴۳۹/۹5 ح ۱۰ از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی سر شوق     بشناسنامه 5۷۲ در 
تاریخ ۹5/۳/۲۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر 
و یک همسر ۱- آسیه سر شوق ش ش ۳8۴ فرزند دختر ۲- سمیه سر شوق ش ش ۴۰۹6 فرزند دختر ۳- 
ریحانه سر شوق ش ش ۱۴۱68 فرزند دختر ۴- مهناز حیدری هراتمه ش ش ۱ همسر 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 : ۲۰۱۱۹/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسن ظهرابی  دارای شناسنامه شماره ۲۷ به شرح دادخواست به کالسه ۳۴۴5/۹5 ح ۱۰ از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مانده علی ظهرابی     بشناسنامه ۲۰5 در 
تاریخ ۹۳/۷/۱5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج دختر 
و چهار پسر ۱- بهجت ظهرابی ش ش ۴۱۰ فرزند دختر ۲- طاهره ظهرابی ش ش ۱۱66۳ فرزند دختر ۳- طیبه 
ظهرابی ش ش ۱۱۹ فرزند دختر ۴- مرضیه ظهرابی  ش ش ۱۲58۷ فرزند دختر 5- عزت ظهرابی ش ش ۹۷6۲ 
فرزند دختر 6- علیرضا ظهرابی ش ش ۹6۲ فرزند پسر ۷- محمد رضا ظهرابی ش ش ۱۰6۲۳ فرزند پسر 8- 
محمد حسن ظهرابی ش ش ۲۷ فرزند پسر ۹- محمد حسین ظهرابی ش ش ۹۷6۱ فرزند پسر 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 : ۲۰۱۱۱/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی مزایده 
در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان پرونده ۳۳5/۹۴ خواهان مسعود پاکدل با وکالت خانم فریناز دهقانی 
ناژوانی علیه ،محمود بتول عفت و زهرا شهرتین پاکدل به نشانی اصفهان خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه مسجد 
ذوالفقار پالک 5 در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص فروش پالک ثبتی 8۱۱۲ بخش ۳ اصفهان در تاریخ 
۱۳۹5/8/۲ ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای 
احکام حقوقی  طبقه چهارم برگزار نماید ، طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید و با واریز ۱۰ 
درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8 و بهمراه داشتن فیش آن 
در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد 
نمایند.مورد مزایده یک باب منزل مسکونی قدیمی به آدرس اصفهان خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه مسجد 
ذوالفقار کد پستی 8۱۴۷۹-۱5۳6۳ می باشد که حسب رونوشت سند ابرازی ملک فوق یک باب خانه با پالک ثبتی 
8۱۱۲ واقع در کوچه ذوالفقار  ناحیه ۳ اصفهان با حق سر طاق به دیوار مدرسه  با شماره 8۱۱۹ و فاقد ابعاد و مساحت 
می باشد و مطابق با حدود و مشخصات سند مالکیت ملک فوق جنوب به دیوار اشتراکی با خانه نمره 8۱۱۳ از سوی 
شهرداری منطقه ۳ پالک فوق بصورت مسکونی قدیمی و در منطقه مسکونی در محدوده بازار و اماکن تاریخی قرار 
دارد. شماال در گذر 6 متری  ۳ متر از محور عقب نشینی پنج شمال شرقی۲*۲ و غربا ۴ متری ۲ متر از محور عقب 
نشینی رعایت گردد و با توجه به گزارش کارشناس نقشه برداری منتخب آن دادگاه محترم مساحت عرصه موجود 
ملک برابر با ۱۹۹/۴۰ متر مربع که با در نظر گرفتن مساحت فضای معبر غربی به میزان ۲8/6۱ متر مربع به مساحت 
موجود می باشد ب همراه فضای معبر غربی برابر ۲۲8/۰۱ متر مربع می باشد که پس از اعمال عقب نشینی بر طبق 
نامه شهرداری مساحت باقیمانده عرصه جنوبی با ۱56/5۹ متر مربع توسط کارشناس نقشه برداری اعالم گردیده 
است  اعیانی احداث به صورت فرسوده و در دو طبقه با مدت بالغ بر ۴۰ سال دارای دیوار گلی سقف چوبی درب 
های داخلی از جنس چوب و رنگ مستعمل می باشد ملک دارای انشعابات آب برق و گاز می باشد. که با توجه 
به جمیع جهات از جمله قدمت موقعیت مساحت عرصه  و اعیان مساحت باقیمانده قیمت منطقه ای نوع سازه 
دسترسی به شبکه شوراع معابر ارزش انشعابات منوصبه و عوامل موثر من جمله عرضه و تقاضا و بالمعارض بودن 
جهت نقل و انتقال به قیمت پایه ششدانگ ملک فوق 5/۷8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد.شماره :۲۰۲۴۱/ م الف 

دادورز اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم سیامک نیری  دارای شناسنامه شماره ۱۲۷۷ به شرح دادخواست به کالسه ۳۴۴6/۹5 ح ۱۰ از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین نیری      بشناسنامه 8۹ در 
تاریخ ۹۳/8/۲۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
دو دختر و یک همسر ۱- سیروس نیری ش ش۲55۷ پسر متوفی ۲- ساسان نیری ش ش ۱55۴ پسر متوفی 
۳- سیامک نیری ش ش ۱۲۷۷ پسر متوفی ۴- سوسن نیری ش ش ۱۳۲۳ فرزند دختر 5- سهیال نیری ش 
ش ۱۱۲6 فرزند دختر  6- خاور عسکری ش ش ۷۰ همسر 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 : ۲۰۱۱5/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 ۱۰ به کالسه ۳۴۴۹/۹5 ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱۴۰6  بیدی    دره  نوروزی  اکرم  خانم 
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس نوروزی دره بیدی       
بشناسنامه ۲۲۳6 در تاریخ ۹5/۲/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه دختر و سه پسر ۱- اکرم نوروزی دره بیدی ش ش ۱۴۰6 فرزند دختر ۲- اعظم نوروزی دره بیدی ش 
ش ۲۴۴۷۳فرزند دختر ۳- شهر بانو نوروزی دره بیدی ش ش 66۰ فرزند دختر ۴- علی اکبر نوروزی دره بیدی 
ش ش ۱۷۳۷ فرزند پسر 5- علی اصغر نوروزی دره بیدی ش ش ۱۴۲۳ فرزند پسر 6- غالمحسین دره بیدی 
ش ش ۱۱۹۱ فرزند پسر 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 : ۲۰۱۳۲/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید محسن وردای اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۹۲۹ به شرح دادخواست به کالسه ۳۴۷6/۹5 از این 
دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس مومنی        بشناسنامه 
۲6۹۱۷ در تاریخ ۱۳۹۳/8/۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- سید عباس ورادی اصفهانی ش ش ۲6۳68 نسبت با متوفیه همسر ۲- مهر السادات ورادی اصفهانی به ش 
ش 8۲6 نسبت با متوفیه فرزند ۳- حشمت السادات ورادی اصفهانی به ش ش ۴۷۲ نسبت با متوفیه فرزند 
۴- بدر السادات ورادی اصفهانی به ش ش 8۳ نسبت با متوفیه فرزند 5- عفت السادات ورادی اصفهانی ش ش 
۱۷5 نسبت با متوفیه فرزند 6- سید ناصر ورادی اصفهانی ش ش ۴۴۱نسبت با متوفیه فرزند ۷- سید محسن 
ورادی اصفهانی ش ش ۹۲۹ نسبت با متوفیه فرزند 8- سید مجید ورادی اصفهانی ش ش 66۷ نسبت با متوفیه 
تا هرکسی  نماید  نوبت یکمرتبه آگهی می  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  فرزند  
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 : ۲۰۱۴5/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت مطرح شد:

یکایک مردم ایران، شایسته دریافت تندیس مقاومت هستند

آخرین خبرها از فیلم رستاخیز



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

یکشنبه  11  مهرماه   61395 کاپیتان شریفی، کاندیدای بهترین ...
ـــمـــاره  265 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  کاپیتان شریفی 

کاندیدای بهترین بازیکن آسیا
ــای  ــران در رقابت ه ــان ای نوجوان
ــه کار  ــت ب ــیا دس ــی آس قهرمان
بزرگــی زدنــد؛ ضمــن کســب 
ســهمیه جــام جهانــی توانســتند 
بــه فینــال مســابقات نیــز صعود 
ــراق در راه  ــف ع ــا حری ــد ت کنن

قهرمانی باشند. 
عبــاس  شــاگردان  بــرای  حالــی  در  موفقیت هــا  ایــن 
رقــم  هنــد  در  آســیا  قهرمانــی  رقابت هــای  در  چمنیــان 
ــتانه  ــاال در آس ــی ح ــوان ایران ــیربچه های نوج ــه ش ــورد ک خ
ــر  ــا ب ــد. بن کســب یــک افتخــار جدیــد دیگــر نیــز قــرار دارن
نوشــته رســانه های هنــدی، 3 بازیکــن از ایــران، عــراق و 
ــه عنــوان کاندیــدای کســب عنــوان بهتریــن بازیکــن  ژاپــن ب
ــه از  ــد شــده اند ک ــان آســیا کاندی ــی نوجوان ــت قهرمان تورنمن
جمــع شــاگردان عبــاس چمنیــان، محمــد شــریفی، کاپیتــان 
ایــران، جدی تریــن کاندیــدا بــرای کســب ایــن عنــوان اســت.  
هافبــک هجومــی شــماره 8 ایــران کــه پــس از آســیب دیدگی 
ــد  ــی، بازوبن ــه گروه ــای مرحل ــران در بازی ه ــان اول ای  کاپیت
را بــه دســتان خــود بســت، نقــش بســزایی در صعــود ایــران 
بــه فینــال و جــام جهانــی داشــت و حــاال کاندیــدای اصلــی 

کســب عنــوان برتریــن بازیکــن تورنمنــت اســت.

جهانبخش دوشنبه در اردوی تیم ملی
مصدومیــت ادامــه دار ملی پــوش ایرانــی باعــث شــد تــا 
ــد  ــر هلن ــگ برت ــه هشــتم لی ــن بازیکــن در بازی هــای هفت ای
ــه  ــرد. علیرضــا جهانبخــش ب ــار لقــب بگی ــزرگ الکم ــب ب غای
دلیــل کشــیدگی کشــاله ران نزدیــک بــه دو هفتــه اســت 
 در تمرینــات گروهــی و بازی هــای آلکمــار حضــور نــدارد 
و غیبــت او نقــش بســزایی در رونــد نتایــج ایــن تیــم داشــته؛ 
ــت  ــر زنی ــه پــس از شکســت ســنگین 5-0 براب ــه نحــوی ک ب
ــی  ــس مطبوعات ــروم در کنفران ــورگ، ون دن ب ــن پطرزب در س
تیمــش  دیگــر  بازیکــن  دو  یکــی  و  جهانبخــش   غیبــت 
را دلیــل اصلــی عملکــرد ضعیــف AZ دانســت. در حالــی 
ــا  ــازی ب ــه ب ــش ب ــا جهانبخ ــد علیرض ــی می ش ــه پیش بین ک
اســپارتارتردام در هفتــه هشــتم لیــگ برتــر هلنــد برســد، کادر 
ــه شــرایط حســاس  ــا توجــه ب پزشــکی باشــگاه اعــام کــرد ب
ــت  ــدور نیس ــار مق ــب آلکم ــور او در ترکی ــن حض ــن بازیک  ای
و جهانبخــش قطعــا در ایــن بــازی بــه میــدان نخواهــد رفــت 
تــا رونــد درمانــی اش تکمیــل شــود. بــه ایــن ترتیــب علیرضــا 
جهانبخــش کــه بــه اردوی تیــم ملــی ایــران دعــوت شــده بــا 
ــح روز  ــدی، صب ــا باشــگاه هلن ــه ب هماهنگی هــای صورت گرفت
دوشــنبه هلنــد را بــه مقصــد ازبکســتان تــرک می کنــد تــا در 
تاشــکند بــه جمــع شــاگردان کارلــوس کــی روش اضافــه شــود.

شاهیننصیرینیا:
 مرادی برای خدمت به وزنه برداری 

استعفا دهد 
قهرمــان پیشــین وزنه بــرداری 
جهــان معتقــد اســت رئیــس 
فدراســیون برخــاف اظهــارات 
اخیــرش بــه هیچ وجــه تــاب 
انتقــاد نــدارد و مثــل همیشــه بــا 
برخــورد  سیاســت   اعمــال 
و حــذف منتقــدان، آن هــا را طــرد 
و خانه نشــین خواهــد کــرد. شــاهین نصیری نیــا گفــت: 
پیشــنهادی بــرای علــی مــرادی دارم. او صراحتــا اعــام کــرده 
ــت.  ــرداری اس ــی وزنه ب ــای اهال ــنهادات و راهکاره ــع پیش تاب
درنتیجــه مــن بــه عنــوان عضــوی کوچــک از خانــواده بــزرگ 
ــه  ــک ب ــت و کم ــرای خدم ــم او ب ــه می کن ــرداری توصی وزنه ب
ــا  ــد و اســتعفا دهــد. مطمئن ــد ریاســت را بزن ــن رشــته، قی ای
ایــن تنهــا راهــی اســت کــه او می توانــد خالصانــه بــرای نجــات 
ــکاران  ــدال آوران و ورزش ــد. م ــام ده ــران انج ــرداری ای وزنه ب
بســیاری همچــون مــن، بهــداد ســلیمی و ..... ســال ها چــوب 
سیاســت های غلــط مــرادی را خوردیــم کــه مطمئنــا بــا تــرک 
صندلــی ریاســت توســط او می تــوان امیــدوار بــود ایــن 
ــرداران جــوان و نســل بعــدی  ــرای وزنه ب ــده، ب ــات در آین اتفاق

این رشته مدال آور تکرار نخواهد شد.

