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عبرت عاشورایی                        

له
قا

رم
س منشأ  اسالم  دنیـای  در  که  حرکت هایی  تمامـی 

شده  ستم  و  ظلم  مقابل  در  ایستادگی  و   انقالب 
از  کرده  برمال  را  نفاق  و  و شرک  کفر  کریه  و چهره 

و قیام  گرفته  امام حسین علیه السالم سرمشق  حرکت 
امام را الگو قرار داده است. 

 در واقع، نهضت عاشورا به دلیل ماهیت اسالم خواهی
الهـام بخش  همواره  ستـم ستیزی اش،  و  اصالح طلبـی 

انقالبیون و حرکت های اصالحی بوده است. 
شد  سیراب  سرچشمه،  آن  از  نیز  ایران  اسالمی   انقالب 
و از محتوای عاشورا الهام گرفت. این الهام گیری، هم از 
سوی رهبر کبیر انقالب اسالمی  و هم از ناحیه مردم بود. 
از عاشورا، روح حماسه و غیرت  الهام  با  امام امت)ره( 
حکومت  به  را  آن ها  و  دمیـد  مردم  کالبد  در  را  دینی 
کمیت ارزش های قرآنی فراخواند. امام با  اسالمی و حا
احیای فرهنگ غنی حسینی و عاشورایی، مردم را به 
مقابله با ظلم و ستم و ایستادگی در مقابل قدرت های 

سلطه گر فراخواند و مبارزه های  ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 توجه به ارزش های انقالب اخبار روز
مانع دو قطبی شدن جامعه است

که فضای انتخابات  کسیون امید در خصوص راهکارهایی  رئیس فرا
دو قطبی نشود، گفت: فراتر از اهداف احزاب و جریان های سیاسی 

گر  آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی قرار دارد؛ بنابراین ا
جریان های سیاسی به ارزش ها و شعارهای انقالب...

مشاور وزیر کشور:

 آسیب های اجتماعی در ایران 
در شرایط هشدار است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

روزنامه کثیراالنتشار  | شنبه 17  مهرماه 1395  || 06 محرم 1438  ||  08 اکتبر 2016  ||  شماره 270  ||  سال دوم  ||   قیمت: 700 تومان

 جزئیات » نذر خون«
 از عاشورا تا اربعین   صفحه 7

  پشت  پرده قاچاق پوشاک  
صفحه 3

 ایران دارد از بی آبی می سوزد  
صفحه 3

  مشکالت اقتصادی، علت 
افزایش سن ازدواج جوانان   صفحه 7

ویژه های امروز

 وضعیت مرخصی زایمان
 در ایران و جهان

صفحه 7

اسالم 
و حقوق کودک

صفحه 8

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 

کرد: الریجانی عنوان 

گر ایستادگی رهبری در موضوع  | ا
هسته ای نبود، سیاستمداران 

نمی ایستادند   صفحه 2

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

 |چالشی به نام
 قیمت بنزین   صفحه 3



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــزد گفــت:  امــام جمعــه موقــت ی
یزد

حمیده حاتمی
امــام حســین)ع( نیــز بــه دلیــل 
 مبــارزه بــا ایــن تفکــرات و بــرای مقابلــه بــا جهــل 
و نادانــی مــردم قیــام کردنــد. بــه گــزارش کیمیــای 
ــی  ــن معزالدین ــام محمدحس ــن، حجت االس وط
در خطبه هــای دیــروز نمــاز جمعــه یــزد بــا تســلیت 
بــه مناســبت فرارســیدن ایــام ســوگواری اباعبــدهللا 
الحســین)ع(، ســخنان برخــی دربــاره افســردگی 
روضه هــا  در  حضــور  دلیــل  بــه  یــزد   مــردم 
ــن ســخنان ضــد  ــزود: ای ــد و اف را نادرســت خوان
ــین)ع(  ــام حس ــب ام ــد مکت ــیعی و ض ــر ش  تفک

و تأسف آور است.
ــی  ــرات انحراف ــرات را تفک ــن تفک ــی ای معزالدین
ــه  ــز ب ــین)ع( نی ــام حس ــرد: ام ــان ک ــد و بی خوان
دلیــل مبــارزه بــا ایــن تفکــرات و بــرای مقابلــه بــا 

ــد. ــام کردن ــردم قی ــی م ــل و نادان جه
ــی  ــرم را یک ــاه مح ــزد، م ــت ی ــه موق ــام جمع ام
ــح  ــد و تصری ــام خوان ــزرگ اس ــرمایه های ب از س
محــرم  مــاه  عزاداری هــای  و  روضه هــا  کــرد: 
ــام  ــته و ام ــگاه داش ــده ن ــام را زن ــه اس ــت ک اس
خمینــی)ره( نیــز بــر ایــن مســئله تاکیــد کردنــد.

ــام حســین)ع(  ــرد: ام ــی خاطرنشــان ک معزالدین
ــدی)ص(  ــاب محم ــام ن ــای اس ــل احی ــه دلی ب

ــزرگ  ــگاه داشــتن اســام، ایــن قیــام ب ــده ن و زن
می دانســت کــه  ایشــان  زیــرا  داد؛  انجــام  را 
ــدت  ــان، م ــای آن زم ــد و خلف ــات یزی ــا روحی ب
 زمانــی نمی گــذرد کــه از دیــن چیــزی باقــی 

نمی ماند.
وی تصریــح کــرد: بعضــی اقدامــات در شــبکه های 
اجتماعــی جــای تامــل بســیار دارد؛ زیــرا عــده ای 
روضه هــا در  بهانه هــای مختلــف شــرکت   بــه 

هزینــه بــرای مراســم امــام حســین)ع( و ... را بــه 
دلیــل وجــود فقــر در جامعــه و مســائل دیگــر زیــر 
ــی  ــد؛ در حال ــاد کرده ان ــه آن انتق ــرده و ب ســوال ب
کــه هــر چیــز بــه جــای خــود نیکوســت و اهمیــت 
ــدازه ای اســت کــه  ــه ان ــام عاشــورا در اســام ب قی
هــر چــه بــرای مراســم امــام حســین)ع( هزینــه 

شــود، ارزش دارد.

 امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: دشــمن از شــعار بــزرگ دیــن
شعار محرم و شعار حسینی هراس دارد.

ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــهرکرد، حجت االســام  ب
ــه در  ــه ک ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه ــر دی ــام، ظه نکون
مصــای بــزرگ شــهرکرد برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــمن از  ــرد: دش ــار ک ــینی اظه ــیرخوارگان حس ــش ش همای
شــعار بــزرگ دیــن، شــعار محــرم و شــعار حســینی هــراس 

دارد.
ســرباز  کار  ایــن  بــا  می گویــد  دشــمن  افــزود:  وی 
می گویــد؛  درســت  کــه  می کننــد  تربیــت  حســینی 
ــرباز  ــون س ــا از اکن ــه م ــت ک ــا اینجاس ــتباه آن ه ــا اش ام
ــه  ــا از نطف ــربازان م ــه س ــم؛ بلک ــت نمی کنی ــینی تربی حس
ــاب  ــت و انق ــن نهض ــه ای ــد ک ــدهللا بوده ان ــب اباعب در مکت
ــق را ــن حقای ــت و ای ــل اس ــمن غاف ــد. دش ــکل دادن  را ش

 نمی فهمد.
ــوغات  ــه س ــیقی ک ــرت های موس ــه داد: کنس ــام ادام نکون
غــرب اســت، منکــر را ترویــج می کنــد؛ در حالــی کــه 
دانشــکده ها و دانشــجویان فراوانــی در زمینــه هنــر، به ویــژه 
ــیقی  ــج موس ــرای تروی ــه ب ــم ک ــور داری ــیقی در کش موس
متعهــد و انقابــی تــاش می کننــد کــه جامعــه را در جهــت 
رســیدن بــه کمــال و تعالــی و انجــام وظایــف تشــویق کننــد. 

بایــد از آن هــا اســتفاده شــود و همــه بایــد بــه کنســرت های 
موســیقی حســاس باشــیم.

ــارزه  ــر مب ــا منک ــد ب ــزود: بای ــهرکرد اف ــه ش ــب جمع خطی
ــرت های  ــاره کنس ــرا درب ــد چ ــراد می گوین ــی اف ــود. برخ ش
ــود. در  ــت می ش ــاد صحب ــدر زی ــا این ق ــیقی و منکره موس
مقابــل منکرهــا همــه بایدحســاس باشــند؛ چــرا کــه این هــا 

ــت. ــن اس ــذاری در دی بدعت گ
وی بــا اشــاره بــه بعضــی از منکرهــا افــزود: گرایــش بــه دنیا 
 بــه جــای آخــرت خطرنــاک اســت و نظــام و مســئوالن مــا 
را خطــر دنیاگرایــی تهدیــد می کنــد کــه بایــد مراقــب 

باشــیم.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان گفــت: 
ــه اســامی  ــا جامع ــه شــهادت رســید ت ــام حســین)ع( ب  ام
را نجــات دهــد و نگــذارد فــردی نااهــل بــه عنــوان خلیفــه خود 

را بــه جامعــه تحمیــل کند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در 
ــی)ع(  ــام عل ــان در مصــای ام ــه کرم ــاز جمع خطبه هــای نم
 افــزود: امــام حســین)ع( در واقعــه عاشــورا پیــروز شــد 
و شــهادت امــام ســوم شــیعیان بــرای همیشــه طومــار 

برداشــت. میــان  از  را  بنی امیــه 
وی بیــان کــرد: مومــن بایــد بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی 

و ســعادت خــود را فــدا کنــد و بــرای شــهادت آمــاده باشــد.
امــام جمعــه کرمــان گفــت: امــام حســین)ع( فرمودنــد 
 مــن مــرگ را عیــن خوشــبختی و زندگــی بــا ســتمگران 

را شکنجه ای دردناک می دانم.
وی اظهــار کــرد: همــه مــا بــه حکــم اینکــه مســلمان و شــیعه 
 هســتیم، بایــد ســخنان پیشــوای بزرگمــان، ســاالر شــهیدان 
را مــد نظــر قــرار دهیــم و توجــه داشــته باشــیم که شــهادت در 

راه خــدا آرزوی اولیــاء هللا بوده و هســت.
آیــت هللا جعفــری گفــت: اســاس ســعادت جامعــه اســامی 
بســتگی بــه میــزان تقــوای آحــاد مختلــف مــردم دارد و هرچه 
تقــوا بیشــتر باشــد، ثمــرات و نتایــج آن بیشــتر خواهــد بــود.

ــات دیــن  ــر اینکــه رعایــت حجــاب از ضروری ــا تاکیــد ب وی ب
ــی  ــون در جامعــه بدحجاب اســام اســت، ادامــه داد: اگــر اکن
وجــود دارد و روزبــه روز هــم در حــال گســترش اســت، نشــات 

گرفتــه از کشــف حجــاب رضاخانــی اســت.
ــر  ــوان اگ ــت: بان ــان گف ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
واجــب بــودن حجــاب را بــاور ندارنــد، از علمــای عظــام ســوال 
ــات  ــت حجــاب از ضروری ــه رعای ــت ک ــد یاف ــد و درخواهن کنن

ــن اســام اســت. ــن مبی دی
وی اظهــار کــرد: اگــر هــم مســلمان نیســتید، بــه دلیــل قــرار 
ــون  ــب قان ــر حس ــامی و ب ــوری اس ــور جمه ــن در کش گرفت

ــا ــه رعایــت حجــاب هســتید. ایرن ــف ب مکل

ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان ــو«، مدی ــو آمان »یوکی

ــت. ــکننده اس ــوز ش ــته ای، هن ــق هس ــه تواف ــت ک گف
 وی پیــش از ســفر بــه آلمــان در گفت وگــو بــا خبرگــزاری آلمــان
افــزود: » اجرایــی شــدن توافــق، همچنــان شــکننده اســت. 
اشــکاالت ریــز فنــی و مشــکات کوچکــی در اجــرا می توانــد 
بــه مســائل سیاســی منجــر شــود کــه اثــرات منفــی فراوانــی بــر 

ــت.« ــد داش ــق خواه تواف
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس  بین الملل ــه آژان ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه تعهــدات خــود عمــل  ــران ب ــون اعــام کــرده اســت کــه ای تاکن
ــوم غنی  شــده و شــمار  ــر اورانی ــوارد شــامل ذخای ــن م ــرده و ای ک

می شــود. غنی ســازی  ماشــین های  و  ســانتریفیوژها 
ــاد  ــش انتق ــه تعهدات ــکا ب ــودن آمری ــد نب ــل از پایبن ــران در مقاب ای
کــرده اســت. تهــران می خواهــد کــه واشــنگتن تــاش بیشــتری 
در تشــویق کــردن بانک هــا بــه همــکاری بــا ایــران صــورت دهنــد؛ 
چــرا کــه بســیاری از بانک هــا همچنــان از عواقــب تحریمــی نگــران 

هســتند.
ــرای  ــد کــه همــه کارهایــی را کــه ب ــکا هــم می گوی از طرفــی آمری

ــوده، انجــام داده اســت. اجرایــی شــدن توافــق الزم ب
آمانــو در اشــاره بــه ایــران و آمریــکا گفــت کــه اعتمــاد کمــی میــان 

2 طــرف وجــود دارد.

ــه  ــی ک ــوص راهکارهای ــد در خص ــیون امی ــس فراکس رئی
فضــای انتخابــات دو قطبــی نشــود، گفــت: فراتــر از اهــداف 
ــای  ــا و ارزش ه ــی، آرمان ه ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
انقــاب اســامی قــرار دارد؛ بنابرایــن اگــر جریان هــای 
توجــه  انقــاب  شــعارهای  و  ارزش هــا  بــه  سیاســی 
ــی  ــات دو قطب ــه واســطه انتخاب ــه ب  داشــته باشــند، جامع

نمی شود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت 
اسامشــهر  شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم   نماینــده 
و پردیــس در مجلــس دهــم شــورای اســامی ادامــه 
داد: الگــو قــرار دادن آرمان هــا و ارزش هــای انقــاب در 
 مســیر انتخابــات بــه وحــدت نظــر و انســجام منتــج 

می شود. 
ایــن راهبــرد را جریــان اصاحــات در انتخابــات مجلــس در 
نظــر گرفــت و تــاش داریــم همیــن مســیر را در انتخابــات 

ســال آینــده در نظــر بگیریــم.
ــا  ــد ب ــاب، بای ــواده انق ــت در درون خان ــت: رقاب ــارف گف ع
ــار هــم شــاهد خواهیــم  ــن ب اخــاق و عقانیــت باشــد. ای
ــی، اخــاق  ــع مل ــن مناف ــا در نظــر گرفت ــت ب ــه رقاب ــود ک  ب

و عقانیت برگزار می شود.