 جوسازی چند شطرنج باز خارجی 

علیه میزبانی ایران
ــی  ــا میزبان ــه ب ــد ک ــام کرده ان ــد شــطرنج باز خارجــی اع چن
ایــران بــرای مســابقات قهرمانــی زنــان جهــان مشــکل دارنــد. 
بــا پیگیــری فدراســیون شــطرنج، میزبانــی رقابت هــای 
قهرمانــی بانــوان جهــان در ســال ۲0۱۷ بــه ایــران رســید. ایــن 
ــود؛  ــد ب ــوان خواه ــران در ورزش بان ــی ای ــن میزبان بزرگ تری
ــن از  ــد ت ــراض چن ــی از اعت ــایت های خارج ــی س ــا بعض ام
ــی  ــد. برخ ــر داده ان ــران خب ــی ای ــه میزبان ــطرنج بازان علی  ش
ــرای  ــه دلیــل اینکــه ب ــد ب ــوان شــطرنج باز اعــام کرده ان از بان
حضــور در رقابت هــای قهرمانــی، زنــان جهــان بایــد بــا 
حجــاب حضــور پیــدا کننــد، حاضــر بــه شــرکت در مســابقات 
ــکا  ــم آمری ــدزه، شــطرنج باز گرجــی تی ــازی پایکی نیســتند. ن
ــه  ــران ب ــاب ای ــم انتخ ــه تصمی ــراف ب ــا تلگ ــه ب در مصاحب
 عنــوان کشــور میزبــان اعتــراض کــرده و آن را بی رحمانــه 
و ناراحت کننــده دانســته و گفتــه کــه حاضــر نیســت در 
ــد.  ــرکت کن ــران ش ــان در ای ــان جه ــی زن ــابقات قهرمان مس
البتــه ســوزان پولــگار، بهتریــن بانــوی تاریــخ و رئیــس 
ــی  ــیون جهان ــوان فدراس ــطرنج بان ــیون ش ــی کمیس آمریکای
ــه ایــران دفــاع کــرده و در مصاحبــه ای  از اعطــای میزبانــی ب
اعتــراض شــطرنج بازان را جوســازی اعــام کــرده اســت.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در روزی کــه ورزشــگاه حافظیــه شــیراز پــس از مــدت زمــان 
ــود، پرســپولیس  ــو از تماشــاگر شــده ب نســبتا طوالنــی ممل
تهــران در نخســتین بــازی خــود در رقابت هــای جــام 
ــقایی های  ــکل گرفته قش ــازه ش ــم ت ــاف تی ــه مص ــی ب حذف
ــو  ــد. برانک ــذف ش ــی ح ــات پنالت ــت و در ضرب ــیراز رف ش
ایوانکوویــچ ســرمربی پرســپولیس، در غیــاب بازیکنــان 
 ملی پــوش خــود بــا ترکیــب رادو شــوویچ، حســین ماهینــی
 محســن ربیع خــواه، احمــد نوالهــی، محســن مســلمان
 کمــال کامیابی نیــا، امیــد عالیشــاه، والدیمیــر پریامــوف

ــه  ــا ب ــی پ ــور و صــادق محرم ــی علیپ ــع، عل ــد آرام طب محم
میــدان گذاشــت. بیــش از 8 هــزار تماشــاگر و هــوادار تیــم 
قشــقایی شــیراز بــا کاه و لباس عشــایر قشــقایی از ســاعت 
ــور  ــا ش ــده و ب ــرد آم ــیراز گ ــه ش ــگاه حافظی  ۱5 در ورزش
و هیجــان خاصــی بــه تشــویق جوانــان غیرتمنــد قشــقایی 

پرداختــه بودنــد.
    هربیشهگمانمبرکهخالیاست

برانکــو کــه حریــف را دســت کــم گرفتــه بــود و بــاور نداشــت 
در نبــود ایــن چنــد بازیکــن پرســپولیس در مصــاف بــا یــک 
ــه  ــی ب ــود، زمان ــت ش ــل شکس ــی متحم ــته دوم ــم دس تی
خــود آمــد کــه کار از کار گذشــته و در ضربــات پنالتــی بازنــده 
ــا جــام  ــد ب ــاوری می بای ــال ناب ــود و در کم ــه 5 شــده ب 6 ب
حذفــی وداع کنــد تــا ایــن مثــل قدیمــی ایرانی هــا را آویــزه 

گــوش کنــد و بــه خاطــر بســپارد کــه »هربیشــه گمــان مبــر 
کــه خالــی اســت / شــاید کــه پلنــگ خفتــه باشــد«

    نیمهاول
بــه هــر حــال دیــدار بســیار جــذاب و دیدنــی دو تیــم 
ــازی تهاجمــی  ــا ب ــران و قشــقایی شــیراز ب پرســپولیس ته
ــد  ــا کاربل ــا ام ــرمربی بی ادع ــری، س ــر اکب ــاگردان اصغ ش
تیــم قشــقایی، آغــاز شــد. تیــم قشــقایی در دقیقــه 8 
صاحــب موقعیــت گلزنــی از پشــت ۱8 قــدم شــد کــه ارســال 

تــوپ از ضربــه ایســتگاهی را محمــد زارعــی بــا ضربــه ســر 
ــن گل ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــس از ب ــرد. پ ــه گل ک ــل ب  تبدی

ــت  ــد موقعی ــدند و چن ــه ش ــه حمل ــی ها یکپارچ پرسپولیس
ــد، امــا تمام کننــده نداشــتند   خــوب گلزنــی هــم پیــدا کردن

و توپ ها را با بی دقتی به خارج می فرستادند. 
     نیمهدوم

در آغــاز نیمــه دوم هــم برتــری بــا تیــم قشــقایی شــیراز بــود 
ــه  ــت و در دقیق ــتور کار داش ــی را در دس ــازی تهاجم ــه ب ک

ــا شــوت ســهمگین  ــرد؛ ام ــدا ک ــی پی 5۱ هــم فرصــت گلزن
نگارنــده از پشــت محوطــه جریمــه زوزه کشــان بــا اختــاف 
کمــی بــه بیــرون رفــت. از ایــن لحظــه قرمزپوشــان تهــران 
بــا اســتفاده از بــازی دفاعــی شــاگردان اکبــری بــر حمــات 
دروازه حریــف  بــه  را  زیــادی  فشــار  و  افزودنــد  خــود 
ســختکوش خــود تحمیــل کردنــد کــه حاصلــش گل زیبــای 
ــان  ــد اذع ــراق بای ــدون اغ ــود. ب ــه 6۱ ب ــوف در دقیق پریام
کنیــم کــه از ایــن لحظــه تــوپ و میــدان در اختیــار شــاگردان 
برانکــو بــود؛ هرچنــد کــه دفــاع منطقــی و اصولــی بازیکنــان 
قشــقایی راهــم نبایــد نادیــده گرفــت کــه بــا چنــگ و دنــدان 
ــدند؛ در  ــی ها ش ــی پرسپولیس ــع گلزن ــد و مان ــاع کردن دف
ــان  ــی و دو زم ــت قانون ــنگ در وق ــازی قش ــن ب ــه ای نتیج
ــاب ۱ – ۱  ــا حس ــان ب ــی همچن ــت اضاف ــه ای وق ۱5 دقیق
مســاوی بــه پایــان رســید و کار بــه ضربــات پنالتــی کشــیده 
شــد؛ آنچــه خواســت اکبــری و شــاگردان خســته اش بــود. 
ــار  ــی ی ــان تهران ــا قرمزپوش ــانس ب ــی ش ــت پنالت در ضیاف
ــم  ــر تی ــان خوش فک ــدی، دروازه ب ــه اس ــن اینک ــود. ضم نب
ــی  ــات نهای ــیر ضرب ــی مس ــه خوب ــز ب ــیراز نی ــقایی ش قش
پرسپولیســی ها را تشــخیص داده بــود؛ ضربــات پنالتــی 
کامیابی نیــا و زاهــدی را به خوبــی دفــع کــرد و مانــع از ورود 
تــوپ بــه درون دروازه شــد تــا تیمــش 6 بــر 5 در ضیافــت 
ــدار حســاس  ــن دی ــح ای ــوع فات ــر 6 در مجم ــی و ۷ ب پنالت

ــا باشــد. و زیب

مهم ترین شگفتی جام حذفی درشیراز رقم خورد

وداع تلخ قرمزها با جام حذفی

ــن  ــس آه ــن کنفران ــه کار دومی ــاز ب ــم آغ ــان در مراس ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام   مدی
و فــوالد ایــران )متــال بولتــن( بــا بیــان اینکــه مقــرر اســت تولیــد فــوالد در ایــران از ۱۷ میلیــون تــن 
در زمــان حاضــر بــه 55 میلیــون تــن در ســال ۱404 برســد، تأکیــد کــرد: برگــزاری ایــن کنفرانــس در 
اصفهــان راه رســیدن بــه ایــن هــدف را همــوار می کنــد؛ زیــرا شــرکت های خارجــی بیــش از پیــش 
ــا ظرفیت هــای ایــران آشــنا شــدند و زمینــه روابــط بین المللــی فراهــم می شــود. بهــرام ســبحانی  ب
افــزود: تولیــد فــوالد ایــران در ســال ۲0۱5 میــادی حــدود ۱6.۱ میلیــون تــن و میــزان مصــرف آن 
در کشــور در زمــان یادشــده حــدود ۱8.۷ میلیــون تــن بــوده اســت. ایــن رقــم تــا ســال آینــده بــه 
۲0 میلیــون و تــا ســال ۱404 بــه 35 میلیــون تــن در ســال می رســد. وی بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه 
رشــد صــادرات فــوالد و رونــد کاهشــی واردات فــوالد در ایــران از ســال ۲00۷ میــادی تــا ۲0۱5 گفــت: 
ــراز تجــارت فــوالد ایــران، قطعــا مثبــت و ایــران صادرکننــده خالــص فــوالد خواهــد شــد   امســال ت
ــه  ــوالد مبارک ــل شــرکت ف ــر عام ــت. مدی ــوالد در کشــور پیشــی خواهــد گرف و صــادرات از واردات ف
اصفهــان همچنیــن بــا بیــان اینکــه ایــران در حــال طــی کــردن مســیر توســعه تــا ســال ۱404 اســت 
ــوالد در کشــور  ــق ۱404، ســرانه مصــرف ف ــا اف ــای ســند چشــم انداز ت ــر اســاس برنامه ه ــزود: ب اف
بایــد بــه 350 کیلوگــرم در ســال برســد؛ یعنــی مصــرف داخلــی مــا بــا توجــه بــه پیش بینــی جمعیــت 
یکصــد میلیــون نفــری بــه 35 میلیــون تــن و صــادرات فــوالد بــه ۲0 میلیــون تــن خواهــد رســید. 
وی ســرانه مصــرف فــوالد در زمــان حاضــر را در کشــور ۲3۷ کیلوگــرم اعــام و تصریــح کــرد: ایــن 
رقــم در کشــور توســعه یافته ای ماننــد کــره جنوبــی یک هــزار کیلوگــرم اســت. بایــد در نظــر داشــت 
ســرانه مصــرف فــوالد، یکــی از شــاخص های توســعه در جوامــع اســت؛ بــه طــوری کــه تــا کمتــر از 
ــورهای در  ــرای کش ــا 300 ب ــن ۱00 ت ــعه یافته، بی ــر توس ــورهای کمت ــرای کش ــال ب ــرم در س ۱00 کیلوگ
ــوالد  ــل ف ــر عام ــرای کشــورهای توســعه یافته اســت. مدی ــرم ب ــش از 300 کیلوگ حــال توســعه و بی
مبارکــه گفــت: میــزان مصــرف فــوالد در منطقــه خاورمیانــه، 53 میلیــون تــن در ســال اســت کــه 30 
میلیــون آن وارداتــی اســت؛ بنابرایــن ایــران بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد در ایــن منطقــه 
می توانــد نقــش بســزایی در تأمیــن ایــن نیــاز داشــته باشــد و ایــن موضــوع توســعه صنعــت فــوالد 
را در ایــران توجیــه می کنــد. ســبحانی بــا اشــاره بــه برخــورداری ایــران از دانــش فنــی تولیــد فــوالد 
ــرده ــروی تحصیلک ــوالدی و نی ــای ف ــاخت واحده ــی و س ــزات، طراح ــاخت تجهی ــای س  در زمینه ه
افــزود: ایــران اکنــون ۲8 میلیــون تــن ظرفیــت آمــاده بــه کار در تولیــد فــوالد دارد. بــه گفتــه وی اکنون 
ــی در حــال اجراســت  ــه خوب ــا ظرفیــت ۲۱ میلیــون تــن ب  طرح هــای توســعه تولیــد فــوالد کشــور ب

و به زودی به چرخه تولید کشور اضافه می شوند.
     چالشهایموجوددربخشتولیدفوالد

ــرد:  ــار ک ــوالد اظه ــد ف ــش تولی ــود در بخ ــای موج ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــن ب ــبحانی همچنی س
چگونگــی اســتخراج و فــرآوری ســنگ آهــن، آب، حمــل و نقــل، منابــع انــرژی و هزینــه تمام شــده 
ــود  ــای موج ــه ظرفیت ه ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــت. وی در بخ ــن چالش هاس ــه ای از جمل

در فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد و افــزود: ایــن کارخانــه، بزرگ تریــن تولیدکننــده آهــن اســفنجی دنیــا 
ــه  ــوالدی در خاورمیان ــای ف ــده ورق ه ــن تولیدکنن ــال و بزرگ تری ــن در س ــون ت ــت ۱۲ میلی ــا ظرفی  ب
ــص  ــد ناخال ــک درصــد از تولی ــه ی ــوالد مبارک ــه شــرکت ف ــان اینک ــا بی و شــمال آفریقاســت. وی ب
 داخلــی )GDP( و پنــج درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت را بــه خــود اختصــاص داده