 امام جمعه موقت یزد: امام حسین)ع( 
برای مقابله با جهل مردم قیام کردند

خطیب جمعه شهرکرد:
دشمن از شعار حسینی می ترسد

امام جمعه کرمان: 
امام حسین)ع( برای نجات جامعه اسالمی به شهادت رسید

 آمانو: توافق هسته ای با ایران 
هنوز شکننده است

 عارف: توجه به ارزش های انقالب 

مانع دو قطبی شدن جامعه است

حتما بخوانید!
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عبرت عاشورایی                                          
ادامه از صفحه یک: 

را بــه ثمــر نشــاند. چنانچــه فرمودنــد:  امــام حســین 
ــرد.  ــده ک ــام را زن ــود، اس ــون خ ــا خ ــام ب علیه الس
ــت  ــام را ضمان ــاب و اس ــت از او، انق ــه تبعی ــما ب ش

ــد.  کنی
ــه در  ــد ک ــه داری ــده نگ ــد: عاشــورا را زن ــز فرمودن و نی
صــورت زنــده نگهداشــتن عاشــورا، کشــور شــما آســیب 

نخواهــد خــورد.
و در اهمیــت بزرگداشــت عاشــورا و عزاداری هــای 
ایــام حــزن و انــدوه آل هللا فرمودنــد: ایــن خــون 
ــای  ــه ملت ه ــای هم ــه خون ه ــت ک ــید الشهداس س
اســام را بــه جــوش مــی آورد و ایــن دســته جات 
ــه هیجــان مــی آورد  عزیــز عاشوراســت کــه مــردم را ب
و بــرای اســام و بــرای حفــظ مقاصــد اســامی مهیــا 

می کنــد.
علیه الســام  حســین  امــام  حرکــت   امــام)ره( 
ــد:  حســین  را مایــه نجــات اســام دانســته و فرمودن
علیه الســام، شــخصیت عظیمــی اســت کــه از عصــاره 
وحــی الهــی تغذیــه و در خانــدان ســید رســل، محمــد 
اولیــا و ســید  آلــه  و  علیــه   مصطفــی صلــی هللا 

علــی مرتضــی علیه الســام  و در دامــن صدیقــه 
ــرد  ــام ک ــود؛ قی ــده ب ــزرگ ش ــام ب ــره علیهاالس طاه
الهــی خــود،  نهضــت  و  بی نظیــر  فــداکاری  بــا  و 
ــتمگران  ــه کاخ س ــود آورد ک ــه وج ــی را ب ــه بزرگ  واقع

را فروریخت و مکتب اسام را نجات بخشید.
ــد:   ــروزی می دانن ــاه پی ــرم را م ــرت روح هللا مح حض
ــم  ــل ظل ــت در مقاب ــه عدال ــت ک ــی اس ــرم، ماه  مح
و حــق در مقابــل باطــل قیــام کــرده و بــه اثبــات 
رســانده اســت کــه در طــول تاریــخ همیشــه حــق بــر 

ــت. ــده اس ــروز ش ــل پی باط
ــام حســین علیه الســام  ــام عاشــورایی ام ایشــان قی
می فرماینــد:  و  دانســته  نیــاز  و  ضــرورت  یــک  را 
اســام  عظیم الشــأن  پاســداران  فــداکاری   اگــر 
ــداکار  ــه پاســداران و اصحــاب ف و شــهادت جوانمردان
ــه  ــه، وارون ــم بنی امی ــان رژی ــام در خفق ــود اس او نب
معرفــی می شــد و زحمــات نبــی اکــرم صلــی هللا علیــه 

ــت. ــه هــدر می رف ــداکارش ب ــه و اصحــاب ف و آل
مقــام معظــم رهبــری نیــز در ارتبــاط بــا حادثــه عظیــم 
ــا  ــر ج ــد:  ه ــای آن می فرماین ــار گرانبه ــورا و آث عاش
فســادی باشــد، امــام حســین علیه الســام زنــده 
ــه  ــد ک ــود دارد می گوی ــل خ ــیوه و عم ــا ش ــت؛ ب اس

ــد. ــد چــه کار کنی شــما بای
ــین  ــام حس ــاد ام ــد ی ــذا بای ــت. ل ــن اس ــف ای  تکلی
ــاد  ــون ی ــد؛ چ ــده باش ــا زن ــاد کرب ــام و ی علیه الس
ــذارد.  ــم می گ ــوی چش ــی را در جل ــا، درس عمل کرب
ــر، درس هــای  متأســفانه در کشــورهای اســامی دیگ
عاشــورا آن چنــان کــه بایــد شناخته شــده باشــد، 
شناخته شــده نیســت. در کشــور مــا شناخته شــده 
بــود. مــردم در کشــور مــا، امــام حســین علیــه الســام 
ــام امــام حســین علیه الســام  را مــی شــناختند و قی
را می دانســتند، روح حســینی ]موجــود[ بــود. لــذا 
ــی امــام علیه الســام فرمــود کــه محــرم، ماهــی  وقت
اســت کــه خــون بــر شمشــیر پیــروز شــد، امــام 
بــزرگ، تکلیــف  بــا عملــی   حســین علیه الســام 

را روشن ساخت.
 توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه عملکــرد 
و اقــدام امــام حســین علیه الســام مــا را بــه مبــارزه 
ــی  ــد و درس ــت و فرامی خوان ــاد هدای ــه فس ــا هرگون ب
عملــی را در مقابــل چشــمان مــا قــرار می دهــد. اگــر 
ــه  ــا وظیف ــه باشــیم؛ ام ــی کلم ــای واقع ــه معن ــا ب بین
امــروز مــا شناســاندن درس هــای عاشــورا بــه بشــریت 
و مخصوصــا بــه مســلمانان اســت کــه اگــر درس هــای 
امــام حســین)ع( را مســلمانان فراگیرنــد، هرگــز زیــر 
بــار ظلــم و ســتم و حکومت هــای ظاغوتــی خــود 
نمی رونــد و اســتکبار را ســر جــای خــود خواهنــد 
نشــاندو نوچه هایــش را کــه در برخــی کشــورهای 
کشــیده  زیــر  بــه  می کننــد،  حکومــت   مســلمان 

و حکومت اسامی فرگیر خواهد شد. 
لذا در این رابطه مقام معظم رهبری می فرمایند:

ــت  ــد اس ــه در بن ــی ک ــت، ملت ــیر اس ــه اس ــی ک  ملت
ــه  ــی ک ــت، ملت ــران اس ــاد س ــار فس ــه دچ ــی ک ملت
ــی  ــد و زندگ ــت می کنن ــر او حکوم ــن ب ــمنان دی دش
از  بایــد  گرفته انــد،  دســت  در  را  او  سرنوشــت  و 
طــول زمــان بفهمنــد کــه تکلیفشــان چیســت؟ چــون 
ــن  ــه در چنی ــام حســین علیه الســام نشــان داد ک ام
شــرایطی بایــد چــه کار کــرد. بــا زبــان نمی شــود. اگــر 
ــودش  ــت و خ ــان می گف ــد زب ــا ص ــب را ب ــن مطل ای
تاریــخ  از  پیغــام،  ایــن  نبــود  ممکــن  نمی رفــت، 
عبــور کنــد و برســد، امــکان نداشــت. فقــط بــا 
ــور  ــخ عب ــن، از تاری ــان گفت ــه زب ــردن و ب ــت ک  نصیح

نمی کند. 
ــل  ــد عم ــد. بای ــل می کنن ــه و تأوی ــور توجی ــزار ج ه
ــی چنیــن  ــزرگ، عمل ــی چنیــن ب باشــد، آن هــم عمل
ســخت، فــداکاری بــا چنیــن عظمــت و جان ســوز کــه 

ــام داد. ــام انج ــین علیه الس ــام حس ام
بایــد از عاشــورا عبــرت گرفــت و عاشــورایی شــد 
عاشــورا بــه غیــر از درس، یــک صحنــه عبــرت اســت. 
منتهــا بایــد درســت نــگاه کــرد  و فهمیــد در چــه حــال 
ــد  ــد می کن ــزی او را تهدی و وضعیتــی اســت؛ چــه چی

ــرای او الزم اســت. ــزی ب و چــه چی
ــی از عاشــورا و نهضــت  ــران عبرت  انقــاب اســامی ای
می توانــد  اســت کــه  علیه الســام  حســین بن علی 
بــا الگوگیــری از عاشــورا دنیــای اســام را از بنــد 

ــد. ــات ده ــتکبران نج ــارت مس اس

تاثیر درس های عاشورا                                       
                                                   

کیمیای وطن
حجت االسالم حسن بابایی

   
ــر  ــید و عط ــداکاری فرارس ــجاعت و ف ــه، ش ــاه حماس  م
روســتا  و  شــهر  خیابان هــای  و  کوچه هــا  در  محــرم 
پیچیــده و نــوای یــا حســین)ع( طنین انــداز شــده اســت. 
احیای ارزش هـــای حسیـن بـن علـــی)ع( در عاشورا تنها در 
تشــنگی و چهــره زیبــا و ابــروی کمــان خاصــه نمی شــود؛ 
ــه  ــه ک ــن حادث ــری در ای ــی دیگ ــای متعال ــه ارزش ه بلک
ــزرگ اســت، وجــود دارد کــه  در زمیــن و آســمان بســیار ب
ســبب مانــدگاری آن شــده اســت. هــر گــروه و ملتــی کــه 
ــت کــرده  ــن ارزش هــا تمّســک جســته و از آن تبعی ــه ای ب
ــه تحلیــل  ــوان مســتکبران را ب اســت، قدرتــی یافتــه کــه ت
ــه در  ــی ک ــه بعضــی از جریان های ــگاه ب ــا ن ــرده اســت. ب ب
ــود  ــرلوحه خ ــین)ع( را س ــام حس ــت از ام ــه، تبعی منطق
قــرار داده انــد، درک پیــام محــّرم زیباتــر می شــود؛ اکنــون 
ــد:  ــه فرمودن ــام)ره( رســید ک ــام ام ــق پی ــه عم ــوان ب می ت
ــه  ــده نگ ــام را زن ــه اس ــت ک ــر اس ــرم و صف ــن مح »ای

داشــته اســت.«
در حقیقــت، ایــن درس هــای واقعــه عاشوراســت کــه 
ــزات  ــن تجهی ــا کمتری ــارهللا ب ــان انص ــده جوان ــب ش موج
تجهیــزات  مهیب تریــن  و  ســنگین ترین  مقابــل  در 
ــق  ــی در عم ــت و حت دشــمن صهیونیستی ســعودی مقاوم
ــرم  ــن مح ــد. ای ــاد کنن ــت ایج ــان وحش ــرزمین های آن س
 و صفــر اســت کــه بــه شــیعیان فوعــه و کفریــا، نبــل 
ــا در میــان  و الزهــرا در ســوریه قدرتــی الهــی می بخشــد ت
ــدون آب و غــذای کافــی   تهدیدهــا و ترورهــا پنــج ســال ب
دشــمن  محاصــره  در  گیاهــان  از  تغذیــه  بــا  حتــی  و 
مقاومــت کننــد و داعــش را بــه شــهرهای خــود راه ندهنــد. 
ایــن محــرم و صفــر اســت کــه ســبب شــده مــردم 
بحریــن در طــول ســال های گذشــته در مقابــل اتحــاد 
ــد  ــن مقاومــت کنن ــه جــاد بحری شــوم عربســتان و خلیف

ــوند. ــا نش ــدات آن ه ــلیم تهدی و تس
آنچــه مســلم اســت اینکــه واقعــه عاشــورا حادثــه ای 
نبــوده  زمــان  و  عصــر  یــک  بــرای  فراموش شــدنی 
 اســت؛ بلکــه حادثــه ای اســت کــه پیام هــا، عبرت هــا 
جــاری  مــکان  و  زمــان  سراســر  در  آن  درس هــای   و 
ــای  ــن رو، هیئت ه ــت. از ای ــیدن اس ــدرت بخش ــل ق و قاب
ــت  ــن فرص ــد از ای ــخنرانان بای ــان و س ــزاداری و مداح ع
محــرم و صفــر اســتفاده کننــد و بــه مخاطبــان خــود پیــام 
عزت بخــش حماســه کربــا را انتقــال دهنــد و اجــازه 
 ندهنــد کــه دشــمنان بــا بــه انحــراف کشــیدن عزاداری هــا

ــق  ــعله های عش ــردن ش ــوش ک ــود در خام ــداف خ ــه اه ب
ــد. ــت دســت یابن ــه موفقی ــان ب ــزاداری در جوان ع

اخبار سیاسی 

الریجانی عنوان کرد:
اگر ایستادگی رهبری در موضوع هسته ای 

نبود، سیاستمداران نمی ایستادند
رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: اگــر مقــام 
ــد  ــت نمی کردن ــه صــورت مســتمر حمای ــری ب معظــم رهب
مــا امــروز دارای فنــاوری هســته ای نبودیــم؛ زیــرا فشــارها 

ــتادند. ــتمداران نمی ایس ــه سیاس ــود ک ــاد ب ــدر زی آنق
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی الریجانــی ظهــر پنجشــنبه 
در کنگــره ملــی ۱۸۸۰ شــهید کهگیلویــه و بویراحمــد تصریح 
ــران  ــر امــروز ای ــد و اگ ــران را بیمــه کرده ان کــرد: شــهدا، ای

امــن اســت بــه دلیــل آن ســرمایه گذاری بــوده اســت.
ــت  ــتن والی ــا داش ــور ب ــن کش ــرد: ای ــد ک ــی تأکی الریجان
ــه  ــوده و ولی فقی ــر برخــوردار ب ــات بی نظی ــک ثب ــه از ی  فقی

ــت. ــوده اس ــکات ب ــال مش ــردم و ح ــه گاه م تکی
ــه  ــت  فقی ــزود: والی ــس شــورای اســامی اف ــس مجل رئی
ســتونی اســتوار بــرای کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل در 
طــول انقــاب اســامی همیشــه حمات دشــمن به ســمت 

ایــن ســتون مهــم بــوده اســت.
وی پیشــرفت کشــور در مســائل حســاس را مرهــون 
حمایت هــای رهبــری دانســت و گفــت: اگــر مقــام معظــم 
رهبــری بــه صــورت مســتمر حمایــت نمی کردنــد، مــا امروز 
دارای فنــاوری هســته ای نبودیــم؛ زیــرا فشــارها آنقــدر زیــاد 
بــود کــه سیاســتمداران نمی ایســتادند و ایــن رهبــری بــود 
کــه ایســتاد تــا کشــور از دانــش هســته ای برخــوردار شــود.

الریجانــی گفــت: اگــر امــروز می خواهیــم کشــور بیشــترین 
اســتفاده را از امنیــت کنونــی ببــرد، بایــد مســئوالن در 
کشــور بــا روحیــه خدمتگــذاری بــه دنبــال حــل مشــکات 

اقتصــادی باشــند.

آیت هللا موحدی کرمانی:
عده ای در مقابل آمریکا خائف هستند

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــه ته ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــب ای خطی
عــده ای در مقابــل آمریــکا خائــف هســتند، گفــت: چشــم 
امیــد بــه آمریــکا نداشــته باشــید و روی پــای خــود 
ــدی  ــت هللا موح ــر، آی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ــتید. ب بایس
کرمانــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــف هســتند اظه ــکا خائ ــل آمری ــده ای در مقاب ــروز ع ام
ــرزان  ــان و ل ــکا ترس ــان از آمری ــراد دلش ــن اف ــت: ای داش
ــر  ــه مدنظ ــی ک ــه اقدامات ــد ب ــت نمی کنن ــذا جرئ اســت؛ ل
ــا اشــاره  ــد. وی ب ــل کنن ــاب اســت، عم ــر معظــم انق رهب
ــه  ــر خــود« ادام ــه ب ــر »تکی ــی ب ــری مبن ــود رهب ــه رهنم ب
ــان داشــته اند »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام  ــری بی  داد: رهب
و عمــل«؛ یعنــی می توانیــد بــا تکیــه بــر تــوان و امکانــات 
ــکا از  ــه آمری ــی ک ــی از دالرهای ــی شــوید و حت ــی غن داخل

ــاز شــوید. ــده اســت، بی نی شــما دزدی
ــرد:  ــد ک ــران تاکی ــه ته ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــب ای خطی
حقتــان را از آمریــکا بگیریــد؛ امــا چشــم امیــد بــه آمریــکا 

ــتید. ــود بایس ــای خ ــید و روی پ ــته باش نداش
ــن  ــه بزرگ تری ــان اینک ــا بی ــران ب ــه ته ــاز جمع ــب نم خطی
ســلطه  بایســتیم،  آن  مقابــل  در  بایــد  کــه  منکــری 
کشــورهای ضعیــف  بــر  آمریــکا  آمریکاســت، گفــت: 
اســامی ســلطه دارد و بعضــی از کشــورها از آن می ترســند 
ــن و  ــه، مهم تری ــلطه بیگان ــذا س ــوند؛ ل ــلیم می ش ــا تس ی
اصلی تریــن منکــرات جامعــه اســامی اســت و کشــورهای 

ــرد. ــدار ک ــد بی ــامی را بای اس

اجتماعــی  امــور  مرکــز  معــاون  و  وزیــر   مشــاور 
آســیب های  گفــت:  کشــور  وزارت  فرهنگــی  و 
اجتماعــی در ایــران نــه در آســتانه فروپاشــی جامعــه 

بلکــه در شــرایط هشــدار قــرار دارد.
ــا، رضــا  ــل از ایرن ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
محبوبــی، روز پنجشــنبه در نشســت ســتاد فرهنگــی 
اجتماعــی  آســیب های  ســاماندهی  اجتماعــی 
ــزود: آنچــه در بحــث  خراســان رضــوی در مشــهد اف
عنــوان  ایــران  اجتماعــی  آســیب های  وضعیــت 
ایــن  وضعیــت  اســت کــه  آن  بیانگــر  می شــود 
بــا  بــدان جهــت کــه  مــا  آســیب ها در جامعــه 
ــب  ــی متناس ــی و ارزش ــی، فرهنگ ــای دین ظرفیت ه

نیســت، در وضعیــت هشــدار قــرار دارد.
معــاون مرکــز امــور اجتماعــی و فرهنگــی وزارت 
ــای  ــای معیاره ــر مبن ــه را ب ــا جامع ــت: م ــور گف کش
ــه  ارزشــی و هنجــاری خــود بررســی می کنیــم؛ وگرن
بــا  بــه هیچ وجــه  شــرایط آســیب ها در جامعــه 

بســیاری از کشــورهای اروپایــی و توســعه یافته قابــل 
ــت. ــه نیس مقایس

را  آســیب ها  شــتاب  و  تغییــرات  میــزان  وی 
ــده  ــاره پدی ــرد: درب ــان ک ــف و بی ــده توصی نگران کنن

ــه  ــان رتب ــورهای جه ــن کش ــران در بی ــی، ای خودکش
۱۰7 را دارد. امــا وضعیــت مــا دربــاره طــاق بــه 
ــده  ــی نگران کنن نســبت کشــورهای توســعه یافته خیل

ــت. نیس

ــکن  ــت های مس ــت: سیاس ــور گف ــر کش ــاور وزی مش
ــای 5۰  ــه واحده ــهیات ب ــاص تس ــون اختص همچ
متــری در شــهرها بدیــن مفهــوم اســت که ناخــودآگاه 
ــد داشــته  ــک فرزن ــط ی ــد فق ــا می کن ــردم الق ــه م ب

باشــند. 
* افزایش اعتیاد در جامعه زنان

وی همچنیــن بــه موضــوع زنانــه شــدن اعتیــاد اشــاره 
و بیــان کــرد: از ســال ۱39۰ تــا ۱394 تعــداد معتــادان 
ــد  ــر شــده اند و هــر چن ــران بیــش از دو براب زن در ای
ــر از  ــاد کمت ــئله اعتی ــر در مس ــان درگی ــت زن جمعی
ــان  ــاد زن ــر شــدن اعتی ــا دو براب 5 درصــد اســت، ام

اهمیــت دارد.
* تنزل رضایت مردم 

معــاون مرکــز امــور اجتماعــی و فرهنگــی وزارت 
کشــور افــزود: میــزان رضایــت مــردم در ســطح 
میانــی، خــرد و کان جامعــه در ســال ۱393 نســبت 

ــت. ــه اس ــش یافت ــال ۱3۸3 کاه ــه س ب

ــام  ــان گفــت: ام ــه اصفه ــام جمع  ام
کیمیای وطن
نفیسه حکیمی

حســین)ع( جــان خــود را بــرای 
ــان ها و  ــری انس ــد فک ــعور و رش ــم، ش ــش فه افزای
بــه  نســبت  بی تفاوتــی  از  مــردم  آوردن  بیــرون 
مســائل روز در راه اســام فــدا و بــه یــک معنــا 
معــروف  بــه   امــر  بــرای   سیدالشــهدا)ع( 

و نهی از منکر قیام کرد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد، ظهــر دیــروز در خطبه هــای ایــن 
هفتــه نمــاز عبادی سیاســی جمعــه اصفهــان اظهــار 

ــه  ــی ک ــای مذهب ــزاداران و هیئت ه ــه ع ــرد: از هم ک
ــد  ــان داده ان ــهر اصفه ــه ش ــرم ب ــوی مح ــگ و ب رن

تشــکر می کنــم.
وی افــزود: امیــدوارم همــه کســانی کــه در راه امــام 
حســین)ع( قــدم برمی دارنــد، توفیــق بیشــتری 

ــد و مشــمول رحمــت الهــی شــوند. ــدا کنن پی
امــام جمعــه اصفهــان گفــت: عــزاداران محــرم نبایــد 
تنهــا بــه ســینه زنی و زنجیرزنــی اکتفــا کننــد؛ بلکــه 

بایــد معرفــت محــرم و عاشــورا را دریابنــد؛ چــرا کــه 
 مــاه محــرم، فرصتــی اســت تــا راه ائمــه را بشناســیم 
و شــعور حســینی را در کنــار شــعار حســینی دریابیم. 
وی بــا اشــاره بــه بعضــی آســیب ها در مراســم  
ــزاداران  ــت: ع ــان داش ــدهللا)ع( اذع ــوگواری اباعب س
مراقــب  بســیار  بایــد  مذهبــی،  هیئت هــای  و 
ــرای  ــا ب ــدای بلندگوه ــرده ص ــا خدای ناک ــند ت باش
مــردم مزاحمــت ایجــاد نکنــد؛ چــرا کــه همــه ایــن 

مهربانــی  و  عطوفــت  جــز  پیامــی  عزاداری هــا، 
نــدارد. اهل بیــت)ع( 

طباطبایی نــژاد تأکیــد کــرد: گاهــی ایســتگاه های 
صلواتــی بــرای توزیــع نــذری میــان مــردم در 
بایــد  هــم  بــاز  می شــود کــه  برپــا  خیابان هــا 
مراقــب بــود تــا در خیابان هــا راه بنــدان نشــود؛ 
ســینه زنی  دســته های  و  هیئت هــا  همچنیــن 
بایــد حواسشــان باشــد کــه از یــک ســمت خیابــان 
حرکــت کننــد تــا خللــی در عبــور و مــرور خودروهــا 

ــد. ــاد نکنن ایج

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
احمــد  اصفهــان،  اســتان  دادگســتری  عمومــی 
خســروی وفــا، رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ــان اداری  ــات و کارکن ــی قض ــان، در گردهمای اصفه
دادگســتری  انقــاب  و  عمومــی  دادگاه هــای 
ــد قضــات  ــا همــت بلن ــرد: ب ــان ک ــز اســتان بی  مرک
و کارکنــان  علی رغــم تمامــی کاســتی ها در راســتای 
جامــه عمــل پوشــاندن بــه فرمایــش مقــام معظــم 
ــی  ــتگاه قضای ــه دس ــی( ک ــه العال ــد ظل رهبری)م

ــی  ــد انقاب ــردی صددرص ــه و عملک ــا روحی ــد ب بای
حرکــت کنــد، تــاش خواهیــم کــرد.

ــت کار  ــدف و غای ــت، ه ــرای عدال ــزود: اج وی اف
ــن از  ــز ای ــز ج ــردم نی ــت و م ــتری اس در دادگس
برنامه ریزی هــا  تمامــی  و  ندارنــد  انتظــاری   مــا 

و سیاست ها در این راستا معطوف خواهد بود.
 رئیــس دســتگاه قضایــی اســتان در ادامــه بــر حفظ 

ــات  ــل نج ــوان عام ــه عن ــی ب ــوای اله ــت تق و تقوی
تأکیــد و تصریــح کــرد: از تمامــی همــکاران در 
 بخش هــای مختلــف کــه بــا روحیــه ایثارگــری 
امکانــات  و  نیــرو  علی رغــم کمبــود  جهــادی  و 
 و فضــای فیزیکــی مناســب در اجــرای عدالــت 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــدی ه ــب رضایتمن ــم و کس و تکری

می کنــم. تقدیــر  برمی دارنــد،  مراجعــان گام 

گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن مراســم مهــدی 
انقــاب  عمومــی  محاکــم  رئیــس  رحیمــی، 
ــادل  ــن جلســه را تب ــان هــدف از برگــزاری ای اصفه
نظــر قضــات و کارکنــان اداری در حــل بعضــی 
ــات  ــی از اقدام ــزارش کامل ــت و گ ــکات دانس مش
ــه  ــتان ارائ ــز اس ــتری مرک ــه در دادگس صورت گرفت

ــرد.  ک
در ایــن مراســم بــا اهــدای لوحــی از برخــی قضــات 

و کارکنــان اداری تقدیــر شــد.

امام جمعه اصفهان: 
سیدالشهدا)ع( برای امر به  معروف و نهی از منکر قیام کرد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
روحیه و تفکر انقالبی، سرلوحه اقدامات دستگاه قضایی است

مشاور وزیر کشور:

آسیب های اجتماعی در ایران در شرایط هشدار است

نفیسه حکیمی



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس  اقتصاد

قیمــت بنزیــن، یکــی از چالش هــای اقتصــادی و همین طــور 
ــه مصــرف  ــادت ب ــا ع ــا ایرانی ه ــران اســت. م اجتماعــی ای
زیــاد بنزیــن داریــم؛ دلیــل ایــن موضــوع هــم ایــن اســت 
 کــه بــا داشــتن ذخایــر عظیــم نفــت، همــواره بنزیــن ارزان 
را در دســترس داشــته ایم و فــارغ از دغدغه هــای دیگــر 
ــه  ــم ک ــرف کرده ای ــن مص ــان بنزی ــن، آنچن ــره زمی ــردم ک م
ــن را نوعــی توهیــن حســاب  ــر قیمــت بنزی حــاال هــر تغیی
می کنیــم. قیمــت بنزیــن در ســال 84 در ایــران لیتــری 80 
تومــان بــود و حــاال در ســال 95 ایــن رقــم بــه 1000 تومــان 
رســیده اســت. اگرچــه ایــن رشــد قیمــت بیــش از 10 برابری 
بســیار جالــب توجــه و عجیــب اســت، امــا از آن عجیب تــر 
اینکــه در ایــن ســال ها، نه تنهــا مصــرف بنزیــن کــم نشــده 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــز افزای ــال نی ــه س ــال ب ــه س بلک
ــت  ــد قیم ــه رش ــان داده اگرچ ــر نش ــال اخی ــه 11 س تجرب
بنزیــن تبعــات بســیاری دارد و معمــوال بــر قیمــت همــه چیز 
تأثیــر می گــذارد، امــا بــه نظــر می رســد اگــر قیمــت بنزیــن 
ــر  ــدار ب ــه همــان مق ــاز هــم ب ــر شــود، ب ــن هــم گران ت از ای
ــدای  ــازه ابت ــن ت ــزوده خواهــد شــد و ای ــن اف مصــرف بنزی
مشــکالت آینــده اســت؛ زیــرا تــا همیــن جا هــم بســیاری از 
شــهرهای بــزرگ ایــران بــه شــدت بــا آلودگــی هــوا مواجــه 
ــیر  ــام آوری س ــکل سرس ــه ش ــرطان ب ــد س ــده اند و رش ش
صعــودی دارد و حــوادث جــاده ای هــم کــه دیگــر نیــازی بــه 

توضیــح نــدارد. بــا ایــن حــال علی رغــم اینکــه دولــت بارهــا 
اعــالم کــرده برنامــه ای بــرای گــران کــردن بنزیــن در ســال 
جــاری نــدارد، رئیــس انجمــن جایــگاه داران ســوخت کشــور 
ــن  ــد: امســال قطعــا شــاهد افزایــش قیمــت بنزی می گوی

و گازوئیل خواهیم بود.
    گرانی بنزین و گازوئیل

ــت  ــد قیم ــرات جدی ــاره تغیی ــا درب ــاج محمدرض ــژن ح بی
فرآورده هــای نفتــی گفــت: بــر اســاس قانــون بودجــه ســال 
ــان رســیدن ســال، قیمــت  ــه پای ــا پیــش از ب ــت ت 95، دول
ــژه بنزیــن و گازوئیــل را افزایــش  فرآورده هــای نفتــی، به وی
ــر  ــوخت سراس ــگاه داران س ــن جای ــس انجم ــد. رئی می ده
کشــور بــا اعــالم اینکــه امســال قطعا شــاهد افزایــش قیمت 
بنزیــن و گازوئیــل در کشــور خواهیــم بــود، تصریــح کــرد: بــر 
ایــن اســاس افزایــش قیمــت هــر لیتــر بنزیــن معمولــی از 
1000 تومــان فعلــی بــه لیتــری 1۲00 تومــان و بهــای هــر لیتــر 
بنزیــن ســوپر از 1۲00 تومــان فعلــی بــه 1500 تومــان محتمــل 

ــه نظــر می رســد.  ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قیمــت هــر لیتــر گازوئیــل هــم بــه 
ــر اســاس  ــار داشــت: ب ــد، اظه ــش می یاب ــان افزای 500 توم
مصوبــات ابــالغ شــده قانــون بودجــه، دســت دولــت بــرای 

ــاز اســت. ــا ب ــش قیمت ه افزای
    زمان بندی افزایش قیمت بنزین

زمان بنــدی  خصــوص  در  همچنیــن  محمدرضــا  حــاج 

افزایــش قیمــت بنزیــن هــم بیــان کــرد: پیش بینــی 
می شــود بــا توجــه بــه ابالغیــه حــذف کارت هوشــمند 
بنزیــن و توقــف عرضــه کارتــی ایــن فــرآورده نفتــی، افزایش 
قیمت هــا بــه فاصلــه چنــد هفتــه پــس از جمــع آوری 
کارت هــای بنزیــن اتفــاق بیفتــد. حــاج محمدرضــا بــا بیــان 
اینکــه بــا توجــه بــه ثابــت مانــدن تقاضــا، عمــال جایــگاه داران 
ســوخت، مخالــف افزایــش دوبــاره قیمــت بنزیــن در کشــور 
هســتند، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه هزینه هــای 
ــد  ــع، عمــال قیمــت تولی ــال، ذخیره ســازی و توزی ــاد انتق  زی
و عرضــه یــک لیتــر بنزیــن در داخــل کشــور زیــاد اســت و از 
ایــن رو دولــت بــرای کاهــش هزینه هــای خــود، اقــدام بــه 

افزایــش قیمــت بنزیــن خواهــد کــرد.
    بنزین گران شود بهتر است یا گران نشود؟

ــد  ــت باش ــا درس ــاج محمدرض ــژن ح ــای بی ــر حرف ه اگ
دولــت بــا گــران کــردن بنزیــن قصــد دارد ارزان شــدن 
ــار  ــی و فش ــی گرانفروش ــن یعن ــد و ای ــران کن ــت را جب نف
بــر مــردم؛ امــا از آن ســو تعــداد بی شــمار خودروهــای 
تک سرنشــین در شــهرها و مصــرف بی رویــه بنزیــن در 
ایــران نشــان می دهــد کــه یــا قیمــت بنزیــن در کشــور مــا 
خیلــی ارزان اســت یــا مصــرف بی رویــه بنزیــن و هــدر دادن 
ــن کالف  ــا شــده اســت و ای ــگ م ــی از فرهن ســوخت جزئ
ســردرگم چالشــی را بــه وجــود مــی آورد کــه کســانی در انتهــا 
 نمی توانــد بگویــد بنزیــن گــران شــود بهتــر اســت یــا گــران

 نشود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

چالشی به نام قیمت بنزین

گرچــه یکــی از ایــرادات همیشــگی بــه تولیدکنندگان 
ــرغ در  ــر م ــاس اســتفاده از خمی سوســیس و کالب
ــازمان  ــس س ــا رئی ــود، ام ــتی ب ــای گوش فرآورده ه
ــروز  ــه ام ــد ک ــد می کن ــران تاکی ــی اســتاندارد ای مل
ــتفاده  ــرغ اس ــر م ــتانداردی از خمی ــد اس ــچ برن هی