ــا  اظهــار کــرد: ایــن شــرکت حــدود 50 درصــد از فــوالد کشــور را تولیــد می کنــد و همیــن ســهم را ت
ــا  ــه ت ــوالد مبارک ــد گــروه ف ــر اینکــه ظرفیــت تولی ــد ب ــا تأکی ســال ۱404 حفــظ خواهــد کــرد. وی ب
ــوالد  ــد ف ــده، ظرفیــت تولی ــدای ســال آین ــح کــرد: از ابت ــن می رســد، تصری ــون ت ــه ۲5 میلی ۱404 ب
ــرداری از ســایر طرح هــای توســعه در  ــا اشــاره بهره ب ــن می رســد. وی ب ــون ت ــه ۱0.3 میلی ــه ب مبارک
فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: بــه زودی حــدود ۱.8 میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــد کارخانــه اضافــه 
ــن  ــدن مســئله تأمی ــم خوان ــا مه ــری از ســخنان خــود ب ــر ســبحانی در بخــش دیگ می شــود. دکت
گندلــه و آب مــورد نیــاز بــرای واحدهــای تولیــدی در دســت احــداث و همچنیــن حمایت هــای مالــی 
ــل  ــن شــبکه مناســب حمــل و نق ــه فکــر تأمی ــن االن ب ــد از همی ــوارد بای ــن م ــر ای گفــت: عــاوه ب
ــای در  ــی محصــوالت تولیدشــده در کارخانه ه ــای هــدف صادرات ــرژی، بازاره ــن ان محصــوالت، تأمی
دســت احــداث باشــیم. بــه خاطــر داشــته باشــیم فقــط در صــورت ایجــاد باالنــس در زنجیــر فــوالد 
می توانیــم افــق روشــنی در تولیــد فــوالد داشــته باشــیم؛ در غیرایــن صــورت مصرف کننــده شــمش 
در کارخانــه نــورد انتظــار قیمــت کمتــری از تولیدکننــده شــمش دارد، همین طــور تولیدکننــده شــمش 
انتظــار قیمــت کمتــر ســنگ آهــن از معــدن را دارد و همین طــور تــا آخــر؛ بنابرایــن اگــر زنجیــره تولیــد 
کامــل نباشــد، همچنــان بــا چالــش بزرگــی در ایــن زمینــه مواجــه خواهیــم بــود. بــه نظــر می رســد 
اگــر مالکیــت خطــوط تولیــد کــه بــه صــورت مجــزا در بخــش زنجیــره فــوالد قــرار دارنــد بــا یکدیگــر 
ادغــام شــوند و کل زنجیــره در یــک مالکیــت قــرار گیــرد، یعنــی از ســنگ آهــن تــا نــورد پراکندگــی 
نداشــته باشــیم، آن وقــت اســت کــه ارزش افــزوده در همــه بخش هــا حاصــل خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
قــرار گرفتــن کل زنجیــره فــوالد در یــک مالکیــت، ارزش افــزوده و آرامــش بیشــتری ایجــاد می کنــد. 
بحــث بعــدی مســئله پــول و نقدینگــی اســت کــه اکنــون بحمــدهللا شــرایط خوبــی فراهــم شــده تــا 
ــت بیشــتری نشــان  ــه ســرمایه گذاری در کشــور رغب شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجــی نســبت ب
دهنــد. عــاوه بــر ایــن اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــر بایــد بــه فکــر کاهــش هزینه هــای تولیــد 
باشــیم تــا بتوانیــم در ایــن بــازار رقابتــی، محصــوالت کیفــی خــود را عرضــه کنیــم؛ ضمــن اینکــه بایــد 

 بــه بازاریابــی بــرای محصــوالت فعلــی و آینــده نظــر بیشــتری داشــته باشــیم و بــا نــگاه صادراتــی 
و بازاریابــی داخلــی و خارجــی بــه فکــر تکمیــل طرح هــا و تولیــد بیشــتر باشــیم. وی در ادامــه ضمــن 
معرفــی شــرکت فــوالد مبارکــه در حضــور میهمانــان خارجــی و داخلــی گفــت: ایــن شــرکت در ســال 
۱99۱ میــادی تأســیس شــد و بــا دارا بــودن ۱۱ واحــد احیامســتقیم و بــا تولیــد ۱۲ میلیــون تــن آهــن 
ــای  ــده ورق ه ــن تولیدکنن ــان و بزرگ تری ــن اســفنجی در جه ــده آه ــن تولیدکنن اســفنجی، بزرگ تری
فــوالدی در خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت. ایــن شــرکت یــک کارخانــه کامــا بــه هم پیوســته اســت 
و بــا دارا بــودن واحــد گندله ســازی، احیامســتقیم، فوالدســازی، نــورد گــرم و ســرد، توانایــی تبدیــل 
 ســنگ آهــن بــه انــواع ورق هــای فــوالدی اعــم از گــرم و ســرد، ورق رنگــی، گالوانیــزه و قلــع انــدود 
را دارد. مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــه منظــور آشــنایی هــر چــه بیشــتر میهمانــان حاضــر در کنفرانــس 
بــا گــروه فــوالد مبارکــه افــزود: ایــن شــرکت چنــد واحــد عملیاتــی را بــه عنــوان شــرکت های تابعــه 
در زیرمجموعــه خــود دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه مجتمــع فــوالد ســبا در نزدیکــی شهرســتان 
ــن  ــون ت ــت ۱/5 میلی ــا ظرفی ــاس ب ــزگان در بندرعب ــوالد هرم ــن، ف ــزار ت ــت ۷50 ه ــا ظرفی لنجــان ب
تولیــد اســلب، فــوالد سفیددشــت بــرای تولیــد یــک میلیــون تــن اســلب و ورق نــورد گــرم، شــرکت 
ــع خودروســازی  ــاز صنای ــورد نی ــزه م ــه ورق گالوانی ــاری ک ــد ورق خــودروی چهارمحــال و بختی  تولی
ــا  ــدام ب ــنگان هرک ــی س ــروژه معدن ــان و دو پ ــزه کاش ــد گالوانی ــن واح ــد، همچنی ــن می کن را تأمی

ــرد. ــاره ک ــه اش ــن گندل ــون ت ــنگ آهن و 5 میلی ــن س ــون ت ــت 5 میلی ظرفی
ــاه  ــنبه، 6 مهرم ــن( روز سه ش ــال بولت ــران )مت ــوالد ای ــن و ف ــی آه ــس بین الملل ــن کنفران  دومی
ــوالد  ــن و ف ــادرات آه ــد و ص ــه تولی ــران در زمین ــای ای ــا و توانایی ه ــی ظرفیت ه ــدف معرف ــا ه  ب
ــه در محــل هتــل عباســی اصفهــان برگــزار شــد. در  ــی در ایــن زمین و شناســایی فرصت هــای جهان
ایــن کنفرانــس کــه تــا چهارشــنبه ۷ مهــر ادامــه داشــت، حــدود ۱50 مهمــان خارجــی از بیــش از 30 
کشــور دنیــا از جملــه انگلیــس، ایتالیــا، فرانســه، ژاپــن، آلمــان، اتریــش، اوکرایــن، ترکیــه، آفریقــای 
ــی، عمــان  ــد، ســوئد، ســوئیس، روســیه، چیــن، ســنگاپور، امــارات متحــده عرب ــد، هلن ــی هن  جنوب
ــی اســت در حاشــیه ایــن کنفرانــس دو روزه نشســت های مختلــف  ــان حضــور داشــتند. گفتن و لبن
در زمینه هــای جایــگاه صنعــت فــوالد ایــران در بــازار جهانــی آهــن و فــوالد، ســنگ آهــن و زنجیــره 
تأمیــن فــوالد ایــران، ســرمایه گذاری خارجــی در بخــش معــادن، بهــره وری در انــرژی، گندله ســازی 

کاربردهــای بازاریابــی و اهمیــت ترابــری برگــزار شــد.

    توافقهمکاریدوجانبهشرکتهایایریساوPSIاتریش
PSI، یــک شــرکت ســازمان یافته و تحــت قوانیــن موجــود جمهــوری اتریــش اســت کــه در زمینه های 
توســعه، بازاریابــی و پیاده ســازی نرم افــزار راه حــل، سیســتم ها و خدمــات بــرای برنامه ریــزی 
 »PSI ــزات ــام »راه حــل فل ــد تحــت ن ــرای تأسیســات تولی ــزی، بهینه ســازی و اج ــد، برنامه ری تولی
 در صنایــع فلــزات در سراســر جهــان فعــال اســت و تمایــل دارد تــا بــه گســترش فرصت هــای کســب 
ــود  ــژه خ ــات وی ــه خدم ــتوانه ارائ ــا پش ــا ب ــرکت ایریس ــتا، ش ــن راس ــد. در ای ــه ده ــود ادام و کار خ
ــع  ــه صنای ــات ب ــه خدم ــرو در ارائ ــرکت های پیش ــی از ش ــوان یک ــه عن ــای IT، ب ــه راه حل ه در زمین
 PSI معدنــی و فلــزات ایــران، مایــل اســت تــا بــه گســترش فرصت هــای تجــاری خــود بــه همراهــی
بپــردازد؛ بدیــن منظــور طرفیــن توافــق دارنــد بــا ایجــاد یــک رابطــه قابــل اعتمــاد و بلندمــدت بــرای 
عرضــه محصــوالت PSI بــرای تمامــی کارخانه هــای موجــود و جدیــد صنایــع فلــزی اقــدام کننــد. ایــن 
همــکاری اســتراتژیک بــا تمرکــز بــر بــازار ایــران بــوده، امــا صرفــا بــه ایــن بــازار محــدود نمی شــود. 
ضمــن اینکــه طرفیــن توافــق دارنــد تــا همکاری هــای خــود را در جهــت توســعه بــازار، فعالیت هــای 
 فــروش، پیاده ســازی پــروژه و تعمیــر و نگهــداری و همچنیــن پشــتیبانی و تبــادل راه حــل توســعه

اجــرای فرآینــد خــاص، محصــوالت شناخته شــده، معمــاری راه و مدیریــت پــروژه ارائــه کننــد. عــاوه 
بــر ایــن، طرفیــن توافــق بــه همــکاری را در پیگیــری و اجــرای پروژه هــای صنایــع فــوالد و آلومینیــوم 
در کل زنجیــره تولیــد بــا تمرکــز بــر حــوزه کســب و کار، حمایــت از فراینــد اتوماســیون، اجــرای تولیــد 
ــر  ــا در نظ ــد و ب ــازی دارن ــتم های بهینه س ــد و سیس ــزی تولی ــن، برنامه ری ــره تأمی ــت زنجی مدیری
ــه  ــوط ب ــن ســهم مرب ــه و همچنی ــن موافقت نام ــاد ای ــا مف ــق ب ــف خــود مطاب ــن انجــام وظای گرفت
خــود در هــر پــروژه یــا قــرارداد تعمیــر و نگهــداری عمــل می کننــد. طرفیــن قصــد دارنــد بــا همــکاری 
خــود در جهــت توســعه و پیشــرفت محصــول بــرای پوشــش راه حل هــای خــاص محلــی بــر اســاس 
ــه  ــن از مرحل ــره تأمی ــت از کل زنجی ــش و حمای ــرای پوش ــوان ب ــا بت ــد ت ــدام کنن ــل PSI اق راه ح
آماده ســازی مــواد خــام اقــدام کــرد. همچنیــن در نظــر اســت تــا بــا ایجــاد یــک ســاختار فعالیــت 
ــدام ــر اســاس راه حــل PSI اق ــازار ب ــه ایجــاد راه حل هــای خــاص ب  توســعه ای مشــترک، نســبت ب
ــد و لیســانس PSI در تبلیغــات ــام، برن   شــود. دســتاوردهای ایــن توافق نامــه: مجــوز اســتفاده از ن

مناقصــات و خدمــات ایریســا بــه مشــتریان خــود، اســتفاده از خدمــات و تجربیــات PSI در توســعه 
بــازار ایریســا در داخــل و خــارج از کشــور، آشــنایی بــا دانــش و فناوری هــای جدیــد و انتقــال آن بــه 
ایــران، آمــوزش نیروهــای ماهــر و مــورد نیــاز صنایــع کشــور از طریــق ایریســا، آمــوزش تیــم فــروش 
ــر، پشــتیبانی از قراردادهــای نگهــداری ایریســا در زمینه هــای  جهــت ارائــه خدمــات بیشــتر و موثرت
مــورد توافــق، تدویــن ســالیانه پــان بازاریابــی در جهــت توســعه خدمــات دو شــرکت بــه صنایــع مــورد 
ــارج از  ــرای ایریســا در خ ــای در دســت اج ــه PSI از پروژه ه ــت همه جانب ــن حمای ــق و همچنی تواف
ــترک در  ــای مش ــمینارها و گردهمایی ه ــزاری س ــی و برگ ــی احتمال ــکات حقوق ــع مش ــور و رف کش

خــارج از کشــور.