نمی کنــد. 
اینکــه  بیــان  بــا  پیروزبخــت  نیــره 
ســر  بــر  همچنــان  ســازمان  ایــن 
موضــع خــود علیــه اســتفاده از خمیــر 
ــازمان  ــت: س ــت، گف ــی اس ــرغ باق م
اســتاندارد همچنــان اســتفاده از خمیــر 
غذایــی  فرآورده هــای  در  را  مــرغ 
ــراه وزارت  ــه هم ــد و ب ــوع می دان ممن

وزارت  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
جهــاد کشــاورزی بــر ایــن موضــوع نظــارت داریــم. 
وی ادامــه داد: البتــه ممکــن اســت در مــواردی 
کــه ایــن فرآورده هــا در کارگاه هــای زیرزمینــی 
تولیــد می شــود، اســتفاده از خمیــر مــرغ مشــاهده 
ــت  ــاز دارای عالم ــای مج ــا در تولیدی ه ــود، ام ش

ــر  ــه از خمی ــم ک ــه می گوئی ــا قاطعان ــتاندارد م اس
مــرغ اســتفاده نمی شــود و ایــن موضــوع از طــرف 
ــرار  ــه طــور جــدی مــورد نظــارت ق ســه دســتگاه ب
ــوع  ــاره موض ــن درب ــت همچنی ــرد. پیروزبخ می گی
وفــور ماهــی تیالپیــال در بــازار، علی رغــم ارزش 
غذایــی کمــی کــه دارد، گفــت: ســازمان 
ــا  ــرل واردات ی اســتاندارد، مســئول کنت
ــد  ــن کن ــه تعیی ــازار نیســت ک ــم ب تنظی
چیــزی وارد بشــود یــا نشــود و بــه 
طــور خــاص موضــوع ماهــی در تمامــی 
ــوط  ــع آن، مرب ــا توزی مــوارد از واردات ت

ــت.  ــیالت اس ــازمان ش ــه س ب
وی دربــاره افزایــش واردات روغــن پالم 
ــی  ــه تنهای ــم ب ــح داد: واردات روغــن پال هــم توضی
بالمانــع اســت و مصــرف آن نیــز در چهــار موضــوع 
متفــاوت اســت کــه بایــد دیــد بــرای کــدام یــک وارد 
ــی، اســتفاده بعــدی ایــن روغــن  شــده و ایــن یعن
اهمیــت دارد کــه اگــر بــرای اســتفاده در تولیــد 

ــم. ــورد می کنی ــا آن برخ ــا ب ــود م ــات وارد ش لبنی

تاثیــرات  می توانــد  بــرق  شــبکه  هوشمندســازی 
مثبتــی را بــرای ایــن صنعــت بــه همــراه داشــته باشــد 
ــاد  ــا و ایج ــی تعرفه ه ــوع بخش ــه تن ــوان ب ــه می ت ک
ــرای مشــترکان پرمصــرف اشــاره کــرد.  مشــوق هایی ب
هــادی مدقــق، معــاون سیســتم های اندازه گیــری 

ــره وری  ــازمان به ــمند س ــبکه هوش و ش
انــرژی ایــران )ســابا( بــا اشــاره بــه 
ــا  ــی در سراســر دنی ــای اجرای آیین نامه ه
ــرد:  ــار ک ــئله اظه ــن مس ــوص ای در خص
ــاری ــه میان ب  در حــال حاضــر ســه تعرف

کم بــاری و پربــاری در صنعــت بــرق 
ــا  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــود دارد و ب وج
هوشــمند کــردن کنتورهــا ســاعت بــه 

ــود  ــخص می ش ــور مش ــرف مانیت ــزان مص ــاعت می س
و امــکان پایــش بــار مشــترکان وجــود دارد، لــذا 
می تــوان ماننــد ســایر کشــورها، تعرفه هــای متعــددی 

ــرد. ــن ک ــرات تبیی ــش مخاب ــون بخ همچ
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســئله موجــب تنوع بخشــی 
بــه تعرفه هــای صنعــت بــرق می شــود، ادامــه داد: بــا 

ــزان مصــرف مشــترکان یکســان  ــه می ــه اینک توجــه ب
نیســت، ایــن روش می توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد؛ 
بــه  طــور مثــال اگــر مشــترکی قابلیــت ایــن را داشــته 
ــی در ســال مدیریــت  باشــد کــه در 500 ســاعت بحران
ــر قیمــت  ــد زی ــد، در مابقــی ســال می توان مصــرف کن

متوســط بــرق را خریــداری کنــد.
ــن مســئله در  ــان اینکــه ای ــا بی ــق ب  مدق
ــرد: در  ــان ک ــت، بی ــال اجراس ــا در ح دنی
ــن  ــردن ای ــی ک ــکان اجرای ــز ام ــران نی ای
ایــن  پیشــنهاد  و  دارد  وجــود  مســئله 
مســئله نیــز داده شــده؛ امــا بایــد دانســت 
ابــزار اصلــی اجرایــی کــردن ایــن کار 
ــت.  ــمند اس ــای هوش ــتفاده از کنتوره اس
ــد کنتورهــای هوشــمند  ــان اینکــه خــط تولی ــا بی وی ب
ایــران مطابــق اســتانداردهای اروپایــی اســت، تصریــح 
کــرد: ممکــن اســت بعضــی از شــرکت ها صددرصــد بــا 
تکنولــوژی داخلــی فعالیــت کننــد، امــا بعضــی دیگــر 
مونتــاژ را بــه دلیــل داشــتن صرفــه اقتصــادی ترجیــح 

ــد. دهن

قیمــت طــالی جهانــی و ســکه بــا بیشــترین میــزان 
افــت طــی هفــت مــاه گذشــته روبــه رو شــد. 
ــندگان  ــه فروش ــس اتحادی ــتی آرای، رئی محمدکش
ــته  ــه گذش ــه هفت ــالم اینک ــا اع ــر، ب ــال و جواه ط
قیمــت جهانــی طــال بــا بیشــترین میــزان کاهــش 
طــی هفــت مــاه اخیــر همــراه بــود، اظهــار کــرد: در 
ابتــدای هفتــه، قیمــت هــر اونــس طــال 1۳1۶ دالر 
بــود کــه در پایــان هفتــه بــه رقمــی معــادل 1۲۷4 
دالر رســید کــه نشــان دهنده کاهــش 4۲ دالری 

ــوده اســت.  ــه گذشــته ب ــک هفت قیمــت طــی ی
وی ادامــه داد: نکتــه دیگــری کــه بایــد به آن اشــاره 
داشــت کاهــش ۲4 هــزار تومانــی هــر قطعــه ســکه 
بــود کــه ناشــی از کاهــش قیمــت جهانــی طالســت. 
ــرم  ــا مح ــی ب ــه همزمان ــه ب ــا توج ــر آن ب ــالوه ب ع

و صفــر، انتظــار کاهــش قیمــت دربــاره ســکه 
وجــود داشــت؛ امــا بــه طــور مــوازی ایــن موضــوع 
ــد.  ــراه ش ــی هم ــالی جهان ــت ط ــش قیم ــا کاه ب
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان طــال و جواهــر دربــاره 
افــت شــدید قیمــت جهانــی طــال خاطرنشــان 
کــرد: علــت کاهــش شــدید قیمــت طــالی جهانــی 
ــز  ــری دالر و نی ــرخ براب ــهام و ن ــش ارزش س افزای
ــود.  افزایــش میــزان عرضــه در بازارهــای جهانــی ب
ــا  ــا پیش بینی ه ــه ب ــن در رابط ــتی آرای همچنی کش
دربــاره بــازار طــال و ســکه طــی هفتــه آینــده عنــوان 
ــوعا  ــام تاس ــا ای ــی ب ــه همزمان ــه ب ــا توج ــرد: ب  ک
تقاضــا  میــزان  بــا کاهــش  قطعــا  عاشــورا،  و 
ــر وضعیــت  ــود و ایــن مســئله ب ــم ب همــراه خواهی

اســت. اثرگــذار  قیمت هــا 

ــادرات  ــد و ص ــه تولی ــو اتحادی ــاری، عض ــد افتخ مجی
پوشــاک، ضمــن تشــریح پشــت  پــرده قاچــاق پوشــاک 
ــی  ــای خارج ــی برنده ــی نمایندگ ــت غیرقانون و فعالی
اظهــار کــرد: وقتــی پوشــاک قاچــاق را می گرفتنــد 
ــد؛  ــازار وارد می کردن ــه ب ــاره ب ــت دوب ــم قیم ــا یک ده ب
بنابرایــن چگونــه توقــع داریــم از صنعــت پوشــاک 
چیــزی هــم باقــی بمانــد؟! وی دربــاره مشــکالتی 
کــه یــک تولیدکننــده در حــوزه پوشــاک بــا آن مواجــه 
ــه  اســت، اظهــار کــرد: بخشــی از مشــکالت پوشــاک ب
ــن حــوزه زیرشــاخه ها  ــوط اســت. ای ــد مرب حــوزه تولی
ــن  ــد. ای ــی ندارن ــش حمایت ــه پوش ــی دارد ک و قوانین
ــردد  ــش برمی گ ــال پی ــد س ــی و چن ــه س ــن ب  قوانی
ــد  ــه صنعتگــر بودن ــد، ن  و کســانی کــه آن را وضــع کردن
و نــه تجربــه صنعتگــری داشــتند. او ادامــه داد: قوانیــن 
ــد  ــاد می کن ــد ایج ــیاری را در تولی ــع بس ــود، موان موج

ــطحی  ــچ س ــده در هی ــرای تولیدکنن ــی ب ــچ مزیت و هی
نــدارد. اگــر بــا یــک دالل، یــک واردکننــده و همچنیــن 
یــک تولیدکننــده کــه ۳0 ســال فعالیــت کــرده، صحبــت 
ــی  ــده خیل ــک واردکنن ــه ی ــد، متوجــه می شــوید ک کنی
ــرای  ــزوده ب ــر اســت و بیشــتر توانســته ارزش اف جلوت
خــودش خلــق کنــد؛ زیــرا روندهایــی کــه بایــد از 
تولیدکننــده در فضــای کســب وکار حمایــت کنــد، وجــود 
نــدارد. ایــن عضــو اتحادیــه تولیــد و صــادرات پوشــاک 
و نســاجی بیــان کــرد: شــرایط مالیــات چنــدان مســاعد 
ــی  ــان مبلغ ــه، هم ــوزه بیم ــده در ح ــت. واردکنن نیس
می پــردازد. تولیدکننــده  کــه  می کنــد  پرداخــت  را 

بــرای  بیمــه  حــوزه   در  حمایت کننــده ای  بندهــای 
ــد.  ــوی آن را گرفتن ــه جل ــت ک ــود داش ــده وج تولیدکنن
در بخــش گمــرک، کســانی کــه واردکننــده هســتند، بــا 
ــد.  ــران می کنن ــا را وارد ای ــان تر، کااله ــی آس فرمول های

افت بی سابقه قیمت سکه و طال

پشت  پرده قاچاق پوشاک

حتما بخوانید!
3برنامه ای برای احیای زاینده رود شنبه  17  مهرماه  1395

ـــمـــاره 270 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

اختاللی که همچنان ادامه دارد
بیــش از ۲0 ســال از ورود موبایل 
ایــن  و  می گــذرد  ایــران  بــه 
روزهــا اپراتورهــای تلفــن همــراه 
ــه  ــات پای ــه خدم ــر ارائ ــالوه ب ع
بــه میلیون هــا مشــترک، اینترنت 
بــا  می دهنــد.  نیــز  پهن بانــد 
ایــن وجــود، همچنــان داســتان 
ــق  ــی مناط ــی در بعض ــات موبایل ــای مکالم ــع و وصلی ه  قط
 و بعضــی ســاعات ادامــه دارد. بحــث اختــالل در آنتن دهــی 
و مکالمــه بــرای مشــترکان فعــال موبایــل کــه تعــداد آن هــا 
ــه مــرز 80 میلیــون نفــر نزدیــک  ــر آمارهــای رســمی ب ــا ب بن

شده، موضوع تازه ای نیست و این قصه سر دراز دارد. 
ــور ســرویس  ــدام اپرات ــه مشــترکان از ک ــان اینک ــن می در ای
ــکان  ــرای مال ــاوت فاحشــی نداشــته و ب ــز، تف ــد نی می گیرن
هــر یــک از ســیم کارت ها ممکــن اســت بارهــا چنیــن 
ــی مختلــف نیــز  موضوعــی مشــاهده شــود. در مقاطــع زمان
ــا نماینــدگان مجلــس و دیگــران  ــر ارتباطــات گرفتــه ت از وزی
مطــرح کرده انــد؛  زمینــه  ایــن  در  متعــددی  گالیه هــای 
امــا بــا توجــه بــه ارائــه خدمــات اینترنــت پهن بانــد از 
ــت  ــر کیفی ــز ب ــد تمرک ــر می رس ــه نظ ــا، گاه ب ــوی اپراتوره س
بــه هــر  پایــه کم رنگ تــر شــده اســت.  ســرویس های 
صــورت اکنــون بــا گذشــت بیــش از دو دهــه از ورود موبایــل 
ــه  ــات مکالم ــه خدم ــا در ارائ ــان اپراتوره ــران، همچن ــه ای ب

ــد. ــتی هایی همراهن ــا کاس ــود ب ــترکان خ ــه مش ــی ب صوت

ایران دارد از بی آبی می سوزد
وزیــر اســبق کشــاورزی بــا بیــان اینکــه صــادرات گنــدم ۳50 
ــود ــوب نمی ش ــاری محس ــت 150 دالر افتخ ــه قیم  دالری ب

ــرای تولیــد  گفــت: ایــران دارد از بی آبــی می ســوزد و نبایــد ب
و صــادرات محصــوالت آب بــر اصــرار کــرد. 

ــه طــور متوســط  ــدم ب ــن گن ــر ت ــت: ه ــری گف عیســی کالنت
ــدم  ــادرات گن ــا ص ــد. ب ــرف می کن ــن آب مص ــدود 1۲00 ت ح
آبــی هــم کــه بــرای تولیــد آن مصــرف شــده، صــادر می شــود؛ 
ایــن چــه افتخــاری بــرای ماســت؟ کشــور بــا کمبــود شــدید 
آب روبــه رو اســت؛ بنابرایــن صــادرات گنــدم بــرای مــا 
دســتاورد محســوب نمی شــود و در حقیقــت هــدر دادن 
منابــع اســت. البتــه شــاید مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــه ایــن خوبــی  ــد کــه وضــع بارندگــی ب پیش بینــی نمی کردن
باشــد؛ چــرا کــه پراکنــش بارندگــی در ســال زراعــی گذشــته 
ــود. مباحــث مطرح شــده  ــرای تولیــد کشــت دیــم خــوب ب ب
دربــاره هندوانــه و آب بــر بــودن آن درســت نیســت. در ایــران 
بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم برنــج حــدود ۲ تــن )۲000 کیلــو( 
آب مصــرف می شــود، درحالــی کــه تولیــد هــر کیلــو هندوانــه 
در  تولیــد هندوانــه  ۳00 کیلوگــرم آب مصــرف می کنــد. 
اقتصــاد آب اصــال مهــم نیســت؛ مــا در ایــن زمینــه صــادرات 
زیــادی نداریــم و برخــی می خواهنــد محصولــی را کــه مــردم 

ــد. ــغ کنن ــان دری ــد، از آن ــل دارن ــه آن تمای ــد و ب می خورن

افزایش قیمت ۵ گروه کاالیی
ــت 5  ــزی، قیم ــک مرک ــمی بان ــزارش رس ــاس گ ــر اس ب
ــر ایــن اســاس  ــازار افزایــش یافــت. ب گــروه کاالیــی در ب
 قیمــت برنــج، گوشــت قرمــز، حبوبــات، روغن نباتــی 

و سبزی های تازه باز هم گران شد. 
ــت از آن دارد  ــزی حکای ــک مرک ــمی بان ــای رس گزارش ه
ــات  ــز، حبوب ــت قرم ــی گوش ــروه کاالی ــت 5 گ ــه قیم ک
ــه منتهــی  ــازه در هفت ــی و ســبزی های ت ــج، روغن نبات برن
بــه نهــم مهرمــاه نســبت بــه هفتــه قبــل از آن، گــران شــده 
ــت  ــده و قیم ــت مان ــای ثاب ــات و چ ــت لبنی ــت. قیم اس
تخم مــرغ، مــرغ، قنــد و شــکر و میوه هــای تــازه کاهــش 

یافتــه اســت. 
ــه  ــات قیمــت هم ــروه لبنی ــزارش، در گ ــورد گ ــه م در هفت
ــر  ــدون  تغیی ــل ب ــه قب ــه هفت ــن گــروه نســبت ب اقــالم ای
بــود. بهــای تخم مــرغ معــادل ۲.۲ درصــد کاهــش داشــت 
و شــانه ای ۷5 هــزار تــا 10۶ هــزار ریــال فــروش می رفــت. 
ــت  ــروه ثاب ــن گ ــک در ای ــه ی ــه درج ــج داخل ــت برن قیم
 بــود. بهــای برنــج وارداتــی غیرتایلنــدی معــادل 0.8 درصــد 

و برنج داخله درجه دو 1.9 درصد افزایش یافت. 
ــدون  ــز ب ــا قرم ــدس و لوبی ــت ع ــات قیم ــروه حبوب در گ
ــش  ــد کاه ــادل 0.۲ درص ــود مع ــای نخ ــود و به ــر ب  تغیی
ــن 0.۲  ــن گــروه بی ــالم ای ــی قیمــت ســایر اق داشــت؛ ول

ــت. ــش داش ــد افزای ــا 1. درص ــد ت درص
ــی  ــبزی های برگ ــای س ــازه، به ــبزی های ت ــروه س  در گ
ــش  ــد کاه ــادل 0.۷ درص ــاز مع ــت پی ــود و قیم ــت ب ثاب
ــن 0.5  ــروه بی ــن گ ــالم ای ــایر اق ــای س ــی به ــت؛ ول یاف

ــت. ــش داش ــد افزای ــا 5.4 درص ــد ت درص
 همچنیــن قیمــت گوشــت مــرغ معــادل ۶.۳ درصــد 
کاهــش داشــت؛ ولــی بهــای گوشــت گوســفند معــادل 1.۲ 
ــادل 1.9 درصــد  ــازه گاو و گوســاله مع درصــد و گوشــت ت

ــش داشــت.  افزای
ــی  ــای خارج ــد و چ ــای قن ــه، به ــن هفت ــن در ای همچنی
بــدون  تغییــر بــود. بهــای شــکر معــادل 0.۲ درصــد کاهــش 
داشــت؛ ولــی قیمــت روغن نباتــی جامــد معــادل 1.9 
درصــد و روغن نباتــی مایــع 1.5 درصــد افزایــش داشــت.

برنامه ای برای احیای زاینده رود
اســتان  مــردم  نماینــدگان 
اصفهــان در مجلــس در نامــه ای 
ــل  ــان تشـکیـ ــی، خواهــ کتبـ
احیـــای  بـــرای  کارگروهـــی 
رودخانــه زاینــده رود و تــاالب 
دریاچــه  هماننــد  گاوخونــی 
ــته  ــن خواس ــدند. ای ــه ش ارومی
ــش از  ــان رســیده اســت. پی ــده اصفه ــه امضــای ۲0 نماین ب
ــتان  ــدگان اس ــی از نماین ــز، جمع ــهریورماه نی ــن در 1۶ ش ای
اصفهــان در مجلــس بــا ارســال نامــه ای بــه نوبخــت، رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، خواســتار پرداخــت بودجــه 
ــرای تســریع در عملیــات  ــل ســوم کوهرنــگ ب ســال 95 تون
اجرائــی ایــن طــرح ملــی شــدند. در ایــن نامــه آمــده بــود: بــا 
توجــه بــه ضــرورت اتمــام پروژه هــای بــا پیشــرفت بــاالی 50 
ــه  ــده رود، ب ــزوم حــل مشــکل آب در حوضــه زاین درصــد و ل
اطــالع می رســانیم در ســال 1۳95 تاکنــون، هیــچ مبلغــی از 
اعتبــارات ملــی پــروژه تونــل ســوم کوهرنــگ پرداخــت نشــده 
ــه  ــژه در مرحل اســت و نتیجــه آن کامــل نشــدن طــرح، به وی
ــازی های  ــه، آزادس ــد و دریاچ ــداث س ــی اح ــی آن، یعن نهای
بــه هــدر رفتــن بیســت ســال تالش هــای  مربوطــه و 

انجام گرفته در این پروژه است.

 بومی سازی 80 درصد تجهیزات
 شرکت خطوله لوله

مدیــر عامــل شــرکت خطولــه لولــه و مخابــرات نفــت کشــور 
ــایل  ــزات و وس ــد تجهی ــازی 80 درص ــه بومی س ــاره ب ــا اش ب
کاربــردی ایــن شــرکت گفــت: عمــر متوســط خطــوط انتقــال 
ــان، ۳5 ســال اســت. عباســعلی جعفری نســب  نفــت اصفه
بــا اشــاره اینکــه 1۲ منطقــه عملیاتــی در کشــور داریــم، افزود: 
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات منطقــه اصفهــان، یکــی از 
ایــن مناطــق اســت کــه ســه اســتان خوزســتان، چهارمحــال 
 و بختیــاری و اصفهــان را تحــت پوشــش دارد. بــه گفتــه وی

۳50 میلیــون لیتــر نفــت خــام و فــرآورده نفتــی از حــدود 14 
هــزار کیلومتــر خطــوط لولــه انتقــال داده می شــود. همچنیــن 
ــه  ــارون ب ــط م ــق خ ــت از طری ــر نف ــون لیت ــه 85 میلی روزان
اصفهــان انتقــال می یابــد. وی بیــان کــرد: 80 درصــد از 
ــازی  ــرکت بومی س ــن ش ــردی ای ــایل کارب ــزات و وس تجهی
شــده و فقــط ۲0 درصــد امکانــات خارجــی اســت. مدیــر عامل 
شــرکت خطولــه لولــه و نفــت کشــور در ادامــه کمبــود اعتبــار 
ــرکت  ــن ش ــش روی ای ــش پی ــانی را دو چال ــروی انس و نی
ــدان  ــوان کــرد و گفــت: در ســال، حــدود ۲00 نفــر از کارمن عن
ایــن شــرکت بازنشســته می شــوند کــه بایــد نیــروی جــوان 
جایگزیــن آن هــا شــوند؛ ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســه 
ســال گذشــته اجــازه اســتخدام بــه ایــن مجموعه داده نشــده 

و بــا کمبــود نیــروی کار روبــه رو هســتیم.

تعرفه برق در کشور متنوع می شودتکذیب قاطعانه استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سالمت محله سی فوالدشهر 
وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان به صورت سر جمع 

متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس 

/www.afa.mui.ac.ir /khadamat مراجعه نمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداقل پایه پنج در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

شرایط متقاضیان حقیقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداقل پایه دو در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

برآورد اولیه به هنگام شده: ۳/81۳/۲9۶/۷۲0 ریال
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 1۳95/۷/18 لغایت روز یکشنبه مورخ 1۳95/۷/۲5

م الف ۵848

فراخوان
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون و انتخاب افراد واجد شرایط جهت صدور »پروانه صالحیت 
نظارت بر حفاری، لوله گذاری، شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب« اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد 
حداکثر تا تاریخ ۲0 مهر 1۳95 مدارک زیر را به نشانی: اصفهان- پل خواجو- ابتدای بلوار آبشار اول- ساختمان شماره ۲ 
شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب، پست سفارشی نمایند. زمان آزمون پس از بررسی 

مدارک متعاقبا اعالم خواهد شد.
شرایط و مدارک مورد نیاز:

-تابعیت ایران و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسالمی   ایران
-متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی   کشور

-ساکن استان اصفهان
-تصویر مصدق شناسنامه از تمام صفحات

-تصویر مصدق کارت ملی پشت و رو
-تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان

-دو قطعه عکس سه در چهار
-تصویر مصدق مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته های آب های زیرزمینی، زمین شناسی و معدن

-ارائه حداقل سه سال سابقه کار مرتبط مستند به پرداخت بیمه
-ارائه درخواست کتبی مطابق فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی 

علمی  هیئت  اعضای  استثناء  به  دولتی  شرکتهای  و  ادارات  سازمان ها،  در  قراردادی  رسمی   و  کار  به  اشتغال   -عدم 
و تحقیقاتی )مندرج در فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی(

-نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت های حفاری )مندرج در فرم پیوست شماره 1 تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی(
نکات مهم: 

1-متقاضی بایستی قادر به مسافرت به نقاط مختلف استان و اقامت شبانه در محل باشد. بدیهی است متقاضی بایستی 
شرایط جسمی   مناسب این امر را دارا باشد.

۲-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در مراحل بعدی الزامی   است.
عضویت  یا  و  ناظر  مهندسین  تشکل  ایجاد  به  نسبت  باید  نظارت  صالحیت  پروانه  دریافت  محض  به  ۳-افراد 
تایید  مورد  خصوصی-  بخش   - نظارت  موضوع  با  مرتبط  و  معتبر  مهندسی  نظام های  یا  تشکل ها  از  یکی   در 
میسر  نظارت  خطیر  امر  برای  آنان  خدمات  از  استفاده  امکان  تا  نمایند  اقدام  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  منتخب   و 

باشد.
تذکر:

فرم های مربوطه در سایت شرکت به آدرس: www.esrw.ir در دسترس می باشد.  

نوبت دوم

م الف ۵731

روابط عمومی   شرکت آب منطقه ای اصفهان
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حتما بخوانید!
اقتدار پلیس باید همراه با عدالت و ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

ــود  ــاص وج ــه خ ــد مدرس ــان 184 ک ــتان اصفه در اس
ــتثنایی در  ــوز اس ــزار و 300 دانش آم ــداد 11 ه دارد. از تع
آن، حــدود 2 هــزار نفــر مشــمول طــرح تلفیقــی فراگیــر 
)دانش آمــوز بــا نیــاز ویــژه( می شــوند و در مــدارس 
ــد و حــدود 5 هــزار دانش آمــوز  عــادی تحصیــل می کنن
نیــز بــا نیــاز ویــژه  هســتند کــه در مــدارس خــاص 
دانش آمــوز   4500 بــه  قریــب  و  می کننــد  تحصیــل 
مــرزی نیــز تحــت پوشــش بعضــی از خدمــات آمــوزش 
اســتثنایی، هماننــد طــرح مداخلــه بهنــگام قــرار دارنــد. 
ــان  ــتان اصفه ــتثنایی اس ــرورش اس ــوزش و پ ــر آم  مدی
در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن از حــال ناخــوش مدارس 
ــادر  ــک م ــه ی ــه مثاب ــر دردی دارد و ب ــتثنایی دل پ اس
مهربــان کــه دلســوز فرزندانــش اســت، در مصاحبــه خود 
بارهــا از خیــران بــرای کمــک بــه دانش آمــوزان اســتثنایی 
ــه  ــوزان، ن ــن دانش آم ــد: ای ــد و می گوی ــاری می طلب ی
وزنــی در تــرازوی حمایــت بهزیســتی دارنــد و نــه کفــه ای 
ســنگین درآمــوزش و پــرورش. فاطمــه ارغنــده بــا اشــاره 
ــان  ــهر اصفه ــمی در ش ــوزان اوتیس ــه دانش آم ــه اینک ب

 بیــش از 100 نفــر هســتند افــزود: بــه علــت نبــود مدرســه
ــط در  ــم فق ــوزان آن ه ــن دانش آم ــر از ای ــط 40 نف فق
شــیفت صبــح تحــت پوشــش آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی درس می خواننــد و همیــن امــر موجــب 
ــه مــدارس  ــه رفتــن ب ــل ب شــده کــه دانش آمــوزان تمای
ــف از  ــار تاس ــا اظه ــند. وی ب ــته باش ــتثنایی را نداش اس
اینکــه اعتبــارات مــدارس اســتثنایی وابســته بــه بخــش 
دولتــی اســت، افــزود: اگرچــه مدیــران مدارس، روســای 
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــق و اداره آم ــی، مناط نواح
کمک هایــی از خیــران دریافــت می کننــد، امــا آمــار ایــن 
کمک هــا بــه دلیــل نبــود شــناخت کافــی مــردم دربــاره 
ــه نیســت. ــب توج ــرورش اســتثنایی، جال ــوزش و پ آم
بــرای اســتثنایی ها بهزیســتی متولــی اســت یــا آمــوزش 

و پــرورش؟
ــودکان  ــن ک ــرد: بســیاری از همشــهریان ای ــد ک  وی تاکی
را تحــت پوشــش اداره بهزیســتی می داننــد و هنگامی کــه 
ــاور  ــن ب ــر ای ــم، ب ــی صحبــت می کنی ــران اصفهان ــا خی ب
هســتند کــه بچه هــای معلــول تحــت پوشــش بهزیســتی  
ــد؛ متاســفانه  هســتند و بایــد از بهزیســتی کمــک بگیرن

ــانی  ــرای کمک رس ــادی ب ــارات زی ــم اعتب ــتی ه بهزیس
 بــه ایــن دانش آمــوزان نــدارد و مــدارس و آمــوزش 
و پــرورش اســتثنایی بــه دلیــل نداشــتن منبــع درآمــدی 

بــا مشــکالت عدیــده ای روبــه رو هســتند.
ــت  ــه در دول ــود بودج ــه کمب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده ب ارغن
ــر  ــتثنایی اث ــدارس اس ــش م ــتقیم در بخ ــور مس ــه ط ب
ــدارس  ــرد: م ــد ک ــته، تاکی ــراه داش ــه هم ــوب ب نامطل
ــی  ــع درآمدهای ــا، منب ــت اولی ــر حمای ــالوه ب ــادی، ع ع
از مهمانســراها، اســتخر، ورزشــگاه و... دارنــد؛ ولــی 
مــدارس اســتثنایی از کمک هــای والدیــن و مردمــی 

 هــم بی بهــره هســتند. 
ــه مدرســه  ــی ب ــوان کمــک مال ــا ت بســیاری از خانواده ه
ــی  ــوزان و شــناخت ناکاف ــم دانش آم ــداد ک ــد و تع ندارن
ــود  ــب می ش ــدارس، موج ــن م ــای ای ــردم از کمبوده م
کــه از کمک هــای مردمــی  محــروم شــویم. وی بــا اظهــار 
ــوز اســتثنایی در  ــون 11 هــزار و 300 دانش آم ــه تاکن اینک
ــوع  ــن موض ــه ای ــده اند ب ــام ش ــتان ثبت ن ــدارس اس م
اشــاره داشــت کــه ایــن دانش آمــوزان مــرزی و خــاص 
هســتند. ارغنــده، در تکمیــل صحبت هــای خــود بــه 

ــت  ــاره داش ــتثنایی اش ــدارس اس ــودن م ــتاندارد نب اس
اســتثنایی  مــدارس  از  درصــد   80 اکنــون  افــزود:  و 
ــود  ــل وجــود مشــکل کمب ــه دلی اســتاندارد نیســتند و ب
بودجــه کــه در آمــوزش و پــرورش وجــود دارد، بودجــه ای 
در اختیــار نداشــته ایم کــه بتوانیــم بــرای مــدارس 
تعمیــری و تخریــب هــم بــا قــوت کاری انجــام دهیــم. 
حــدود 800 مدرســه اســتثنایی در کشــور ســاخته شــده 
ــه  ــا ب ــیاری از آن ه ــیدگی بس ــود رس ــل نب ــه دلی ــه ب ک
ــان  ــتان اصفه ــد و در کل اس ــی در آمده ان ــت تخریب حال
ــه  ــود دارد. ادام ــم وج ــیار ک ــب بس ــه مناس ــم مدرس ه

دارد...