دکتر سبحانی در دومین کنفرانس آهن و فوالد ایران مطرح کرد:

ارزش افزوده و آرامش در بنگاه های با زنجیره کامل تولید

کــی روش در روزهــای اخیــر عــاوه بــر اینکه نشســت 
خصوصــی و بــدون واســطه بــا امیرحســین پیروانــی، 
ســرمربی تیــم ملــی جوانــان، داشــت روز جمعــه هم 
از نزدیــک بــازی دوســتانه تیــم ملــی جوانــان با نفت 
ــان  ــی جوان ــم مل ــت. تی ــا نشس ــه تماش ــران را ب ته

قهرمانــی  بازی هــای  بــرای  را  خــود 
ــر  ــی زی ــه جــام جهان آســیا و صعــود ب
۲0 ســال در ســال ۲0۱۷ )کــره جنوبــی( 
از  بازی هایــی کــه  می کنــد؛  آمــاده 
ــاز می شــود  ــن آغ ــاه در بحری  ۲3 مهرم
تیم هــای  بــا   C گــروه  در  ایــران  و 
قطــر، قهرمــان دوره قبــل، ژاپــن و یمــن 

ــروه  ــن گ ــود از ای ــورت صع ــت و در ص ــروه اس هم گ
ــه  ــروزی در مرحل ــا دوم و پی ــم اول ی ــوان تی ــه عن ب
یــک چهــارم نهایــی بــه جــام جهانــی صعــود خواهــد 
کــرد. بــه نظــر می رســد نشســت های پی درپــی 
کــی روش بــا امیرحســین پیروانــی و همچنیــن 

ــن  ــه ای ــان ب ــی جوان ــم مل ــای تی ــای بازی ه تماش
ــد  ــی می خواه ــم مل ــرمربی تی ــه س ــت ک ــل اس دلی
نخبه هــای تیــم ملــی جوانــان را گزینــش و در 
آینــده بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت کنــد. کــی روش 
پیش تــر بــا دعــوت از نیمــا میــرزازاد بــه اردوی تیــم 
ملــی، نشــان داد نــگاه ویــژه ای بــه تیــم 
ملــی جوانــان دارد. او جوانگرایــی در 
تیــم ملــی را مدت هاســت اســتارت زده. 
کــی روش پیــش از ایــن هــم بــا دعــوت 
از ســردار آزمــون و علیرضــا جهانبخــش 
و میــدان دادن بــه آن هــا نشــان داد 
بــه  بــه میــدان دادن  کــه عاقمنــد 
ــا  ــاط صمیمــی کــی روش ب ــه ارتب جوان هاســت. البت
تیــم ملــی جوانــان بی ربــط بــا اشــتیاق امیرحســین 
پیروانــی بــرای برقــراری ایــن ارتبــاط نبــوده اســت؛ 
اشــتیاقی کــه در کادر فنــی تیــم ملــی امیــد وجــود 

نداشــت. ورزش3

نگاه ویژه کی روش به تیم ملی جوانان
شــمس الــوارا شــمس الوارایــف، ملی پــوش ســابق 
کشــتی آزاد آذربایجــان، پــس از پیوســتن بــه داعــش در 

ــد.  ــته ش ــراق کش ــاک ع ــی در خ ــه هوای حمل
شــمس الوارایــف در ســال ۱984 در روســیه بــه دنیــا آمــد 
ــول کــرد.  و در ســن ۲0 ســالگی تابعیــت آذربایجــان را قب

او مــدال نقــره ۲009 و برنــز ۲00۷ جهــان 
را در کارنامــه داشــت. شــمس الوارایــف 
ــا  ــره اروپ ــه نق ــا و س ــک ط ــن ی  همچنی
را بــه دســت آورده بــود و در المپیــک پکــن 
ــتی  ــان کش ــوری آذربایج ــرای جمه ــز ب نی
گرفــت. شــمس الوارایــف، در جــام جهانــی 
تیــم  دو  بیــن  فینــال  در  و  تهــران   ۲009

ایــران و آذربایجــان مقابــل صــادق گــودرزی بــه پیــروزی 
ــد در مســابقات  ــودرزی ســال بع ــه صــادق گ رســید. البت
ــن رابطــه  مســکو شــمس الوارایــف را شکســت داد. در ای
دارنــده  مــدال نقــره المپیــک لنــدن بــا بیــان اینکــه حریف 
آذربایجانــی اش کــه در راه داعــش کشــته شــده، بــه لحــاظ 

ــه  ــفم ک ــت: متاس ــت، گف ــوده اس ــوب نب ــی خ ــی خیل فن
ــروه تروریســتی  ــن گ ــه ای ــک ورزشــکار ب ــوان ی ــه عن او ب

ــرد.  ــدا ک ــن سرنوشــت تلخــی پی پیوســت و چنی
دارنــده مــدال نقــره المپیــک لنــدن افــزود: در مســابقات 
جــام جهانــی ۲009 تهــران مقابــل این کشــتی گیر شکســت 
خــوردم؛ امــا یــک ســال پــس از آن در 
ــق  ــیه موف ــی روس ــام جهان ــای ج رقابت ه
ــر 4 از پیــش رو  ــا حســاب ۱0 ب شــدم او را ب
بــردارم. البتــه کشــتی گیران ایرانــی همچــون 
اصغــر بــذری و میثــم مصطفــی جــوکار 
ایــن کشــتی گیر را شکســت داده بودنــد. 
گــودرزی در ادامــه دربــاره  ســرمربیگری 
محمــد طایــی در تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران و تغییــر 
ــا  ــار کــرد: مطمئن ــه در کشــتی اظه و تحــوالت صورت گرفت
ــا  ــر و تحــوالت تفکــر وجــود داشــته و ب پشــت ایــن تغیی
هــدف انجــام شــده اســت. پــس از المپیــک نیــاز بــود تــا 

ــا ــر و تحــوالت باشــیم. ایرن ــن تغیی شــاهد ای

کشته شدن رقیب صادق گودرزی در راه داعش

حتما بخوانید!
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ــد ــه باش ــرای هم ــگری ب ــت گردش ــرار اس ــه ق  چگون
ــردم  ــی از م ــا نیم ــال تقریب ــتاِن امس ــی در تابس وقت
 بــه هیچ وجــه نتوانســته اند محــل زندگــی خــود 
را تــرک کننــد و ســفری داشــته باشــند؟! وقتی شــعار 
ــی در  ــه اســت، یعن ــرای هم ــد گردشــگری ب می دهن
کنــار افــراد ناتــوان جســمی، گروهــی از مــردم را هــم 
کــه هیچ وقــت فرصــت و ســرمایه کافــی بــرای ســفر 
رفتــن - حتــی در حــد اســتان محــل سکونتشــان را 

ــد.  ــد - نشــانه گرفته ان ندارن
امســال ســازمان  اصلــی شــعار  هرچنــد منظــور 
ــات  ــردن خدم ــترس پذیر ک ــردی، دس ــی جهانگ جهان
گردشــگری بــرای افــراد ناتــوان جســمی اســت، امــا 
ــد  ــمی دارن ــامت جس ــه س ــان هایی ک ــتند انس هس
ــفر  ــه س ــت ک ــدی نیس ــان در ح ــوان مالی ش ــی ت  ول

را در سبد خانوار قرار داده باشند.
    نیمی از مردم توان مالی سفر را ندارند

ایــران  طبــق داده هــای منتشرشــده مرکــز آمــار 
تابســتان امســال ۴۶ درصــد از مــردم ایــران ســفری 
نداشــتند. اعــام همیــن آمــار کافــی اســت تــا 
ــردم  ــادی م ــاعد اقتص ــاع نامس ــر اوض ــی ب  مصداق
و نبــود برنامه ریــزی و مدیریــت درســت ســفر در 
ــا همیــن  ــا ایــن حــال بهتــر اســت ب کشــور باشــد. ب
یــک عــدد قضــاوت نکــرد و ســراغ داده هــای دیگــر 
مرکــز آمــار از وضعیــت ســفر مــردم ایــران در فصــل 

ــت.  تابســتان رف
ــال ۵۴  ــتان امس ــرده در تابس ــام ک ــار اع ــز آم مرک
درصــد مــردم ســفر رفته انــد؛ امــا بــر اســاس همیــن 
داده هــا، متوســط تعــداد ســفر خانــوار ایرانــی در ســه 
مــاه تعطیلــی تابســتان فقــط یــک نوبــت ثبــت شــده 
ــی  ــدف اصل ــد ه ــه ۳۸.۴۳ درص ــن آنک ــت؛ ضم اس
ــر آنکــه  ــوده و مهم ت ــدار بســتگان ب ــرای دی ســفرها ب
۷۱ درصــد ســفرها بــا اقامــت خانــواده در خانــه 

ــت  ــهم اقام ــوده و س ــراه ب ــتگان هم ــنایان و بس آش
ــرا  ــل و مهمانس ــل هت ــی مث ــای عموم در اقامتگاه ه
هــم فقــط ۴ درصــد بــوده اســت. متوســط همراهــان 
ــب ۳  ــه ترتی ــز ب ــی نی ــی و خارج ــفرهای داخل  در س
ــر ایــن، از میــان جمعیــت  ــوده اســت. عــاوه  ب و ۲ ب
ــد  ــور رفته ان ــا ت ــد ب ــط ۳.۰۵ درص ــا فق ــفر رفته ه  س
و حــدود ۹۷ درصــد دیگــر ترجیــح داده انــد بــا وســیله 
ــوند.  ــفر ش ــی س ــی راه ــا عموم ــخصی ی ــه ش نقلی

داده هــای ایــن مرکــز از ســال ۹۲ بــه بعــد همچنــان 
ــن  ــوان رفت ــردم ت ــی از م ــه نیم ــت ک ــای آن اس گوی
بــه ســفر را ندارنــد! ایــن داده هــا بــه فــرض درســتی 
ــه شــکلی  ــی کمــاکان ب ــوار ایران نشــان می دهــد خان
ــوم  ــا ق ــه حتم ــد ک ــزی می کن ــفر برنامه ری ــرای س ب
ــا  ــا آشــنایی در مقصــد داشــته باشــد ت ــش ی و خوی
ــد و از  ــق پوشــش ده ــن طری اقامــت شــبانه را از ای
ــترس  ــات در دس ــد از امکان ــح می ده ــی ترجی طرف
خــود بــرای ســفر اســتفاده کنــد تــا کمتریــن هزینــه 

را صــرف کــرده باشــد.
    افزایش هتل ها

ــراث  ــازمان می ــز س ــود تمرک ــا وج ــر، ب ــوی دیگ از س
فرهنگــی و گردشــگری بــر افزایــش شــمار هتل هــای 
خصوصــی  تشــکل های  اراده   و  ســتاره   ۵ و   ۴
ــا  ــه عموم ــفر - ک ــات س ــرخ خدم ــش ن ــرای افزای ب
ــاق  ــال اتف ــه دوم س ــاله در نیم ــر س ــم ه ــق رس طب
حاضــر  حــال  در  می رســد  نظــر  بــه  می افتــد- 
ــازمان  ــه س ــی ک ــق آرمان ــرای تحق ــدی ب اراده ای ج
ــه  ــه و تجرب ــر گرفت ــردم در نظ ــرای م ــد ب ــل متح مل
ــی ایــن ســیاره را حــق تمــام  ــوع باورنکردن کــردن تن
ــا نیمــی  ــدارد ت ــان دانســته، وجــود ن شــهروندان جه
دیگــر از مــردم کشــورمان )مرکــز آمــار از ســال ۹۲ بــه 
ــمارد(  ــفر برمی ش ــان س ــزو محروم ــا را ج ــد آن ه بع

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــت نی ــن مزی ــد از ای بتوانن

وقتی گردشگری برای همه نیست

آیت هللا العظمی جوادی آملی:

آه و عزا برای امام حسین)ع(، عبادت است
آیــت هللا العظمــی جــوادی آملــی 
در جلســه درس اخــاق هفتگــی 
خــود کــه در محــل نمازخانــه 
علــوم  بین المللــی  بنیــاد 
ــا  ــد، ب ــزار ش ــرا برگ ــی اس وحیان
ــاه  ــودن م ــش ب ــه در پی توجــه ب
ســوگواری  ایــام  و  محــرم 
شــهادت ســاالر شــهیدان اباعبــدهللا الحســین)ع( گفــت: مــاه 
محــرم در پیــش، بــرای مــا مثــل مــاه مبــارک رمضــان اســت؛ 
 یعنــی مــاه عبــادت اســت کــه بایــد ســینه زدن های مــا

ــام  ــن نظ ــه ای ــد ک ــوری باش ــا ط ــای م ــا و ناله ه ــای م  گریه ه
 را حفــظ کنــد. ایــن مرجــع معظــم تقلیــد بــا بیــان اینکــه حــزن 
و غمگینــی انســان در مــاه محــرم، عبــادت اســت، بیــان کــرد: 
ــا تســبیح  ــد: »نفــس المهمــوم لظلمن ــاره محــرم فرموده ان  درب
 و هّمــه لنــا عبــادة«؛ کســی کــه در مــاه محــرم آهــی می کشــد

ــن  ــن دی ــت! ای ــی اس ــه ماه ــن چ ــت. ای ــادت اس ــن آه عب ای
ــاه  ــان م ــارک رمض ــاه مب ــل م ــرم را مث ــاه مح ــد م می خواه
ــهیدان  ــاالر ش ــت س ــرای مظلومی ــر ب ــد. اگ ــرار ده ــادت ق عب
ــادت اســت. در مــاه محــرم اگــر انســان  کســی آه بکشــد، عب
مهمــوم و غمگیــن شــد، عبــادت اســت. اهتمــام ورزیــدن بــه 
ــا کننــد ــام حســین بن علی )ســام هللا علیهمــا( را احی  اینکــه ن

عبادت است.

رفتارهای معنوی را به فرزندان هدیه کنیم
فائــزه عظیمــی زاده، اســتاد و پژوهشــگر دانشــگاه امــام 
ــر ــان ها عفیف ت ــه انس ــر چ ــه ه ــان اینک ــا بی ــادق )ع(، ب  ص

پاکدامن تــر واخاق مدارتــر باشــند، رفتــار آن هــا بــا فطرتشــان 
ــود، گفــت: فرامــوش نکنیــم کــه وراثــت  هم ســوتر خواهــد ب
ــن  ــر والدی ــن، اگ ــن منتقــل می شــود؛ بنابرای ــق والدی از طری
حامــل ژن هــای مثبــت و رفتارهــای مثبــت باشــند و رفتارهای 
معنــوی، معرفتــی و اخاقــی را بــه فرزندانشــان هدیــه کننــد، 
یقینــا  تربیــت دینــی در کــودک  و  شــکل گیری عفــاف 

ــود. ــد ب ــر خواه مطلوب ت
 وی افــزود:  اگــر محیــط خانــواده مطلــوب نباشــد، مشــکات 
ــرد. وی افــزود:  ــدان شــکل می گی ــاری بســیاری در فرزن رفت
 امــروزه در دنیــای کنونــی، افزایــش ســطح آگاهــی والدیــن 
و تمســک بــه مســائل دینــی و معرفتــی، می توانــد ســامت 
معنــوی کــودکان را تضمیــن کنــد و ارتبــاط بــا خداونــد 
ــک اصــل در  ــوان ی ــه عن ــرآن ب ــا و ق ــاز، دع ــدن نم ــا خوان ب
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــودکان ب ــوی ک ــامت معن ــن س تضمی
ــرای  ــی ب ــی، راهکارهای ــی و دعاتراپ ــرزه نمازتراپ می شــود. ام
ــردگی  ــگری و افس ــای پرخاش ــیاری از بیماری ه ــان بس درم

محســوب می شــوند.

معارف

سفر به گرمه

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ــدن  ــک ش ــا خن ــا ب ــن روزه ای
نیــز  کویــر  بــه  ســفر  هــوا، 
می توانــد لذت بخــش باشــد. 
روســتای پرنخــل زیبــای گرمــه 
در واقــع نقطــه ای بــر جــاده 
تاریخــی ابریشــم، در اصفهــان و منطقــه خوروبیابانــک اســت 
کــه ۳۵۰ کیلومتــر از اصفهــان و ۷۲۰ کیلومتــر از پایتخــت 

شــلوغ کشــور فاصلــه دارد.
  درســت جایــی در میــان کویــر مرکــزی و مرکــز ایــران
ــان  ــه میزب ــود دارد ک ــه وج ــام گرم ــه ن ــی ب ــادی کوچک آب
توریســت های زیــادی اســت. ایــن روســتای زیبــا و دیدینــی 
ــردان  ــده جهانگ ــث ش ــه باع ــماری دارد ک ــای بی ش جاذبه ه
و توریســت های فراوانــی از بیشــتر مناطــق جهــان بــرای 
آورنــد. گرمــه روی  بــه گرمــه  جاذبه هــا  ایــن   دیــدن 
قدمــت چندیــن هــزار ســاله دارد. در اطــراف آن چشــمه 
آب معدنــی بــا خاصیــت درمانــی قــرار دارد. نخلســتان 
ــد  ــه کوهــی فیل مانن ــی ب ــای آن در قســمت جنوب بســیار زیب
ــز  ــار و پایی ــل به ــتا در فص ــن روس ــت. ای ــده اس ــل ش  متص

و زمستان بسیار خوش آب و هواست.
 قلعــه بســیار قدیمــی و ۴ طبقــه گرمــه کــه متعلــق بــه دوران 
ساســانیان اســت در ایــن منطقــه خودنمائــی می کنــد. 
چشــمه آب معدنــی آن هــزاران ســال اســت کــه از دل کــوه 
ــود  ــی وج ــا و مزارع ــه، بیابان ه ــراف گرم ــد. در اط می جوش
دارد کــه در هــر گوشــه از آن دســته های شــتر بــه راهپیمائــی 
مشــغولند. ریگزارهــای وســیع روســتا کــه شــن های روان آن 
ــت؛  ــایی  اس ــد تماش ــص در می آین ــه رق ــاد ب ــگام ب ــه هن ب
ــن، دســت  ــر زمی ــی را ب ــد لخت ــه دوســت داری ــدری ک ــه ق ب
بــه چانــه بنشــینید و آن هــا را تماشــا کنیــد. خانه هــای 
ــه  ــرف ب ــده مش ــار بناش ــای خ ــر روی تپه ه ــف ب ــه، ردی گرم
نخلســتان آن، بــاز هــم یکــی از همــان دیدنی هــای ســاده ای 
اســت کــه در عیــن ســاده بودنــش آدمــی را مجــذوب خــود 
می کنــد. قدمــت قلعــه و مســجد آن بــه هــزاران ســال پیــش 

ــزاده دارد. ــه ۲ امام ــن منطق ــردد. ای برمی گ
پرجاذبــه گردشــگری  روســتای  ایــن  بــه  ســفر  بــرای 
ــتفاده  ــوند اس ــی می ش ــه معرف ــیرهایی ک ــد از مس می توانی

ــد: کنی
مسیر ۱: اصفهان - نایین - انارک - چوپانان - گرمه

مســیر ۲: تهــران - ســمنان - معلمــان - جنــدق - چوپانــان 
- گرمــه

مســیر ۳: مشــهد - تربــت حیدریــه - کاشــمر - بردســکن - 
طبــس - خــور - گرمــه

ــه  ــادام - بیاض ــت ب ــاط پش ــق - رب ــزد - خران ــیر ۴: ی مس
ــه – گرم

گشت وگذار

مدیــر کل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت 
از محیــط زیســت گفــت: شــهرداری اصفهــان بــا گروهــی 
 هلنــدی وارد تعامــل شــده تــا زیرســاخت های علمــی 
و فنــی الزم را بــرای تبدیــل اصفهــان بــه شــهر دوچرخه هــا 
فراهــم کنــد. محمــد درویــش بــا اشــاره بــه اینکــه 

شــهرداری نیشــابور و اصفهــان بهتریــن 
عملکــرد را بــرای احــداث مســیرهای ویــژه 
داشــته اند  دوچرخه ســواری  ایمــن  و 
ــی  ــهرداری جک های ــابور، ش ــت: در نیش گف
تــا  کــرده  وصــل  اتوبوس هــا  بــه  را 
دوچرخه ســوارها بتواننــد مســیری را بــا 
اتوبــوس طــی کننــد؛ همچنیــن در اصفهــان 

چهاربــاغ  خیابــان  خــودرو،  بــدون  سه شــنبه های   روز 
ــن  ــر مســیر ایم ــا بســته و ۱۰۰ کیلومت ــه روی خودروه را ب
اینکــه  اســت؛ ضمــن  ایجــاد کــرده  دوچرخه ســواری 
ــر  ــیر را دو براب ــن مس ــه ای ــول داده ک ــان ق ــهردار اصفه ش
کنــد. وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری تهــران تــا بــه 

ــه،  ــوع نپرداخت ــن موض ــه ای ــدی ب ــورت ج ــه ص ــروز ب ام
گفــت: در منطقــه ۸ تهــران »منطقــه نارمــک« مســیرهای 
دوچرخه ســواری ایجــاد شــده؛ ولــی ایــن مســیرها خیلــی 
ــه  ــز از آن هــا ب ــه نشــده و در حــال حاضــر نی جــدی گرفت

صــورت جــدی اســتفاده نمی شــود. 
شــهرداری  اخیــرا  داد:  ادامــه  درویــش 
ــه  ــش گرفت ــدی را پی ــرد جدی ــران رویک  ته
و اعــام کــرده کــه تــا پایــان مهرمــاه در 
ــواری  ــن دوچرخه س ــیر ایم ــه ۱۲ مس منطق
همــه  بــر  را  مســیر  و  می کنــد  ایجــاد 

می بنــدد.  موتــوری  ترددهــای 
مردمــی  دفتــر مشــارکت های  کل  مدیــر 
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت تاکیــد کرد: مســئله ای 
ــم  ــواری مه ــژه دوچرخه س ــیرهای وی ــداث مس ــه در اح ک
ــه  ــند و ب ــزی نباش ــیرها فانت ــه مس ــت ک ــن اس ــت ای اس
یکدیگــر متصــل باشــند تــا افــراد بتواننــد مســیری طوالنی 

ــا امنیــت کامــل بــا دوچرخــه طــی کننــد. ایســنا را ب

اصفهان، شهر دوچرخه ها می شود
رئیــس ســازمان گردشــگری و میــراث فرهنگــی گفــت: ۲۰ 
درصــد از هزینــه ســفر بــه ۷ مقصــد گردشــگری در قالــب 
ــا گردشــگران بیشــتری  ــه می شــود ت ــه ســفر پرداخت یاران

ــد.  ــه مناطــق کمترشناخته شــده ســفر کنن ب
مســعود ســلطانی فر دربــاره اینکــه شــعار روز جهانــی 

جهانگــردی، »گردشــگری بــرای همــه« 
ــه  ــراد جامع ــه اف ــران هم ــا در ای ــت، ام اس
معلــوالن  کم درآمــد،  قشــر  جملــه  از 
ســالمندان و... نمی تواننــد بــه ســفر برونــد، 
گفــت: ایــن شــعار امســال ســازمان جهانــی 
جهانگــردی بــه ایــن معناســت کــه می بایــد 
ــن حــوزه بیشــتر کار  ــد در ای ــه بع ــن ب از ای

ــم.  کنی
ــوالن  ــه معل ــت جامع ــه سال هاس ــه اینک ــخ ب وی در پاس
 کشــور می گوینــد جایــی مثــل موزه هــا امکانــات الزم 
را بــرای بازدیــد آن هــا فراهــم نمی کننــد و شــما هــم وعــده 
اجرایــی شــدن تورهــای ارزان و یارانــه ســفر را از اول پاییــز 

ــود  ــرور خ ــه م ــا ب ــی م ــن اقامت ــت: اماک ــد، گف  داده بودی
ــای  ــد و موزه ه ــاده می کنن ــوالن آم ــرش معل ــرای پذی را ب
بــزرگ کشــور نیــز بــرای حضــور ایــن افــراد مجهــز شــده اند؛ 
ــات الزم را ایجــاد  ــه مــرور امکان ــد ب ــز بای ــه موزه هــا نی بقی

کننــد. 
طــرح  جزئیــات  تشــریح  در  ســلطانی فر 
یارانــه ســفر گفــت: تاکنــون ســه اســتان ایــن 
کار را شــروع کرده انــد و بقیــه اســتان ها 
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی خــود در 
ــفرهای  ــام س ــرای انج ــزی ب ــال برنامه ری ح
ارزان هســتند؛ بنابرایــن در قالــب یــک کانــون 
هماهنگــی گردشــگری ســفر ارزان در دســتور 
ــه  ــد ب ــگری بای ــت اندرکاران گردش ــه و دس ــرار گرفت کار ق
کمــک مــا بیاینــد و یــک همگرایــی وجــود داشــته باشــد. 
بــه نظــرم اگــر کمــی هــم ایرالین هــا در زمینــه نــرخ بلیــت 
هواپیمــا کوتــاه بیاینــد، می توانیــم ایــن ســفرها را اجرایــی 

کنیــم. مهــر

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی شعبه ۵ حقوقی اصفهان در پرونده کاسه ۹۵۰۱۸۳ ج ح ۵ له محمد رضا رحیمی کاجی علیه خانم 

آذر میدخت رحیمی کاجی به نشانی اصفهان – خیابان کهندژ – کوچه مهدیه – کوچه فلسطین – پاک ۱۰ – کدپستی 

۸۱۸۶۶۵۶۱۴۱ در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص فروش پاک ثبتی ۴۷۹۵ فرعی از ۲۱۸۷ بخش ۶ اصفهان 

در تاریخ ۹۵/۸/۲ ساعت ۹الی ۱۰ صبح در اجرای احکام حقوقی شعبه ۵ حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت – 

مجتمع اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده از ملک 

واقع در بهارستان – محله یک – خیابان ایثار – خیابان الوند – الوند ۳ – انتهای بن بست – پاک ۷۴۲ – کد پستی 

۸۱۴۳۱۵۵۳۸۳ بازدید و با واریز ۱۰ در صد مبلغ کارشناسی به مبلغ ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سپرده دادگستری 

اصفهان به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده 

مزایده خواهند بود که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نمایند. مشخصات ملک :یکباب منزل مسکونی با پاک 

ثبتی ۲۱۸۷/۴۷۹۵ بخش ۶ اصفهان که در حد دو طبقه )۱/۶۰ – و همکف ( با دیوارهای آجری و سقف با پوشش 

تیرچه بلوک می باشد و بر اساس مفاد کپی سند مالکیت ابرازی تک برگی به شماره چاپی ۱۰۳۳۴۵ ششدانگ پاک 

ثبتی فوق دارای عرصه بمساحت ۲۶۰ متر مربع می باشد و کف حیاط موزائیک و بدنه دیوارهای بیرونی و ساختمان 

آجر نما ، کف موزائیک ، بدنه دیوارهای داخلی گچ و رنگ آمیزی ، کف آشپزخانه سرامیک و بدنه کاشی با کابینت 

فلزی ، کف سرویس بهداشتی سرامیک و بدنه کاشی ، دربهای داخلی چوبی ، درب و پنجره های بیرونی فلزی ، 

سیستم گرمایش ساختمان بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی و همچنین دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشد 

که باتوجه به مراتب فوق و موقعیت محل و ابعاد و مساحت و تنوع کاربری و جمیع جهات موثر در قضیه ارزیابی و 

شرایط عرضه و تقاضا و در صورت بامانع بودن نقل و انتقال بدینوسیله کل عرصه و اعیان پاک ثبتی فوق به مبلغ 

۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد و اعام می گردد. 

شماره :۲۰۲۴۲/م الف دادورز شعبه ۵ اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای رسول شمس اشترجانی  فرزند علی  به استناد ۲ برگ استشهادیه که هویت و امضای شهود رسما گواهی گردیده  

مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پاک ثبتی ۶۴۸/۸۵۲  واقع دراشتر جان بخش ۹ ثبت اصفهان به 

سریال ۰۷۲۳۰۱ الف ۸۹  که در صفحه ۵۶۸ دفتر ۳۸۳  اماک ذیل ثبت ۵۶۱۴۸ بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت 

صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 

طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 

به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰ روز به این  اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  و اصل سند مالکیت 

به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. اکبر پور مقدم رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵۰۶۱۰ ک ۱۰۲ متهم فاطمه سادات طباطبائی فرزند سید حسن به اتهام سرقت گوشی 

تلفن همراه موضوع شکایت مهدی رهنما فرزند حبیب اله مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده ۳۴۴ 

قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده 

اباغ می گردد در تاریخ ۹۵/۸/۱۷ ساعت ۱۰/۳۰ صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و 

از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ 

محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی ابالغ به آقای داود بهرامی 
بایگانی شعبه : ۹۵۰۱۵۹  شماره در خواست : ۹۵۱۰۴۶۰۳۶۳۴۰۰۰۱۳ شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۳۴۰۰۱۵۹ شماره 

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ نظر به اینکه آقای داود بهرامی فرزند محمد آقا به اتهام ترک انفاق ضرب و جرح عمدی 

و مزاحمت ملکی حسب شکایت خانم اعظم فنائی فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹۵۰۱۵۹ د ۱۵ 

تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 

ماده ۱۵ قانون آئین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از 

انتشار آگهی در شعبه ۱۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب  اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. 