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با مدیرآموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 

حال ناخوش مدارس استثنایی استان اصفهان)قسمت اول( 

 اقتدار پلیس 

باید همراه با عدالت و مروت باشد

رئیــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان گفــت: نیــروی انتظامــی 
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
عنــوان نماینــده حاکمیــت بایــد 
شــهروندی  حقــوق  پرچمــدار 
باشــد. یــدهللا موحــد در نشســت 
ــا فرماندهــان انتظامــی  مشــترک مقامــات قضائــی اســتان ب
ــرد:  ــار ک ــه ناجــا اظه ــه مناســبت گرامیداشــت هفت اســتان ب
ــر  ــد ب ــوق شــهروندی بای ــت حق ــگ قانونمــداری و رعای فرهن
ــم  ــی حاک ــا و دســتگاه قضائ ــای ســازمانی ناج ــه رفتاره کلی
باشــد و هرگونــه تخطــی از ضوابــط بایــد مــورد ســرزنش قــرار 
ــا  ــی اســتان کرمــان در ادامــه ب گیــرد. رئیــس شــورای قضائ
ــت  ــس اس ــدار پلی ــت، اقت ــراری امنی ــه برق ــه الزم ــان اینک  بی
ــد ــروت باش ــت و م ــا عدال ــراه ب ــد هم ــدار بای ــن اقت ــا ای  ام
ادامــه داد: اگــر پلیــس بــا اقتــدار آمیختــه بــه اخــالق اســالمی 
ــت  ــرد، مأموری ــن ک ــه تأمی ــرای جامع ــش را ب ــت و آرام امنی
ــه ســرانجام رســانده اســت. وی ضمــن  ــه خوبــی ب خــود را ب
ارج نهــادن بــه فداکاری هــا ودالورمردی هــای جــان بــر کفــان 
ــه عنــوان یــک مامــن   نیــروی انتظامــی عنــوان کــرد: ناجــا ب

و تکیه گاه برای ملت بزرگ ایران ایفای نقش می کند.

 افزایش ورود گردشگران

 به چهارمحال و بختیاری
ــه ورود  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــه چهارمحــال و بختیــاری افزایــش یافتــه، گفــت:  گردشــگر ب
ــه طــرح  ــد از ارائ ــن اســتان بع ــه ای ورود تعــداد گردشــگران ب
ــلیمانی  ــم س ــت. قاس ــده اس ــر ش ــگری 10 براب ــع گردش جام
ــار  ــازی اظه ــر راه و شهرس ــاون وزی ــا مع ــدار ب ــتکی در دی دش
ــای  ــگری، هزینه ه ــاخت های گردش ــث زیرس ــت: در بح داش
زیــادی در ایــن اســتان صــورت گرفتــه و یــک تحــول نســبی 
ایجــاد شــده اســت. وی در ادامه افــزود: ورود تعداد گردشــگران 
ــگری 10  ــع گردش ــرح جام ــه ط ــس از ارائ ــتان پ ــن اس ــه ای ب
 برابــر شــد؛ بــه طــوری کــه در روزهــای تعطیــل یــک میلیــون 
و 500 گردشــگر بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری ســفر کــرده 
اســت. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: ســالیانه 
14 میلیــون گردشــگر از اســتان چهارمحــال و بختیــاری دیــدن 
 می کننــد. وی بیــان کــرد: 6 منطقــه نمونــه گردشــگری دیمــه

شــیدا، ســامان، ســراب باباحیــدر، چغاخــور و بازفــت در ســطح 
 اســتان وجــود دارد کــه فقــط طــرح جامعــه بازفــت تصویــب 
و ابــالغ شــده اســت و مابقــی مناطــق ویــژه بــا وجــود کامــل 
ــی درباره شــان صــورت  ــب و ابالغ ــوز تصوی ــده، هن ــودن پرون ب

نگرفتــه کــه ایــن مهــم نیازمنــد توجــه ویــژه ای اســت.

اخبار کوتاه

برگزاری همایش پلیس، امنیت و اصناف 

در برخوار

همایــش پلیــس، امنیــت و اصنــاف بــا 
برخوار

مهناز طغیانی
حضــور مســئوالن شهرســتان برخــوار در 
ــاق اصنــاف شهرســتان  ســالن همایــش ات

برخوار برگزار شد.
ــش  ــن همای ــاف شهرســتان برخــوار در ای ــاق اصن  رئیــس ات
ــی  ــت: یک ــی گف ــروی انتظام ــه نی ــت هفت ــن گرامیداش ضم
ــاف  ــت و اصن ــت اس ــه امنی ــر جامع ــروری ه ــای ض  از نیازه
ــراری  ــه در برق ــد جامع ــازوان توانمن ــوان ب ــه عن ــان ب و بازاری
حفــظ نظــم و امنیــت همــراه پلیــس هســتند و نقــش مهمــی 

ــد.  ــا می کنن ــت ایف ــاد امنی در ایج
ــف  ــه وظای ــت از جمل ــراری امنی ــزود: برق ــی اف ــی فتاح عل
 نیــروی انتظامــی اســت؛ ولــی ایــن وظیفــه بــا تعامــل 
ــژه فعــاالن اقتصــادی  ــا ســایر دســتگاه ها، به وی و همــکاری ب

ــد.  ــق می یاب تحق
در ایــن زمینــه تعامــل و همــکاری اصنــاف و پلیــس می توانــد 
ــاف  ــل اصن ــود و تعام ــه ش ــت در جامع ــاد امنی ــب ایج  موج
و پلیــس نقــش مهمــی در پیشــگیری از جرائــم بــه خصــوص 

ســرقت و آســیب های اجتماعــی دارد. 
اصنــاف  موفقیــت  عوامــل  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
شهرســتان همــکاری نیــروی انتظامــی بــا اصنــاف اســت و بــا 
همــکاری ایــن دو نهــاد، زمینــه ســرقت از اصنــاف بــه کمتریــن 
میــزان رســیده اســت. اصنــاف بــا همــکاری نیــروی انتظامــی 
در ایجــاد آرامــش بــرای مــردم نقــش مهمــی داشــته اســت. 
نهادهــای  ازبزرگ تریــن  یکــی  اصنــاف  افــزود:  فتاحــی 
ــه  ــه آن توج ــردان ب ــر دولتم ــه اگ ــت ک ــور اس ــی کش غیردولت
کننــد، کشــور از رکــود اقتصــادی خــارج می شــود و در جنــگ 

ــود.  ــروز می ش ــمنان پی ــر دش ــادی ب اقتص
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان برخــوار نیز در 
ایــن همایــش ضمــن عــرض تســلیت به مناســبت فرارســیدن 
مــاه محــرم گفــت: امنیــت از ارکان اساســی رشــد و پیشــرفت 
اســت و نیــروی انتظامــی نقــش مهمــی در ایــن زمینــه 
ــت سیاســی  ــکان انجــام فعالی ــت نباشــد، ام ــر امنی  دارد. اگ

اقتصادی و فرهنگی وجود ندارد. 
ــه  ــدون پروان ــف ب ــت: صن ــار داش ــرادی اظه ــر م ــرگرد امی س
یعنــی فــرد بــدون شناســنامه و ایــن مســئله خــود می توانــد 
عامــل وقــوع انــواع جرائــم باشــد و از ایــن رو الزم اســت تــا 
مســئوالن ذی ربــط نســبت بــه پروانــه دار شــدن صنــوف فاقــد 

پروانــه اقــدام کننــد. 
وی بــا تاکیــد بــر نصــب دوربیــن مــدار بســته افــزود: نصــب 
دوربین هــای کنترل کننــده می توانــد در حــوزه امنیــت بــه 
پلیــس کمــک زیــادی کنــد؛ زیــرا بــه وســیله ایــن دوربین هــا 
می توانــد افــراد متخلــف را شناســایی کنــد. از ایــن رو انتظــار 
داریــم تــا بخشــی از واحدهــای صنفــی که فاقــد دوربیــن مدار 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــن دوربین ه ــرای نصــب ای بســته اند، ب

اخبار کوتاه

ســردار عبدالرضــا آقاخانــی گفــت: نیــروی  کیمیای وطن 
ــی  ــی و والی ــروی دین ــک نی ــی، ی  انتظام
و در خدمــت هیئت هــای مذهبــی اســت و قبــل از ورود بــه 
مــاه محــرم نیــز جلســات خوبــی بــرای هرچــه بهتــر برگــزار 
ــا  ــرم ب ــاه مح ــه اول م ــزاداری در ده ــم های ع ــدن مراس ش

کردیــم  برگــزار  مذهبــی   هیئت هــای 
و تاکنــون هیــچ حادثــه خاصــی در اســتان 
نداشــتیم. وی مأموریــت نیــروی انتظامــی 
ــش  ــرم در دو بخ ــاه مح ــه اول م را در ده
انتظام بخشــی و امــور ترافیکــی عنــوان کــرد 
و اظهــار داشــت: نیروهــای انتظامی اســتان 
ــاش  ــال آماده ب ــا در ح ــه ناج ــول هفت در ط

صددرصــدی در خدمــت هیئت هــای عــزاداری و عمــوم 
ــکاری  ــوص هم ــتند. وی در خص ــتان هس ــز اس ــردم عزی م
ــک کار  ــال ی ــت: امس ــس گف ــا پلی ــی ب ــای مذهب هیئت ه
ــی 15  ــت. هــر هیئت ــی از ســوی هیئت هــا صــورت گرف خوب
ــه نیــروی انتظامــی  ــه عنــوان پلیــس یــار محــرم ب نفــر را ب

ــا،  ــوران م ــکاری مام ــا هم ــراد ب ــن اف ــه ای ــرد ک ــی ک معرف
وظیفــه برقــراری نظــم و امنیــت و روان ســازی ترافیــک در 
ــر  ــهر ب ــطح ش ــزاداری را در س ــته های  ع ــور دس ــان عب زم
ــزاداران  ــهروندان و ع ــه ش ــی ب ــردار آقاخان ــد. س ــده دارن عه
حســینی توصیــه کــرد: در هنگامــی کــه دســته های عــزاداری 
در خیابان هــای ســطح شــهر عبــور می کننــد بــا 
مامــوران پلیــس همکاری الزم را داشــته باشــند 
ــاد و پیشــنهاد  ــوارد مشــکوک انتق ــه م  و هرگون
را از طریــق شــماره تلفــن 110 بــه پلیــس اعــالم 

کنند.
 فرمانــده انتظامــی اســتان در خصــوص تعییــن 
ســاعت خاصــی بــرای پایــان مراســم های 
عــزاداری در طــول شــب گفــت: ســاعت خاصــی بــرای 
این گونــه مراســم  تعییــن نشــده؛ امــا بــه همــه هیئت هــای 
مذهبــی توصیــه کردیــم کــه مراســم  خــود را طــوری تنظیــم 
کننــد کــه در ســاعات پایانــی و نیمه هــای شــب باعــث 

ــوند. ــاران نش ــاالن و بیم ــراد کهنس ــردم، اف ــت و آزار م اذی

آماده باش پلیس برای تأمین امنیت مراسم عزاداری محرم

ــای  ــال و تکای ــرم، مص ــه مح ــن جمع ــا اولی ــان ب همزم
مذهبــی اصفهــان مملــو از حضور کــودکان و شــیرخوارگان 
ــین)ع(«  ــا حس ــر« و »ی ــا علی اصغ ــربندهای »ی ــا س ب
ــور در  ــا حض ــه ب ــح جمع ــی، صب ــادران اصفهان ــود. م ب
حضــرت  ســوگ  حســینی،  شــیرخوارگان  همایــش 

علی اصغــر)ع( را بــه ماتــم نشســتند و بــا 
حضــور در همایــش جهانــی شــیرخوارگان 
ــام  ــذر قی ــود را ن ــدان خ ــینی، فرزن حس

ــد.  ــج( کردن ــام زمان)ع ام
همایــش جهانــی شــیرخوارگان حســینی 
در اســتان اصفهــان، همزمــان بــا سراســر 
کشــور و نیــز 150 کشــور دنیــا برگــزار شــد. 

ایــن همایــش کــه بــا شــعار »بچه هــا تشــنه اند« 
ــان  ــتان اصفه ــزاده اس ــه در 35 امام ــح روز جمع  از صب
و چندیــن هیئــت و تکیــه حســینی برگــزار شــد، شــاهد 
 حضــور جمعیــت انبوهــی از مــادران همــراه بــا فرزنــدان 

و نوزادان شیرخوار خود بود.

ــهید  ــاد ش ــود ی ــدان خ ــا فرزن ــراه ب ــیعه هم ــادران ش  م
شــش ماهــه کربــال را در ایــن مراســم زنــده نگــه داشــتند 
 و هم نــوا بــا مداحــان اهــل بیــت بــه مدیحه ســرایی 

و عزاداری برای حضرت علی اصغر پرداختند.
ــان  ــتان اصفه ــژه در گلس ــورت وی ــه ص ــم ب ــن مراس  ای
بــه  و جهــان  ایــران  از  نقطــه   4000 در  و 
صــورت همزمــان برگــزار و در تمامــی آن هــا 

قرائــت شــد.  نذرنامه خوانــی 
ــا صاحب الزمــان  ــن »ی ــن مراســم، مت در ای
 فرزنــدم را نــذر یــاری قیــام تــو می کنــم. او 
ــط  ــن و حف ــت برگزی ــور نزدیک ــرای ظه را ب
کــن. یــا مســیح حســین یــا مســیح 
حســین یــا علی اصغــر« توســط مــادران و شــیرخوارگان 

ــد.  ــت ش ــا قرائ آن ه
ــاس ســبز  ــدان خــود را لب ــن مراســم مــادران فرزن در ای
بــه  را  صاحب الزمان)عــج(  یــا  ســربند  و  پوشــاندند 

ــنا ــتند. ایس ــا بس ــانی آن ه پیش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 45/145  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
ابوالفضل نجیبی کتایونچه فرزند حسین جریان ثبت است و به  که طبق پرونده ثبتی به نام آقای 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1395/08/10 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/07/17 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/696/الف/م به تاریخ 95/07/12

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

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

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 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.
رضا  احمد  آقای   1392114402018001098 پرونده  139560302018003036 کالسه  شماره  رای  برابر 
حیدری  فرزند نعمت هللا بشماره شناسنامه 1 صادره از شاهین شهر  نسبت به ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت  229.82 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای رحیم شاه محمدی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/02
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/679/الف/م به تاریخ 95/07/08

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

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

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 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 139560302018002887 کالسه پرونده 1392114402018000244 آقای مجتبی داوری 
به ششدانگ  آباد  نسبت  از دولت  آبادی  فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 254 صادره  دولت 
یک باب خانه به مساحت  173.53 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 317 فرعی از 112  
اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای سید نوراله میر 

هادیان دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/02
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:670 /37/05/الف/م به تاریخ 95/07/08

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

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

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 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 139560302018003043 کالسه پرونده 1393114402018000161 آقای حسین زینلی  
به مساحت   باب خانه  به ششدانگ یک  برخوار  نسبت  از  21 صادره  فرزند علی بشماره شناسنامه 
313.81 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای علی زینلی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/02
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/687/الف/م به تاریخ 95/07/10

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

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

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 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.
محمود  آقای   1391114402018002378 پرونده  کالسه   139560302018002924 شماره  رای  برابر 
غفرانی زفره ء  فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 93 صادره از کوهپایه  نسبت به ششدانگ یک 
باب کارگاه به مساحت  260 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/02
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/689/الف/م به تاریخ 95/07/10