در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد . ضمنا هزینه نشر آگهی 

به عهده دادگستری می باشد . شماره : ۱۹۵۷۴/ م الف دادیار شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان ملیحه 

سادات حسینی بهارانچی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۱۵/۲۵۷۳ واقع در فاورجان بخش ۹ ثبت اصفهان که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب را ی شماره ۷۰۰۲۰۰۳-۱۳۹۵/۴/۱۰ در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 

رسمی به نام خانم محترم رهنما فاورجانی فرزند سیف اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 

به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک 

مرقوم در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ 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. تاریخ انتشار 

: ۱۳۹۵/۷/۱۱ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهنام نوروزی طالخونچه   دارای شناسنامه شماره ۷۰۲ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۸۷/۹۵ ح ۱۰ از این شورا  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله نوروزی طالخونچه     بشناسنامه 

۱۲۱ در تاریخ ۹۳/۵/۲۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 

پسر و ۳ دختر و همسر ۱- بهنام نوروزی طالخونچه ش ش ۷۰۲ فرزند پسر ۲- بهروز نوروزی ش ش ۷۲۱ فرزند 

پسر ۳- مهدی نوروزی ش ش ۱۸۴۶ فرزند پسر ۴- هادی نوروزی ش ش ۲۶۰۰۲ فرزند پسر ۵- افسانه نوروزی 

طالخونچه ش ش ۱۵۳۶۲ فرزند دختر ۶- فرزانه نوروزی طالخونچه ش ش ۸۰۰ فرزند دختر ۷ – پروانه نوروزی 

ش ش ۱۲۱۷ فرزند دختر ۸- صدیقه جهانبخش طالخونچه ش ش ۴۹ همسر 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 : ۲۰۱۶۱/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سهراب بنی طبا جشوقانی    دارای شناسنامه شماره ۱۲۷۰۸۶۸۹۴۲ به شرح دادخواست به کاسه ۳۵۸۹/۹۵ 

از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسن بنی طبا جشوقانی     

بشناسنامه ۶ در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

۱- سید سهراب بنی طبا جشوقانی ۱۲۷۰۸۶۸۹۴۲ فرزند ۲- الهام بنی طبا جشوقانی ۲۸۳۹ فرزند ۳- ندا بنی طبا 

جشوقانی ش ش ۸۰۲۰ فرزند ۴- رویا السادات بنی طبا جشوقانی ش ش ۱۲۷۱۳۰۹۲۵۴ فرزند ۵- فاطمه بنی 

طبا جشوقانی ش ش ۴۳۵ همسر ۶- سکینه   بنی طبا جشوقانی ش ش ۸ مادر 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 : ۲۰۱۴۶/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجتبی پژوهنده نیا دارای شناسنامه شماره ۸۱۹ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۷۹/۹۵ ح ۱۰ از این شورا  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد اسماعیل کوسج     بشناسنامه ۷۴۷۱ 

در تاریخ ۹۵/۶/۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  یک پسر 

۱- مجتبی پژوهنده نیا ش ش ۸۱۹ 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 : ۲۰۱۴۷/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا 

حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی رضا فرهنگ قهفرخی  دارای شناسنامه شماره ۵۶۳ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۸۱/۹۵ ح ۱۰ از این 

شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر علی فرهنگ قهفرخی      بشناسنامه 

۱۰۳ در تاریخ ۹۵/۴/۲۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 

چهار دختر و همسر ۱- غامرضا فرهنگ قهفرخی ش ش ۸۱۶ پسر متوفی ۲- علیرضا فرهنگ قهفرخی ش ش ۵۶۳ 

پسر متوفی ۳- حمید رضا فرهنگ قهفرخی ش ش ۱۷۹۶ پسر متوفی ۴- پروانه فرهنگ قهفرخی ش ش ۵۱۷ دختر 

متوفی ۵- زهره فرهنگ قهفرخی ش ش ۳۷۸ دختر متوفی ۶- فرزانه فرهنگ قهفرخی ش ش ۱۹۱ دختر متوفی 

۷- اعظم فرهنگ قهفرخی ش ش ۵۳۵ دختر متوفی ۸- فرخ امیریان ش ش ۱۶ همسر  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 : ۲۰۱۴۸/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید محسن ورادی اصفهانی   دارای شناسنامه شماره ۹۲۹ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۷۵/۹۵ ح ۱۰ 

از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عباس ورادی اصفهانی       

بشناسنامه ۲۶۳۶۸ در تاریخ ۹۴/۲/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به چهار دختر و سه پسر ۱- مهرالسادات ورادی اصفهانی ش ش ۸۲۶ فرزند دختر ۲- حشمت السادات ورادی 

اصفهانی ش ش ۴۷۲ فرزند دختر ۳- بدر السادات ورادی اصفهانی ش ش ۸۳ فرزند دختر ۴- عفت السادات 

ورادی اصفهانی ش ش ۱۷۵ فرزند دختر ۵- سید ناصر ورادی اصفهانی ش ش ۴۴۱ فرزند پسر ۶- سید محسن 

ورادی اصفهانی ش ش ۹۲۹ فرزند پسر ۷- سید مجید ورادی اصفهانی ش ش ۶۶۷ فرزند پسر  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 

: ۲۰۱۳۷/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عصمت شریفی    دارای شناسنامه شماره ۹۸۲ به شرح دادخواست به کاسه ۳۵۲۶/۹۵ ح ۱۰ از این شورا  در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا شریفی  بشناسنامه ۱۰ در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر یک همسر 

و مادر ۱- حسن شریفی ش ش ۲۵۸۸ فرزند پسر ۲- سعید شریفی ش ش ۳۵۷ فرزند پسر ۳- زهره شریفی 

ولدانی ۵۷۵۹۵ فرزند دختر ۴- زهرا شریفی ولدانی ش ش ۲۳۱ فرزند دختر ۵- زینب شریفی ۲۱۳۷ فرزند دختر 

۶- عصمت شریفی ش ش ۹۸۲ همسر ۷- محترم ابراهیمی آفارانی ش ش ۴۴ مادر 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 : ۲۰۱۳۶/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه ۳۴۵۰/۹۵ ح ۱۰  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره ۱۳۲۵  بلقیس یزدی سودرجانی     خانم 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس رحمانی خواجوئی         این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت  از 

بشناسنامه ۲۲۴۴۵ در تاریخ ۹۵/۴/۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به پسر و سه دختر و همسر ۱- غامحسین رحمانی خواجوئی ش ش ۴۷ فرزند پسر ۲- غامرضا رحمانی 

خواجوئی ش ش ۱۳۳۵ فرزند پسر ۳-علیرضا رحمانی خواجوئی ش ش ۴۲۲ فرزند پسر ۴- عبدالرسول رحمانی 

خواجوئی ش ش ۹۸۶ فرزند پسر ۵- زهرا رحمانی خواجوئی ش ش ۴۰۱ فرزند دختر ۶- صدیقه رحمانی خواجوئی  

ش ش ۹۱۷ فرزند دختر ۷- طاهره رحمانی خواجوئی ش ش ۱۴۱۵ فرزند دختر ۸- بلقیس یزدی سودرجانی ش 

ش ۱۳۲۵ همسر  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 : ۲۰۱۳۱/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید ابوالفضل خلیلی     دارای شناسنامه شماره ۷ به شرح دادخواست به کاسه ۳۵۶۶/۹۵ ح ۱۰ از این شورا  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی خلیلی    بشناسنامه ۱۷۰ در تاریخ 

۹۴/۱۰/۱۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و یک پسر 

۱- سمیه خلیلی ش ش ۸۹۰۹۰ دختر متوفی ۲- اعظم خلیلی ش ش ۸۴۰۹۰ دختر متوفی ۳- زهرا خلیلی ش ش 

۳ دختر متوفی ۴- زهره خلیلی ش ش ۴۰ دختر متوفی ۵- سید ابوالفضل خلیلی ش ش ۷ 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 : ۲۰۱۳۳/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   ۱۰ به کاسه ۳۲۵۴/۹۵ ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۶۷  اصغر جوانی جونی      آقای 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه جوانی جاوانی    بشناسنامه 

است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۳/۳/۱۸ تاریخ  در   ۱۰۳۲

جوانی جونی ش  زهرا  متوفیه ۲-  زوج  جوانی جونی ش ش ۵۰۵  ۱- حسن  پسر  چهار  و  دختر  – سه  زوج  به 

 ۷۶ جونی ش ش  جوانی  صدیقه   -۴ دختر  فرزند   ۱۴۳۶ جونی ش ش  جوانی  طاهره   -۳ دختر  فرزند   ۱ ش 

پسر  فرزند   ۶۷ جونی ش ش  جوانی  اصغر   -۶ پسر  فرزند   ۱۳ جونی ش ش  جوانی  محمود   -۵ دختر  فرزند 

انجام  با  اینک  اکبر جوانی جونی ش ش ۱۴۴۸ فرزند پسر ۸- محمد علی جوانی ش ش ۵۹ فرزند پسر   -۷

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 : ۲۰۱۲۶/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم الهام زمانی      دارای شناسنامه شماره ۴۴۴۶۹به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۶۳/۹۵ ح ۱۰ از این شورا  در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اسامی    بشناسنامه ۷۲۷ در تاریخ 

۹۴/۱۰/۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و همسر و 

مادر و پدر ۱- پارسا اسامی ش ش ۱۲۷۲۸۱۷۳۳۶ فرزند پسر ۲- الهام زمانی ش ش ۴۴۴۶۹ همسر متوفی ۳- 

حسنعلی اسامی مشکنانی ش ش ۱ پدر متوفی ۴- فضه مومنی مشکنانی ش ش ۲ مادر 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 

: ۲۰۱۳۵/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود کافی موسوی نجف آبادی      دارای شناسنامه شماره ۱۸۸۴۲ به شرح دادخواست به کاسه ۳۴۴۱/۹۵ ح 

۱۰ از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کافی موسوی نجف آبادی    

بشناسنامه ۱۱۳ در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به دو پسر و دو دختر و همسر ۱- سعید کافی موسوی نجف آبادی ش ش ۸۶ فرزند پسر ۲- مسعود کافی موسوی 

نجف آبادی ش ش ۱۸۸۴۲ فرزند پسر ۳- اکرم کافی موسوی نجف آبادی ش ش ۸۳۸ فرزند دختر ۴- منیره 

کافی موسوی آبادی ش ش ۱۲۷۰۲۷۴۹۲۹ فرزند دختر ۵- عفت ترقیان خوابجانی ش ش ۲۱۷۸ همسر 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 : ۲۰۱۲۱/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 ۳۳۸۲/۹۵ کاسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱۲۷۱۱۴۵۱۲۱ شماره  شناسنامه  دارای  راد  سلطانی  علیرضا  آقای 

راد      سلطانی  محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا   این  از   ۱۰ ح 

بشناسنامه ۲۲۴۸۳ در تاریخ ۹۵/۳/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

علیرضا  متوفی ۲-  پسر  راد ش ش ۳۴۵۵  امیر محمد سلطانی   -۱ دو همسر  و  دختر  پنج  و  پسر  دو  به  است 

فریبا   -۴ متوفی  دختر   ۱۰۱۷ ش  ش  راد  سلطانی  فرشته   -۳ متوفی  پسر   ۱۲۷۱۱۴۵۱۲۱ ش  ش  راد  سلطانی 

نگین سلطانی  متوفی ۶-  دختر  راد ش ش ۴۲۵۰۸  نیره سلطانی  متوفی ۵-  دختر  راد ش ش ۱۰۸۴  سلطانی 

راد ش ش ۱۰۸۱۰۰۵۷۵۰ دختر متوفی ۸- زهرا ستوده  نگار سلطانی  راد ش ش ۱۰۸۰۶۴۸۱۱۹ دختر متوفی ۷- 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی   زوجه   ۴۰۳۴۴۸۰۰۱۲۹ حسینی  ۹- کبری  متوفی  زوجه   ۳۶ ش ش 

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

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

شماره : ۲۰۱۱۷/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رحمی       خدا  خانم  و  محمدیان  اقای  وکالت  با  عباسی  مهدی  خواهان   ۱۱۹۸/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت بهروز زند فاورجان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 
۹۵/۸/۲۴ساعت ۱۱صبح  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 خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان  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: ۲۰۰۸۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۸مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه : ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۳۴۰۱۶۶۹شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۳۴۰۰۲۹۸شماره بایگانی شعبه: ۹۴۰۴۶۴ تاریخ 

تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ شاکی خانم زهرا سلیمانی فرزند : قدرت هللا شکایتی علیه متهم : ایران خیری اوروند ، فرزند : 

عیسی ، ب دائر بر مزاحمت تلفنی ،  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱۰۸ جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 

– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲اتاق شماره ۲۰۵ ارجاع و به کاسه  ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۳۴۰۰۲۹۸ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و 

به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۲۰۱۷۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۰۸ 

دادگاه کیفری دو اصفهان – ادیبی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه    مبنی  دادخواستی  شهیربرزگر   حمیده  خواهان   ۹۵۰۵۸۱ کاسه  پرونده  خصوص  در 

تعیین  صبح    ۹ ۹۵/۸/۲۶ساعت  مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  پاکروان      محسن 

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

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

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

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

شماره: ۲۰۰۸۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۸مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ 

شماره اباغنامه : ۹۵۱۰۱۰۶۸۳۹۲۰۳۳۲۷ شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۶۸۳۹۲۰۰۲۷۸ شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۲۹۰ تاریخ 
تنظیم : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ خواهان شرکت نامدار ترابر جنوب با وکالت آقای علیرضا ایزدی دادخواستی به طرفیت آقای 
سید محمد نوربخش شورابی به خواسته تایید فسخ قرار داد و استرداد مال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
نموده که به شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کاسه ۹۵۰۲۹۰ ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ 
ساعت ۱۱/۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و در خواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت اطاع از مفاد پرونده به شعبه ۱۶دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در اصفهان – خیابان نیکبخت دادگستری اصفهان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود/. شماره :۲۰۲۳۶/م الف محمد شمس مدیر دفتر 

شعبه ۱۶ حقوقی اصفهان

جزئیات پرداخت »یارانه سفر« اعالم شد

حتما بخوانید!
اصفهان، شهر دوچرخه ها می شود



یکشنبه  11  مهرماه  1395 ـــمـــاره 265 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

 من زار الحسین )علیه السالم( یوم عاشورا وجبت له 

الجنة.