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

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

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 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.
شیرانی   نادر  آقای   1392114402018001019 پرونده  139560302018003036 کالسه  شماره  رای  برابر 
به  باب کارگاه  یک  به ششدانگ  نسبت  اصفهان   از  بشماره شناسنامه 1495 صادره  محمود  فرزند 
مساحت  305 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/02
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/684/الف/م به تاریخ 95/07/10

رای قاضی شورا
درخصوص دادخواست خانم نگین محمودی فرزند محمد به آدرس شاهین شهر عطار 6غربی پالک 
44واحد 16با وکالت خانم الهه زندیه فرزند محمد به آدرس شاهین شهر فردوسی بین 5و6غربی 
به  نامداری  رضا  به طرفیت خواندگان  واحد8   2 ولی سابق طبقه  پوریای  باشگاه  فوقانی  ساختمان 
آدرس شاهین شهرعطارفرعی 6غربی پالک 78، اسماعیل بهرامی و پرویزبهرامیوکریم بغالنی همگی 
مجهول المکان ومهدی میراب به آدرس شاهین شهرعطاربین 2و3شرقی پالک80به خواسته الزام به 
انتقال 2دانگ از یک دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی ایران14588ع65 به انضمام هزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل بدین شرح که موکل به استناد قولنامه های پیوستی 2 دانگ از 6 دانگ 
انتقال  به  ایادهای سابق وفعلی نسبت  به  وبا وجود مراجعات مکرر  را خریداری کرده  کامیون فوق 
سند اقدام نکرده اند لذا تقاضای رسیدگی دارند . خواندگان ردیف سوم وچهارم درجلسه حضوریافته 
واعالم داشتند به ایشان مربوط نبوده ودرواقع سمتی ندارند.باعنایت به محتویات پرونده ،اظهارات 
وکیل خواهان وخواندگان حاضر، مالحظه قولنامه های موجود در پرونده پاسخ استعالم از پلیس راهور 
از خواندگان درجلسه شورا حضورنیافته ونسبت به محتویات  آنکه چهارنفر  به  شاهین شهر وباتوجه 
دعوا ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ودلیلی درخصوص عدم ایفای تعهد خودارائه نداده اند.همچنین 
نظر به اینکه از بین خواندگان خوانده ردیف اول آخرین شخص است که با وی قوانامه تنظیم شده 
، به استناد مواد 198و519قانون  وخوانده ردیف پنجم نیز مالکیت خودروی کامیون را دارامی باشد 
آیین دادرسی مدنی و219،220،237،262قانون مدنی حکم به الزام خواندگان ردیف اول وپنجم ب 
ایران 14588ع65وپرداخت مبلغ  انتظامی  به شماره  از 6 دانگ کامیون کشنده  انتقال سند 2دانگ 
برابرتعرفه صادر واعالم می دارد درخصوص مابقی  الوکاله وکیل  350/000ریال هزینه دادرسی وحق 
خواندگان به استناد بند 4ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دادخواست صادر می گردد. رای 
صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شورا وسپس ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر درمحاکم عمومی حقوقی شاهین شهر می باشد.
قاضی شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

م الف – 495
رونوشت آگهی حصروراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   6199849337 شماره  شناسنامه  دارای  پراور    احسان  آقای 
799/95/ش 1 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  ابوالفضل پرآور      بشناسنامه 6190001947 در تاریخ 95/5/4 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- احسان پرآور به ش ش 55 پدر آن مرحوم 
2- معصومه قوامی فر نصر آبادی به ش ش 1166 مادر آن مرحوم والغیر   اینک با انجام تشریفات 
یا وصیتنامه  داردو  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد شماره :5/22/95/420/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ 

شماره ابالغیه : 9510103720702636شماره پرونده :9409983722500190  شماره بایگانی شعبه : 
940530 تاریخ تنظیم:1395/07/06شاکیان به نامهای ابوالفضل )اسماعیل ( فتوت و ابوالقاسم آقا 
محمدی  ورنو سفادرانی  و عباس شمسی مرقی و محمد رضا خدابخشی شکایتی دایر بر مشارکت در 
سه فقره کالهبرداری از طریق غصب عنوان )بکاربردن عنوان مامور نیروی انتظامی ( علیه متهم به نام 
امید عیدی وندی فرزند بنده علی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 101   دادگاه کیفری دو شهرستان  گلپایگان  )جزایی سابق ( واقع در گلپایگان  
ارجاع و به کالسه  9409983722500190ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/20  روز شنبه 
و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکیان   و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 345/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی 

سابق ( وحید زمانی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی950101موضوع علیه علی راست 
رزیانی      و له محمود رزیانی      در تاریخ 95/7/29 به منظور فروش 29/76 حبه از 72 حبه مشاع 
یک باب منزل مسکونی در دو طبقه با جمیع امکانات و امتیازات با عرصه حدود 165 متر مربع  ملکی 
آقای علی راست رزیانی  واقع در فوالد شهر خ شهید چمران کوچه سبالن سبالن 8 دارای کد پستی 
84917/38842 و 84917/38841 که دارای سابقه ثبتی به شماره 12044 از 582/1 و 581/2 می 
باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  1/033/57/430 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های 
مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در 

صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان
گواهی  حصروراثت

رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   2143 شماره  بشناسنامه  نیا  مجیدی  اکرم  خانم 
است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1045تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 
شادروان یداله مجیدی نیا        بشناسنامه شماره 1در تاریخ 139/6/23در گذشته و ورثه وی در هنگام 
در گذشت عبارتند از 1- مصطفی مجیدی نیا         فرزندیداله      شماره شناسنامه  32530 نسبت 
با متوفی فرزند   2- صدیقه مجیدی نیا  فرزندیداله  شماره شناسنامه 402 نسبت با متوفی فرزند 
3- اعظم مجیدی نیا  فرزند یداله  شماره شناسنامه 2753 نسبت با متوفی فرزند 4- طیبه مجیدی 
نیا  فرزند یداله  شماره شناسنامه 352 نسبت با متوفی فرزند  5- مرضیه مجیدی نیا   فرزند یداله  
شماره شناسنامه 643 نسبت با متوفی فرزند 6-اکرم مجیدی نیا فرزند یداله ش ش 2143 نسبت 
با متوفی فرزند 7- نرگس مجیدی نیا فرزند یداله ش ش 368 نسبت با متوفی فرزند 8- خانم 
یار احمدی فرزند ارسالن ش ش 526 نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی در خواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مرتضی کروندی رنانی        دارای شناسنامه شماره 440به شرح دادخواست به کالسه 3663/95 
عزت  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  10از  ح 
جعفری       بشناسنامه 6744 در تاریخ 93/3/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 13پسر و 2 دختر 1- اصغر کروندی رنانی  ش ش 99 فرزند پسر 
2- منصور کروندی رنانی  ش ش 167 فرزند پسر 3- مرتضی کروندی رنانی  ش ش 440 فرزند 
پسر 4- صغری کروندی رنانی  ش ش 24 فرزنددختر 5- زهره کروندی رنانی  ش ش 414 فرزند 
دختر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21191/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سعید صباغان          دارای شناسنامه شماره 492 به شرح دادخواست به کالسه 3674/95 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین  این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  10از  ح 
ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/4/30  بشناسنامه 6404در  صباغان        
اکبر صباغان ش ش  به 4پسر و 2 دخترو همسر  1- علی  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 
664 فرزند پسر 2- مجید صباغان ش ش 157 فرزند پسر 3- سعید صباغان ش ش  492 فرزند 
پسر 4- رسول صباغان ش ش 7100 فرزند پسر 5- زهرا صباغان ش ش 20 فرزند دختر 6- منیژه 
صباغان ش ش 461 فرزند دختر 7- فاطمه شیخی خوراسگانی ش ش 164 همسر  اینک با انجام 
اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
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 : 21189/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف 

استان اصفهان

مادران ایرانی، فرزندان خود را نذر قیام امام زمان)عج( کردند

اعالم مفقودی 

بــه  اینجانــب ســجاد کرمــی  کارت دانشــجویی 

شــاره دانشــجویی 9375044 مفقــود گردیــده و از 

ــار ســاقط مــی باشــد. درجــه اعتب
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حتما بخوانید!
آخرین وضعیت راه اندازی گروه ...

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیسرویس فرهنگی

ــه  ــری ک ــای بازیگ آموزشــگاه های ســینمایی و کالس ه
در حــال فعالیــت هســتند بــه هیــچ هنرجویــی در بــدو 
ورود بــه ایــن کالس هــا، قــول نقــش یــا بــازی نقــش 
ــد؛ چــرا کــه ایــن  ــم و ســریال نمی دهن نخســت در فیل
ــات  ــن آموزشــگاه ها مناف ــه ای ای ــرد حرف ــا عملک کار، ب

دارد.
ایــن  خروجــی  زیــادی،  هنرمنــدان  و  بازیگــران   
مؤسســات ســینمایی هســتند؛ امــا انتخــاب یــک 
آموزشــگاه معتبــر و خــوب، نیازمنــد هوشــیاری و دقــت 
ــی نمی شــود  ــی و تبیلغات ــه هــر آگه ــه ب اســت؛ چــرا ک
نحــوه کار  بــا  بهتــر  آشــنایی  بــرای  اعتمــاد کــرد. 
آموزشــگاه های ســینمایی بــا ساســان حبیبــی، بازیگــر 

بــه گفت وگــو نشســتیم. اصفهانــی،  فیلم ســاز  و 
*آموزشــگاه های ســینمایی چــه انــدازه تحــت حمایــت 

ــاد هستند؟ ارش
ارشــاد بــه آموزشــگاه ها مجــوز می دهــد و نظــارت 

مســتقیم بــر روی اســتادان آموزشــگاه ها دارد.
* آیــا دروســی کــه در آموزشــگاه ها تدریــس می شــود 

منســوخ شــده است؟
نمی تــوان ایــن جملــه را دربــاره همــه بیــان کــرد؛ 
بســتگی بــه رویکــرد آموزشــگاه ها دارد. یــک آموزشــگاه 
کالســیک کار می کنــد و آموزشــگاه دیگــر ممکــن اســت 

ــه  ــرای اینک ــما ب ــت و ش ــر پویاس ــد. هن ــدرن کار کن م
ــه  ــد اول تاریخچ ــی، بای ــدا کن ــت پی ــم روز دس ــه عل  ب

و تاریخ آن علم را به دست بیاورید.
* هنر در اصفهان در چه جایگاهی قرار دارد؟

شــهر  و  دارد  بســیاری  پتانســیل  اصفهــان  شــهر 
اســت.  هنرپــروری 

ــی  ــدان اصفهان ــرا هنرمن ــه چ ــرد ک ــه یابی ک ــد ریش بای
کــه در ایــن شــهر تخصــص خودشــان را می گیرنــد، در 
ــد  ــد بای ــر می رس ــه نظ ــوند. ب ــکوفا می ش ــت ش پایتخ
بســتر مناســبی فراهــم شــود تــا اجــازه شــکوفایی بــه 

ــود. ــان داده ش ــدان اصفه هنرمن
آموزشــگاه های  بازدهــی  و  اینکــه کیفیــت  *بــرای 

ــد؟ ــه کن ــد چ ــاد بای ــود ارش ــر ش ــینمایی بهت س
بشــویم  داده  ســوق  تخصص گرایــی  ســمت   بــه 
ــر آموزشــگاه ها بیشــتر کنــد  و ارشــاد نظــارت خــود را ب
اســتادان  از  و  آموزشــگاه ها تخصصی تــر شــوند  تــا 

ــد. ــتفاده کنن ــص اس ــرب و متخص مج
*خروجی آموزشگاه های سینمایی چگونه است؟

ــه  ــد. اینک ــدا کن ــر را پی ــودش هن ــد خ ــی بای ــر کس ه
ــود  ــف می ش ــا کش ــور ی ــه متبل ــما چگون ــتعداد ش اس

ــما دارد.  ــود ش ــه خ ــتگی ب بس

ــد  ــق می کنن ــما تزری ــه ش ــات را ب ــگاه ها اطالع آموزش
و یــاد می گیریــد چگونــه یــک بازیگــر، نویســنده و 
.... بشــوید؛ امــا ایــن خــود شــما هســتید کــه تصمیــم 

ــوید. ــی ش ــد خوب ــد و هنرمن ــالش کنی ــد ت می گیری
 چگونگــی پذیــرش دانشــجو، کیفیــت تدریــس در 
مجــرب  اســتادان  از  بهره گیــری  و  موسســه  یــک 
از خصوصیاتــی اســت کــه می توانــد یــک مدرســه 
ــل  ــری را تبدی ــوزش بازیگ ــا موسســه آم فیلم ســازی ی
بــه مکانــی کنــد کــه هــر چنــد مــاه، یــک خروجــی بــا 

ــد. ــل ده ــری تحوی ــای بازیگ ــه دنی ــت ب کیفی
در  هنــر  دانش آموختــگان  و  هنرجویــان  چــرا   *

ندارنــد؟ زیــادی  و  مثبــت  عملکــرد  اصفهــان، 
ایــده و فکــر خــوب خوشــبختانه هســت، امــا متاســفانه 
کمبــود بودجــه و امکانــات ســبب شــده بســیاری 
خــود  موردنیــاز  هزینه هــای  نتواننــد  هنرمنــدان   از 
ــر باعــث می شــود عملکــرد  ــن ام ــد؛ همی ــن کنن را تأمی

آن هــا تضعیــف شــود.
بــه فراگیــری  بفرماییــد عالقه منــدان  پایــان   * در 
آموزشــگاه ها ســینمایی چــه چیــزی  در   و شــرکت 

را باید مدنظر قرار دهند؟
ــر  ــات معتب ــه مؤسس ــط ب ــری فق ــت بازیگ ــرای تس ب
برونــد. هــر جــا آگهــی اســتخدام بازیگــر داد، الزامــا در 
ــه روی شــما را نخواهــد  ــای بازیگــری ب ــاغ ســبز دنی ب

گشــود.