 هر کس امام حسین علیه السالم را در روز عاشوا زیارت 

کند، بهشت بر او واجب می شود. 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

8   ْC

-2   ْC

11   ْC

13   ْC

26  ْC

18   ْC

30   ْC

28   ْC

فاطمه مغنیه دخ�ت شهید عماد مغنیه و زینب سلیما�ن دخ�ت رسلشکر قاسم سلیما�ن در اختتامیه 

ن الملیل فیلم مقاومت /عکس از مهر ن جشنواره ب�ی چهاردهم�ی

حوادثسالمت 

چند نکته درباره سالمتی
کمتــر  ســامتی  دربــاره  را  جدیــد  واقعیت هــای  ایــن 
ــن  ــان جالب تری ــب برایت ــن مطل ــا در ای ــد. م ــی می دان کس
واقعیت هــا را دربــاره ســامتی تان بیــان کرده ایــم. یــک 
ســایت علمــی، نتایــج تحقیقــات علمــی ای را  شــامل 
حقایــق جدیــد دربــاره ســامتی بــدن، منتشــر کــرده اســت. 
ــد علمــی  نشــان می دهــد بعضــی تصــورات  ــات جدی تحقیق
عمومی دربــاره ســامت بــدن، اشــتباه بــوده و واقعیــت 
ــاز«  ــه »ریــل ب ــه ای دیگــر اســت. مجل ــه گون ــاره آن هــا ب درب
بعضــی از ایــن حقایــق را کــه اخیــرا بــه دســت آمــده، منتشــر 

ــت: ــرده اس ک
1- آجیل بخورید تا دیرتر بمیرید!

غالــب افــراد بــا مزایــای خــوردن آجیــل آشــنا هســتند؛ امــا 
بــر اســاس مطالعــات جدیــد  دانشــگاه ماســتریخت، خوردن 
روزانــه دســت کم 10 گــرم آجیــل یــا بــادام زمینــی، احتمــال 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــش می ده ــد کاه ــر را 23 درص ــرگ و می م
ــی  ــه بیماری های ــا ب ــل، ابت ــوردن آجی ــات، خ ــن مطالع ای
ــش  ــی را کاه ــکات تنفس ــت و مش ــرطان، دیاب ــل س از قبی

می دهــد.
ــز  ــی قرم ــک ماه ــما از ی ــری ش ــز فک ــان تمرک 2- مدت زم

ــت  ــر اس کمت
بــر اســاس مطالعــات مایکروســافت، مــدت زمانــی کــه یــک 
ــه  ــد از 12 ثانی ــته باش ــری داش ــز فک ــد تمرک ــان می توان انس
ــت.  ــیده اس ــال 2015 رس ــه در س ــه 8 ثانی ــال 2000 ب در س
پژوهشــگران، علــت ایــن مســئله را اســتفاده از گوشــی های 
ــز  ــی مغ ــه موجــب تنبل ــراه هوشــمند دانســتند ک ــن هم تلف

ــران شــده اســت. کارب
3- 84 درصــد از چربی هــا از طریــق تنفــس از بــدن خــارج 

می شــوند 
ــکال  ــش مدی ــه بریتی ــد مجل ــات جدی ــاس تحقیق ــر اس ب
)British Medical(، چربی هــای اضافــی کــه افــراد چــاق در 
هنــگام الغــر شــدن از دســت می دهنــد، از طریــق تنفــس از 
بــدن خــارج می شــود. بســیاری  بــر ایــن باورنــد کــه  هنــگام 
ــرژی ــه ان ــا ورزش، چربی هــا از طریــق تبدیــل شــدن ب  کار ی

حــرارت یــا عضلــه از بیــن می رونــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــق  ــا از طری ــد از چربی ه ــدن، 84 درص ــر ش ــگام الغ ــه هن ک
دی اکســیدکربن و 16 درصــد باقــی از طریــق عــرق کــردن از 

ــود. ــارج می ش ــدن خ ب
4- شما هنگام صبح ها، بلندتر هستید 

ــراد در  ــد اف ــول ق ــده، ط ــی های انجام ش ــاس بررس ــر اس ب
ــاه  ــد و کوت ــدازه یــک ســانتیمتر بلن ــه ان ــگام شــبانه روز، ب هن
می شــود. معمــوال انســان ها در اوایــل صبــح بلند تــر هســتند 
 و کار و فعالیــت آن هــا در طــول روز موجــب فشــار عضــات 
و مفاصــل می شــود. ایــن مســئله باعــث می شــود کــه 
هنــگام خــواب، قــد آن هــا نســبت بــه صبــح کوتاه تــر شــود.

5- شکستن قولنج موجب ابتال به آرتروز نمی شود 
ــت  ــی  ثاب ــات علم ــچ تحقیق ــی، هی ــور عموم ــاف تص برخ
ــروز  ــه آرت ــا ب ــب ابت ــج موج ــتن قولن ــه شکس ــرده  ک نک
ــد  ــود می آی ــه وج ــن کار ب ــر ای ــر اث ــه ب ــی ک ــود. صدای  می ش
مربــوط می شــود بــه ترکیــدن حبــاب در مایــع مفصلــی کــه 
ــود، پزشــکان  ــن وج ــا ای ــوان مضــر نیســت. ب ــچ عن ــه هی ب
ــروز نشــده  ــن عمــل اگرچــه موجــب آرت ــد انجــام ای معتقدن
ــیب  ــدن آس ــای ب ــاط و تاندون ه ــه رب ــت ب ــن اس ــا ممک ام

برســاند.
6- عرق بدن، بوی بد نمی دهد 

ــگام  ــه هن ــدی ک ــوی ب ــد ب ــان می ده ــد نش ــات جدی تحقیق
ــن  ــه ای ــوط ب ــود، مرب ــد می ش ــدن متصاع ــردن از ب ــرق ک ع
فرآینــد طبیعــی نیســت؛ بلکــه بــوی بــد مربــوط می شــود بــه 
باکتری هــای موجــود بــر روی پوســت کــه از آب خــارج شــده 

ــد. ــه می کنن ــدن،  تغذی از ب
تنهــا 2 درصــد از شــهروندان اروپایــی هســتند کــه ایــن نــوع 
ــب  ــدارد و موج ــود ن ــا، وج ــت آن ه ــر روی پوس ــری ب باکت
ــد  ــا متصاع ــد از آن ه ــوی ب ــردن، ب ــرق ک ــگام ع می شــود هن

نشــود. تســنیم

پزشک سرشناس، قربانی اختالف حساب
پزشــک  مالــی،  اختــاف  در جریــان  مــردی کــه 

سرشــناس اصفهانــی را در خانــه اش بــه قتــل رســانده 
ــد. ــتگیر ش ــود، دس ب

بــه گــزارش جام جــم، شــامگاه یکشــنبه ســاکنان 
مجتمعــی در خیابــان خورشــید در نزدیکــی پــارک ملت 
اصفهــان صــدای مشــاجره و درگیــری در خانه پزشــکی 
ــی  ــری، یک ــن درگی ــن ای ــا شــدت گرفت را شــنیدند. ب
ــی  ــا کس ــک را زد، ام ــه پزش ــگ خان ــایه ها زن از همس
ــر  ــی س ــی داد بای ــال م ــه احتم ــرد. او ک ــاز نک در را ب
همســایه اش آمــده باشــد، ماجــرا را بــه پلیــس گزارش 
ــد  ــاهده کردن ــا مش ــور در آنج ــا حض ــوران ب داد. مام
ــده  ــای در آم ــو از پ ــای چاق ــا ضربه ه ــک ب ــرد پزش  م

و غرق در خون، کف اتاق افتاده است.
ــا  ــد او ب ــوم ش ــول معل ــواده مقت ــق از خان ــا تحقی ب
فــردی اختــاف مالــی داشــته و احتمــال دارد او عامــل 

ــت باشــد. ــن جنای ای
ــت  ــدن هوی ــخص ش ــرنخ و مش ــن س ــف ای ــا کش ب

ــد. ــتگیر ش ــرانجام او دس ــت، س ــل جنای عام
ــل مــرد  ــه قت ــه پلیــس آگاهــی ب ــال ب ــا انتق ــم ب مته
پزشــک بــه  دلیــل اختــاف مالــی بــا همدســتی 2 نفــر 

دیگــر اعتــراف کــرد.
قاضــی حســن رحیمــی، دادســتان عمومــی  و انقــاب 
ــت:  ــم گف ــام  ج ــه ج ــاره ب ــان در این ب ــتان اصفه اس
بررســی  های اولیــه نشــان مــی داد کــه عامــل جنایــت 
همــراه مقتــول وارد خانــه اش شــده و پــس از درگیری 

ــا ضربه هــای چاقــو کشــته اســت. پزشــک را ب

 2 تیراندازی مرگبار مامور جوان 

در کمتر از یک ماه
ــان  ــاه در جری ــک م ــر از ی ــه در کمت ــس ک ــور پلی مام
 تیراندازی هــای مرگبــار، دو متهم را هدف قــرار داده بود

بازداشــت موقــت شــد. بــه گــزارش جــام  جم، شــامگاه 
 پنجشــنبه مــرگ مــرد جوانی بــر اثــر تیرانــدازی پلیس 
و اغتشــاش چنــد نفــر از اهالــی در خیابــان دســتغیب 
ــژه قتــل مشــهد اعــام شــد.  ــه بازپــرس وی مشــهد ب
بازپــرس بــا حضــور در محــل، متوجــه شــد چنــد مــرد 
ــگان  ــوران ی ــا مام ــری ب ــد درگی ــت قص ــه دس ــه ب قم

ویــژه را دارنــد.
ــه از  ــرایط منطق ــه ش ــه ب ــا توج ــینی ب ــی حس قاض
ــت  ــد و توانس ــرک کنن ــل را ت ــت مح ــوران خواس مام
فضــا را آرام کنــد. بــا متفــرق شــدن اهالــی، تحقیقــات 

ــد.  ــاز ش ــار آغ ــدازی مرگب ــاره تیران درب
بــود،  کــرده  تیرانــدازی  کــه  جوانــی  مامــور 
مشــکوک  موتورســوار  دو  بــه  گفــت: 
آن هــا کــردن  متوقــف  از  پــس  و   شــدم 
مــدارک موتــور را خواســتم. در ایــن لحظــه اهالــی دور 
ــری لفظــی  ــور درگی ــب موت ــا راک ــد و ب ــه زدن ــا حلق م

پیــدا کــردم. 
او در ادامــه بــه صورتــم اســپری اشــک آور زد. مــن هــم 
ــرق  ــی متف ــی اهال ــی، وقت ــر هوای پــس از شــلیک تی
نشــدند دو گلولــه شــلیک کــردم کــه بــه راکــب موتــور 
ــاهدان  ــارات ش ــد و اظه ــی جس ــرد. بررس ــت ک اصاب
ــدازی پشــتش  نشــان داد مــرد جــوان در زمــان تیران
بــه مامــور پلیــس بــوده و دو گلولــه بــه کتــف و پایــش 

اصابــت کــرده اســت.
ــس  ــور پلی ــان داد، مام ــی نش ــم جنای ــات تی  تحقیق
بــه  گشــت زنی  هنــگام  هــم  قبــل  هفتــه  ســه 
ــه  ــاک متوج ــتعام پ ــا اس ــکوک و ب ــی مش خودروی
ــده خواســته توقــف  ــودن آن شــده و از رانن ســرقتی ب
کنــد کــه او بــدون توجــه بــه اخطارهــای پلیســی فــرار 

ــت.  ــرده اس ک
ــرای جلوگیــری از فــرار متهــم، او  مامــور جــوان نیــز ب
ــا بررســی ســابقه  ــرار داده اســت. ب ــه ق را هــدف گلول
راننــده مشــخص شــد او ســابقه دســتگیری بــه اتهــام 

ســرقت را داشــته اســت. 
بازپــرس جنایــی بــه دلیــل دو مــورد تیرانــدازی 
جــوان  مامــور  مــاه،  یــک  از  کمتــر  در   مرگبــار 
را بازداشــت موقــت کــرد و بــه کارشناســان ماموریــت 

داد نحــوه تیرانــدازی را بررســی کننــد.

 احتمال انفجار الشه نهنگ 

همه را گریزان کرد
ــه طــول 50  ــر ب ــول پیک ــگ غ ــک نهن جســد فاســد ی
فــوت در ســاحل مشــهور ردراک انگلیــس در نزدیکــی 

شــهر داولیــش پیــدا شــد. 
ایــن نهنــگ کــه حــدود یــک مــاه پیــش در نزدیکــی 
ــه علتــی  ــود، اکنــون ب ســواحل فرانســه پیــدا شــده ب
نامشــخص مــرده و الشــه آن بــه همــراه امــواج دریــا 

ــود.  ــده ب ــس آورده ش ــواحل دوون انگلی ــه س ب
ــوران  ــگ، مام ــن نهن ــه ای ــدن الش ــدا ش ــس از پی پ
ــوان از نزدیــک  ــه دور حی ــا زنجیــر شــدن ب ســاحلی ب
شــدن مــردم بــه آن جلوگیــری کردنــد؛ چــرا کــه ایــن 
حیــوان بســیار بدبــو بــه قــدری پــف کــرده بــود کــه هر 

ــود.   ــر ش ــت منفج ــار می رف ــه انتظ لحظ
بــه گفتــه کارشناســان، کشــف چنیــن پســتانداری 
ــه  ــه این گون ــرا ک ــت؛ چ ــادر اس ــیار ن ــواحل  بس در س
موجــودات دریایــی غالبــا در نقــاط بســیار عمیــق آبــی 

یافــت می شــوند. 
منطقــه  شــورای  همــراه  بــه  ســاحلی  نگهبانــان 
ــه  ــن حادث ــت ای ــی عل ــال بررس  Teignbridge در ح

و اطمینان از سامت زیستی محیط هستند. 

 در هــر 5 ثانیــه یــک کامپیوتــر در ســطح جهــان بــه 
می شــود. آلــوده  ویــروس 

ــا ظــروف پاســتیکی در  50 هــزار ســال طــول می کشــد ت
طبیعــت تجزیــه شــوند. 

اغلب مارها دارای 6 ردیف دندان هستند.
90 درصد سم مارها از پروتئین تشکیل شده است.

10 درصــد وزن بــدن انســان )بــدون آب( را باکتری هــا 
می دهنــد.  تشــکیل 

تشــکیل  چپ دســتان  را  جهــان  جمعیــت  درصــد   11
 . هنــد می د

از هــر 10 نفــر، یــک نفــر در سراســر جهــان در جزیــره زندگی 
ــد.  می کن

98 درصد وزن آب از اکسیژن تشکیل شده است. 
ــدن خــود  ــر وزن ب یــک اســب در طــول یــک ســال 7 براب

ــد. ــرف می کن ــذا مص غ
بــا  هســتند؛  پــا   6 جانــوران  ســریع ترین  سوســک ها 

ســرعت یــک متــر در ثانیــه. 
ــر  ــدن س ــه چرخان ــاز ب ــدون نی ــا ب ــا و طوطی ه خرگوش ه

خــود قادرنــد پشــت ســر خــود را ببیننــد. 
کرگدن ها قادرند سریع تر از انسان ها بدوند. 
هیچ پنگوئنی در قطب شمال وجود ندارد. 

مــادر و همســر گراهام بــل، مختــرع تلفــن، هــر دو ناشــنوا 
بوده انــد. 

ــزرگ«  ــتای ب ــی »روس ــه معن ــدی ب ــک واژه هن ــادا، ی کان

ــت.  اس
رشد دندان های سگ آبی هیچ گاه متوقف نمی شود.

قلب وال ها تنها 9 بار در دقیقه می تپد. 
شــمپانزه ها قادرنــد مقابــل آینــه چهــره خــود را تشــخیص 

ــد.  ــا نمی توانن ــا میمون ه ــد، ام دهن
عمر سنجاقک ها فقط 24 ساعت است. 

ــر  ــه دور خــود دو براب ــارد ب ــردش ســیاره عط ــان گ مدت زم
ــت. ــید اس ــه دور خورش ــردش آن ب ــان گ مدت زم

ــاه اســت.   ــر هــال م ــاه 9 براب ــل م  روشــنایی قــرص کام
ــب  ــک اس ــرعت ی ــا س ــت ب ــادر اس ــغ ق ــرس بال ــک خ ی

ــدود.  ب
قلــب یــک جوجه تیغــی در حالــت عــادی 190 بــار در دقیقــه 

می زنــد کــه در دوران خــواب زمســتانی بــه 20 بــار در دقیقــه 
کاهــش می یابــد.

 اسب ها قادرند در حالت ایستاده بخوابند. 
ــه  ــر ب ــاال و 8 مت ــمت ب ــه س ــر ب ــد 3 مت ــا قادرن کانگروه

ــد.  ــو بپرن ــمت جل س
قلب میگو در سر آن واقع است. 

گونــه ای از خرگــوش قــادر اســت 12 ســاعت پــس از تولــد 
جفتگیــری کنــد. 

ــار  ــز و گردوغب ــت ذرات ری ــادر اس ــان ق ــوه آتشفش ــک ک  ی
را تا ارتفاع 50 کیلوکتری به فضای اطراف پرتاب کند.

دارکوب هــا قادرنــد 20 بــار در ثانیــه بــه تنــه درخــت ضربــه 
 . نند بز

مطالب علمی  جالب

ــا  ــن کار را ب ــد و ای ــالم تری بخوری ــای س ــد غذاه ــعی داری ــد و س ورزش می کنی
آشــپزی در خانــه بــه جــای رفتــن بــه رســتوران یــا خــوردن غذاهــای فرآوری شــده 
انجــام می دهیــد. اگــر بــه انــدازه کافــی دقــت بــه خــرج ندهیــد، بعضــی 
اشــتباهات بســیار ســاده حیــن آشــپزی، می توانــد تاش هایتــان را بــر بــاد دهــد 

و بــه افزایــش وزنتــان بینجامــد.
1.تله  چربی های سالم

ضرورتــا  فوق العــاده کم چــرب  غذایــی  رژیــم  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
ــد  ــال های بع ــود. در س ــوب نمی ش ــان محس ــن درم ــالم و بهتری ــم س ــک رژی ی
ــتری  ــی بیش ــراد آگاه ــه اف ــی ک ــرب، از زمان ــی کم چ ــای غذای ــت رژیم ه از رعای
دربــاره اصــول ســامت بــه دســت آورده انــد، میــزان مصــرف »چربی هــای 
ــث  ــئله باع ــن مس ــت. ای ــه اس ــش یافت ــالم« افزای ــای س ــد« و »چربی ه مفی
ــد آن  ــی مانن ــل و چیزهای ــون، آووکادو،  آجی ــد روغــن زیت ــی مانن ــا غذاهای شــد ت
ــل شــوند. در شــرایطی کــه  ــی تبدی ــه مــوادی اصل ــی ســالم ب در رژیم هــای غذای
ــد  ــواد مغذی ان ــا سرشــار از م ــن چربی ه ــه ای ــا صحــت دارد ک ــن مســئله کام  ای
ــوند ــوب می ش ــری محس ــای بهت ــره گزینه ه ــد ک ــی مانن ــه محصوالت ــبت ب  و نس

امــا شــاید بــه راحتــی می تــوان ایــن مســئله را فرامــوش کــرد کــه کالــری فراوانــی 
دارنــد. بــدون در نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه آووکادو تــا چــه حــد سرشــار از مواد 
مغــذی اســت، بایــد گفــت گــه یــک آووکادوی کامــل حــدود 322 کالــری دارد. بــه 

راحتــی می تــوان ایــن مســئله را درک کــرد کــه چربــی »ســالم« یــا »مفیــد« گزینه 
مناســبی بــرای خــوردن اســت؛ امــا از آنجایــی کــه افزایــش یــا کاهــش وزن، بــه 
ــد ســعی  ــن بای ــری محســوب می شــود، بنابرای ــع کال ــازی جــذب و دف ــی ب نوع

کنیــد حــد تعــادل را رعایــت کنیــد.
2.اندازه نگرفتن چربی مصرفی

همچنــان کــه بایــد حواســتان بــه مصــرف چربی هــا باشــد، نکتــه مهمــی  
ــی  ــه خاطــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه بدانیــد چــه میــزان چرب ــد ب کــه بای
ــی  ــد، خیل ــرخ می کنی ــبزیجات را س ــی س ــال وقت ــرای مث ــد؛ ب ــرف می کنی مص
ــان  ــه آن افــزود. در واقــع روغــن باعــث جری ــوان مقــداری روغــن ب راحــت می ت
داشــتن بهتــر گرمــا و طعــم ســبزیجات شــده و مانــع از چســبیدن غــذا بــه کــِف 
ماهی تابــه خواهــد شــد. اگــر مراقــب نباشــید، ممکــن اســت ســبزیجات شــما بــه 
غذایــی سرشــار از کالــری تبدیــل شــود. یــک قاشــق روغــن زیتــون حــاوی 120 
کالــری اســت. بــه طــور تصادفــی افــزودن 2 قاشــق از آن حــدود 240 کالــری بــه 
 غــذای شــما می افزایــد، پیــش از آنکــه بخواهیــد هیــچ ادویــه یــا ترکیــب دیگــری 
ــد ســاالد  ســالم و خوشــمزه شــما  ــن مســئله می توان ــد. ای ــه کنی ــه آن اضاف  را ب
ــس های  ــن س ــی کم چرب تری ــه حت ــا ک ــد. از آنج ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــم تح را ه
ســاالد هــم سرشــار از چربی انــد، مصــرف زیــاد آن هــا می توانــد کیفیــت 

ســبزیجات خامــی  را کــه می خوریــد، کاهــش دهنــد.

وقتــی پــای پخــت و پــز بــا روغــن بــه میــان می آیــد، محققــان توصیــه می کننــد 
کــه ســبزیجات یــا پروتئیــن خــود را کمــی  بخارپــز کنیــد تــا دیگــر نچســبند.

3.خوردن میان وعده هنگام آشپزی
ــد.  ــم می زن ــر ه ــان را ب ــم غذایی ت ــز رژی ــت و پ ــگام پخ ــده هن ــوردن میان وع خ
شــاید خــوردن کمــی  پنیــر چیــز زیــادی نباشــد، امــا 30 گــرم پنیــر چــداری کــه در 
ــود  ــل می ش ــرم تبدی ــه 45 گ ــه ب ــد بافاصل ــتفاده می کنی ــود اس ــام خ ــده ش وع
ــرای  ــد. ب ــل می کن ــری تبدی ــه 170 کال ــری شــما را از 113 ب ــر سرشــار از کال و پنی
درســت کــردن یــک غــذای خــوب، چشــیدن مــزه آن اهمیــت فراوانــی دارد؛ امــا 
ــن  ــد، از ای ــزی بخوری ــرد چی ــان ک ــار آورد و وادارت ــما فش ــه ش ــنگی ب ــر گرس اگ

فرصــت اســتفاده کنیــد و بــه  جــای ایــن کار آب بنوشــید.
4. بنده دستورالعمل های غذایی بودن

دســتورالعمل های غذایــی مســیر درســت پخــت و پــز را بــه شــما نشــان 
می دهنــد. در واقــع ایــن کار عــاوه بــر کاهــش بعضــی خطــرات غذایــی، باعــث 
کــم شــدن گزینه هــای غذایی تــان هــم خواهــد شــد. اگــر بــه ایــن نتیجــه برســید 
تــا از مــوادی اســتفاده کنیــد کــه کالــری کمتــری داشــته و ســالم تر هســتند، در 
واقــع مســیر جدیــدی را در آشــپزی آغــاز کرده ایــد. ســعی کنیــد از ماســت یونانــی 
بــه جــای خامــه غلیــظ، مایونــز و سرشــیر اســتفاده کنیــد؛ چــرا کــه در میــزان کــم 

کالــری آن هــا، پروتئیــن بیشــتری وجــود دارد. 

شــهردار اصفهــان گفــت: اولیــن اقــدام بــرای توســعه شــهر اصفهــان اجمــاع نظــر، هم قســم و هــم عهــد 
ــژاد در نشســت  ــدی جمالی ن ــان، مه ــات رســانه ای شــهرداری اصفه ــزارش اداره ارتباط شــدن اســت.به گ
تخصصــی مشــترک مدیریــت شــهری بــا ســازندگان مســکن کــه از ســوی کمیســیون شهرســازی، معماری 
و عمــران شــورای اســامی شــهر اصفهــان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــات برنامــه ششــم توســعه 
کشــور بــه تصویــب رســید، اظهــار کــرد: در برنامه هــای توســعه کشــور یــک مشــکل اساســی وجــود دارد 
کــه همــه شــهرها و روســتاها را درگیــر می کنــد و آن نــگاه از بــاال بــه پاییــن بــه شــهرها و روســتاها اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا بــه صــورت متمرکــز برنامه هایــی بــرای همــه شــهرها و روســتاها تدویــن 
ــا یکدیگــر متفــاوت  و تجویــز می شــود، افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت هــر شــهر و روســتا ب
اســت. شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: ســال های ســال اســت برنامه ریــزان شــهری مطــرح می کننــد کــه 
هــر شــهر و روســتا برنامــه خــود را تهیــه و جمــع برنامه هــای روســتایی و شــهری احصــا شــود امــا تاکنــون 
ایــن اقــدام انجــام نشــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه در برنامــه ســوم و چهــارم توســعه کشــور مدیریــت 
واحــد شــهری و در برنامــه پنجــم نیــز مدیریــت هماهنــگ شــهری مطــرح شــد، افــزود: بــا ایــن وجــود 

تاکنــون هیــچ کــدام محقــق نشــده چــرا کــه آسیب شناســی در ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت و تجویــز 
از بــاال بــه پاییــن جــواب نمی دهــد. جمالی نــژاد گفــت: در مدیریــت واحــد و یکپارچــه شــهری، بــه جــای 
ــت  ــری راح ــتی تصمیم گی ــن هم سرنوش ــه در ای ــود ک ــاد می ش ــتی« ایج ــتی، »هم سرنوش ــک سرنوش ت
اســت. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اولیــن اقــدام بــرای توســعه شــهر اصفهــان اجمــاع نظــر، هم قســم 
و هم عهــد شــدن اســت، گفــت: بودجــه ناچیــز 2 هــزار و 600 میلیــارد تومانــی شــهرداری نمی توانــد توســعه 
پایــدار ایجــاد کنــد، بنابرایــن همــه بایــد ورود پیــدا کننــد کــه در ایــن راســتا شــهرداری بــرای ســرمایه گذاران 
ــا بیــان اینکــه بســته تشــویقی ســاخت و ســاز نیــز در  فــرش قرمــز پهــن کــرده اســت. وی همچنیــن ب
همیــن جهــت بــا بحــث و تبــادل نظــر مدیــران مناطــق و اعضــای شــورای شــهر تدویــن شــده، افــزود: در 
ایــن رابطــه بایــد نظــام مهندســی نیــز بــه صــورت جــدی کمــک کنــد، اکنــون شــرایط خوبــی ایجــاد شــده 

و همــه بایــد همــکاری کننــد.

     تدوین بسته تشویقی ساخت و ساز با نگاهی تخصصی
ــویقی  ــته تش ــت: در بس ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــاون اداری و مال ــی مع ــید نورصالح ــن جمش همچنی
ــر  ــهرداری در نظ ــازان و ش ــای انبوه س ــن نیازه ــه تأمی ــی و دو جانب ــی تخصص ــا نگاه ــاز ب ــاخت و س س
گرفتــه شــده اســت. معــاون اداری و مالــی شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: در بســته تشــویقی امســال 
تخفیف هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای بافــت فرســوده از 50 بــه 70 درصــد رســیده و شــرایط مناســبی 
بــرای ســاخت و ســاز فراهــم آورده اســت. وی ادامــه داد: تعاماتــی نیــز بــرای بیمــه ســاخت و ســاز بــا 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت گرفتــه تــا تمامــی مــوراد الزم بــه صــورت سیســتمی مرتفــع شــود.
     آمادگی کامل شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی

همچنیــن ســید جمال الدیــن صمصــام شــریعت معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان گفــت: 
پاســخگوی هرگونــه مشــکلی در حــوزه شهرســازی هســتیم و آمادگــی کامــل خــود را بــرای صــدور پروانــه 
ــرای  ــه ب ــاری صــدور پروان ــر آم ــه داد: در ســال گذشــته از نظ ــم. وی ادام ــام می کنی ســاخت و ســاز اع
 ســاخت و ســاز کمتــر بــود امــا از نظــر متــراژ می تــوان گفــت پروانــه بیشــتری نســبت بــه قبــل صــادر شــده 

است.

4 اشتباه آشپزی که باعث افزایش وزن  می شود

شهردار اصفهان در نشست تخصصی مشترک مدیریت شهری با سازندگان مسکن:

توسعه شهر اصفهان نیازمند اجماع نظر تمام مسئوالن است

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
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