ــر بازداشــت  ــا انتشــار خب - یــک ســایت ســینمایی ب
تهیه کننــده ســریال پرمخاطــب »شــهرزاد«، ادعاهایــی 

ــرد. ــرح ک ــاره مط را در این درب
 ایــن رســانه ها علــت بازداشــت امامــی را دخالــت در 
ــان دانســته اند  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــی صن فســاد مال
در   ۹۵ مهــر   ۱۱ یکشــنبه  روز  از  او  و گفته انــد کــه 

ــت. ــت اس بازداش
- محمدحســین لطیفــی، نویســنده و کارگــردان، تاکید 
 دارد کــه مفهــوم دفــاع مقــدس بایــد اســتقالل خــود 
ــردن  ــزوج ک ــد و مم ــظ کن ــران حف ــینمای ای را در س
ــق آن  ــود در ح ــث می ش ــت باع ــوم مقاوم ــا مفه آن ب

ــود. ــاف ش اجح
ــدن  ــش نش ــر پخ ــی ب ــری مبن ــار خب ــی انتش - در پ
برنامــه مربــوط بــه حضــور معصومــه ابتــکار و حــذف 
ــی«  ــی »دور هم ــه تلویزیون ــای وی در برنام صحبت ه
ــن  ــی ای ــط عموم ــر رواب ــانه ها، مدی ــی از رس در بعض
خبــر  ایــن  خوانــدن  نادرســت  ضمــن  مجموعــه 
ــد پخــش  ــور در ســری جدی ــه مذک ــرد برنام ــالم ک اع

می شــود.
 ۱۵ پنجشــنبه  »شــهرزاد«،  ســریال  دوم  فصــل   -
ــه علیدوســتی  ــا حضــور شــهاب حســینی، تران ــر ب مه
و عبــدهللا اســکندری طــراح چهره پــردازی، مجیــد 
ــر  ــوی مدی ــری، حســن مصطف ــر هن ــی مدی میرفخرای

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــد آغ ــل تولی ــر عوام ــد و دیگ تولی
- صفحــه اینســتاگرام ســحر قریشــی کــه هــک شــده 
ــی  ــه دســت شــایان ســعیدی، مهمــان جنجال ــود، ب ب
برنامــه مــاه عســل، از دســت هکرهــا آزاد شــد. صفحــه 
 اینســتاگرام قریشــی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
ــه دســت هکــری از  ــاه ب ــح پنجشــنبه ۱۵ مهرم از صب
ــه  ــود و در صفح ــده ب ــک ش ــعودی ه ــتان س عربس
ــاه  ــلمان پادش ــک س ــری از مل ــد، تصوی ــن هنرمن ای

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــتان ق عربس
 - مجلــه نیوزویــک در مقالــه ای مهــران مدیــری 
را بیســتمین مــرد قدرتمنــد ســال ۲۰۰۹ در ایــران 

نامیــد.
ــه  ــا اشــاره ب - کارگــردان نماهنــگ »چــای روضــه« ب
ــگ از حضــور یــک مــادر شــهید  ــن نماهن اینکــه در ای
روضــه«  »چــای  داد  توضیــح  اســتفاده کرده انــد، 

ــت. ــه ماس ــی هم ــرات کودک ــادآور خاط ی
- بــرادران محمــودی کــه بــا دو فیلــم ســینمایی خــود 
ــن  ــد، ای ــکار بوده ان ــتان در اس ــور افغانس ــده کش نماین
روزهــا فیلمنامــه یــک ســریال را در تلویزیــون در 

ــد. دســت بررســی دارن
- شــهرداد روحانــی، آهنگســاز و نوازنــده ایرانــی 
کنســرتی بــا عنــوان »موســیقی بــرای صلــح« در 

اســتانبول برگــزار خواهــد کــرد.

 جشنواره فیلم کوتاه شاهین شهر 

ملی می شود

V.vatankhah@eskimia.ir
وحید وطنخواهشاهین شهر

عملکـــرد  بررســـی  جلســـه  در 
جشــنواره اســتانی فیلــم کوتــاه 
شاهین شــهر بــر ملــی شــدن ایــن 
جشــنواره بــرای ســال آینــده تاکید 
مشــترک  نشســت  در  شــد. 
کوتــاه  فیلــم  جشــنواره  سیاســتگذاری  شــورای  اعضــای 
شاهین شــهر، ضمــن مــرور مراحــل اجرایــی ایــن جشــنواره در 
شــهریور ســال جــاری، برنامه ریــزی بــرای اجــرای ایــن 
جشــنواره در ســال آتــی بــه صــورت ملــی انجــام شــد. روح الــه 
شــاه رجبیان، مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و 
تفریحــی شــهرداری شاهین شــهر در خصــوص جشــنواره فیلــم 
کوتــاه شاهین شــهر عنــوان کــرد: اســتقبال فیلمســازان از ایــن 
جشــنواره، نشــانه نیــاز ســازندگان فیلــم کوتــاه بــرای فرصتــی 
بــه منظــور ارائــه آثارشــان اســت؛ خوشــبختانه شاهین شــهر در 
ــاز و ۲۴۸  ــور ۲۶۹ فیلمس ــوده و حض ــگام ب ــه پیش ــن زمین ای
 فیلمنامه نویــس در اولیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه شاهین شــهر

ــس اداره  ــش، رئی ــرز رادمن ــت. فرام ــن ادعاس ــر ای ــدی ب تاکی
ــه  ــهر و میم ــتان شاهین ش ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
نیــز اظهــار داشــت: اولیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه شاهین شــهر 
ــای  ــد از تجربه ه ــک بای ــرد؛ این ــب ک ــی کس ــل قبول ــره قاب نم
کسب شــده بــرای اجــرای جشــنواره در ســطوح باالتــر اســتفاده 
کــرد. وی همچنیــن شــرایط را بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره در 
ــی  ــرای مل ــا اعــالم کــرد و گفــت: اراده الزم ب ــی مهی ســطح مل
کــردن ایــن جشــنواره از ســوی مدیــران شهرســتان وجــود دارد 
و از امــروز بــا گام هــای اســتوار در مســیر ملــی شــدن جشــنواره 

فیلم کوتاه شاهین شهر حرکت خواهیم کرد.

 اکران 5 فیلم برتر 
در سومین برنامه پاتوق فیلم کوتاه

فرهنگی تفریحــی  ســازمان  ســینمای  تخصصــی  دفتــر 
 شــهرداری بــه همــراه انجمــن ســینمای جــوان اصفهــان

ــاه  ــم کوت ــوق فیل ــب پات ــود در قال ــای خ ــه فعالیت ه در ادام
ــات  ــن سلسله جلس ــه از ای ــومین جلس ــده(، س ــینما آین  )س

را در تاریخ ۲۲ مهرماه برگزار می کند. 
در ایــن جلســه، ۵ فیلــم بــه اکــران درمی آیــد کــه عبارتنــد از: 
»نیمه شــب« ســاخته حســین نمــازی، »لکــه« ســاخته گــرد 
گــوکل، »نقــاب« ســاخته خالــق گویلیــان، »صراحــی« ســاخته 
ســعید نجاتــی و »پیرمــرد و دوچرخــه« ســاخته ســلیم 
مؤذنــی. عالقه منــدان می تواننــد روز ۲۲ مهرمــاه از ســاعت 
۱7 در ســینماتک مجموعــه فرهنگی هنــری فرشــچیان بــه 

ــن ۵ مســتند بنشــینند. تماشــای ای

اخبار کوتاه

»بی نامــی«  فیلــم  کارگــردان  صمــدی،  علیرضــا 
ــر  ــد اث ــد تولی ــا از رون ــن خبره ــان آخری ــن بی ضم
دربــاره داســتان فیلــم توضیــح داد. علیرضــا صمــدی، 
ــد  ــت تولی ــن وضعی ــاره آخری ــینما، درب ــردان س کارگ
فیلــم ســینمایی »بی نامــی« گفــت: صداگــذاری 

رســیده  پایــان  بــه  فیلــم   ایــن 
ــال  ــی میکــس آن در ح و مراحــل پایان
ــراژ  ــاخت تیت ــه س ــت؛ البت ــام اس انج
حســین  توســط  هــم  »بی نامــی« 
ــن  جمشــیدی گوهــری کــه پیــش از ای
تیتــراژ »ایســتاده در غبــار« را انجام داده 
ــن  ــا ای ــت. ب ــام اس ــال انج ــود در ح ب

اوصــاف فکــر می کنــم ایــن فیلــم تــا اواخــر مهرمــاه 
ــد.  ــش باش ــاده نمای آم

ــن  ــت: ای ــی« گف ــه داســتان »بی نام ــا اشــاره ب وی ب
فیلــم، روایتگــر قصــه شــخصی اســت که بین گذشــته 
و حــال در مانــده و انتخاب هایــش در گذشــته او را بــه 

ایــن مــرز کشــانده اســت؛ بــرای مثــال هنگامــی که به 
گذشــته اش فکــر می کنــد، همــواره ایــن موضــوع کــه 
آیــا انتخــاب همســرش درســت بــوده اســت یــا اینکــه 
ــد  ــی برمی گزی ــرای زندگ ــابقش را ب ــزد س ــد نام  بای

او را درگیر می کند. 
ــدان  ــی از کارمن ــم یک ــمتی از فیل در قس
کافــه ای کــه او مدیــرش اســت و از 
نامــزد ســابق او خبــر دارد، گــم می شــود 
و همیــن موضــوع منشــأ ســرک کشــیدن 
ــه همیــن  ــه گذشــته اش می شــود؛ ب او ب
خــودش  تــا  می کنــد  تــالش   دلیــل 

را پیدا کند. 
بــاران کوثــری، حســن معجونــی، پوریــا رحیمــی 
ــاب  ــکار، مهت ــهروز دل اف ــو، ش ــنگ قوانل ــام، هوش س
محمــود  افشــار،  رضــا  باقــری،  علــی  ثروتــی، 
 نظرعلیــان و… بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم ســینمایی 

هستند.

»بی نامی«، سرگشتگی یک مرد بین گذشته و امروز
فرشــته طائرپــور دربــاره  آخریــن وضعیــت راه انــدازی گــروه 
ســینمای کــودک اظهــار امیــدواری کــرد طرحــی کــه بــرای 
ــاه  ــه دوم آبان م ــد و در نیم ــه برس ــه نتیج ــد، ب ــرا دارن اج

اکــران آزمایشــی گــروه کــودک را شــروع کننــد.
دبیــر شــورای سیاســتگذاری و راهبــردی ســینماهای کودک 

و نوجــوان در آســتانه  ۱7 مهرمــاه، روز جهانی 
کــودک در پاســخ بــه ســوالی دربــاره  تاریــخ 
ــا  ــودک ب ــروه ســینمایی ک ــت گ ــاز فعالی آغ
ــه  دوم  ــتند نیم ــدوار هس ــه امی ــان اینک بی
آبان مــاه اکــران آزمایشــی ایــن طــرح آغــاز 
ــن  ــه ای ــاق ب ــن اتف ــه ای ــت: البت ــود، گف ش
ــینماهایی  ــروه اول س ــه گ ــت ک ــرط اس ش

ــن  ــم، مناسب ســازی شــده باشــند. اولی ــه در نظــر داری ک
مأموریــت تحقیقــی ایــن گــروه، شناســایی و ارائــه گــزارش 
ــودک  ــای ک ــش فیلم ه ــرای نمای از ســالن های مســتعد ب
و فیلم هــای نوجــوان - متعلــق بــه بخــش خصوصــی یــا 

مراکــز دولتــی - در سراســر کشــور بــود.

ــذرد  ــاز کارش می گ ــه از آغ ــی ک ــی ماه های ــروه ط ــن گ  ای
۶۲ نقطــه نمایشــی را در شــهرهای بــزرگ و کوچــک 
ــمالی ــان ش ــوی، خراس ــان رض ــران، خراس ــتان های ته  اس
ــارس ــان، ف ــتان، اصفه ــالن، گلس ــزی، گی ــدران، مرک  مازن

یــزد، کرمــان، کردســتان، کرمانشــاه، همــدان، قزویــن 
بازبینــی  خوزســتان و هرمــزگان را مــورد 
و بررســی قــرار داده اســت. ایــن گــروه 
فهرســتی از ســینماهای مناســب یــا مســتعد 
در مرحلــه  تــا  ارائــه کــرده  بــه شــورا  را 
ــای  ــش فیلم ه ــژه نمای ــروه وی ــدازی گ راه ان
ســالن های  بــه  نوجــوان  و  کــودک 
ــرای  ــی ب ــوند. حت ــه ش ــروه اضاف ــی گ اصل
نمایش هــای ســیار در شــهرهایی کــه فاقــد هرگونــه ســالن 
پیش بینی هایــی  طــرح  در  نیــز،  هســتند  اجتماعــات 
ــا توجــه بــه دســتگاه های ســیار  شــده کــه گــروه مذکــور ب
ــرای آن شــیوه  ــش موجــود در ســازمان ســینمایی، ب نمای

ــت. ــرده اس ــه ک ــتی تهی ــز فهرس نی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بابک جابری زاده   دارای شناسنامه شماره ۱۰۴۱ به شرح دادخواست به کالسه 3۶7۶/۹۵ ح 
۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جابری 
الفوت  زاده بشناسنامه ۱۱۵۰در تاریخ ۹۵/۱۰/۲7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر – دو دختر –همسر ۱- بابک جابری زاده ش ش ۱۰۴۱ فرزند پسر 
۲- آزاده جابری زاده ش ش 3۵7 فرزند دختر 3- زهرا جابری زاده ش ش ۱۲7۱۵3۱۹۵۱ فرزند دختر 
۴- کیاندخت صادق فر ش ش ۱۲۰۵ 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 : ۲۱۱۹3/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علیرضا جانی قربان    دارای شناسنامه شماره ۲۲۸ به شرح دادخواست به کالسه 3۶۸۴/۹۵ ح ۱۰از 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زبیده مظاهری شورابی  
بشناسنامه ۱۵۲در تاریخ ۹۵/۴/۲۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر ۱- علیرضا جانی قربان ش ش ۲۲۸ پسر متوفی ۲- مهین جانی 
قربان ش ش ۴۸۰ دختر متوفی 3- شهین جانی قربان ش ش ۱3۵3 دختر متوفی    اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۱۹7/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید رضا حسامی     دارای شناسنامه شماره 3۸۰۲۸ به شرح دادخواست به کالسه 3۶۸7/۹۵ 
ح ۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مصطفی 
حسامی  کیچه   بشناسنامه ۱۱در تاریخ ۹۵/3/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 3 دختر ۱- سید رضا حسامی ش ش 3۸۰۲۸ فرزند پسر 
۲- مهین حسامی ش ش 3۹۸۴۵ فرزند دختر 3- بتول حسامی کچه ش ش ۱3۵۲ فرزند دختر 
۴- راضیه حسامی ش ش ۲۱۲۲ فرزند دختر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

۲۱۱۸۲/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم آناهیتا یارعلی دارای شناسنامه شماره ۱۲7۲۰۰۲3۴۹ به شرح دادخواست به کالسه 3۵۴۵/۹۵ 
ح ۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیژه مهدی 
اصفهانی    بشناسنامه ۱۵۰۵۵ در تاریخ ۹۵/۶/۲۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به پسر و دختر ۱- پوریا یار علی ش ش ۱۱7۱۸ فرزند پسر ۲- آناهیتا 
یار علی ش ش ۱۲7۲۰۰۲3۴۹ فرزند دختر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۲۲۰/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۶7۰خواهان خدا بخش صفی خانی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 
طرفیت غالمرضا ثابت قدم تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۸/۲۹ 
ساعت 3:3۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه 
شورای حل   ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ پستی  ۵7 کد  پالک   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی 
اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۱33۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:الزام  مبنی  دادخواستی  زاد   بارانی سید  پرونده کالسه 33۵/۹۵  خواهان سروش  در خصوص 
به انتقال سند خودروی پراید مدل ۹۰ به شماره انتظامی ۴۹۲ ب ۵۵ ایران ۸۱  به طرفیت مهدی 
قاسمی پیر بلوطی – نجمه برچیان  بروجنی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  ۹۵/۸/۲۹ساعت ۴/3۰ عصر  تعیین گردیده است. 
قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲۱3۰7/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۴ مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۶۲3/۹۵ خواهان زهرا قنبری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 
روح اله نوری   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ ۹۵/۸/۲۶ساعت ۱۵/3۰ تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: ۲۱3۵۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 7۱7/۹۵ خواهان مظاهر حسن پور   دادخواستی مبنی بر:مطالبه   مبلغ 
پانزده میلیون ریال به طرفیت امید رضا دشتی عشری    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  روز...... مورخ ۹۵/۸/۲۵ساعت 3/3۰ عصر 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲۱33۹/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۲۴ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹۵۰73۵  خواهان آقای محمد طاهر نعمتی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وجه  به طرفیت آقای محمد مراد مند جوزی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  
مورخ ۹۵/۸/۲۵ساعت ۸ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲۱33۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۹مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  اله صادقی    نعمت  خواهان  پرونده کالسه ۶۱۸/۹۵  در خصوص 
طرفیت محمد علی اصفهانی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۸/۲۴ 
ساعت ۴:3۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه 
شورای حل   ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ پستی  ۵7 کد  پالک   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی 
اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۱33۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اعتزازیان     رضا  حمید  آقای  خواهان   ۱۱ ش   /۱۲۴۸/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت غالمعلی غالمیان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........مورخ 
۹۵/۸/۲۲ساعت ۱۰/3۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع  شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲۱3۴7/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۱مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۶73  خواهان محمد محققیان گورتانی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
روز........مورخ ۹۵/۸/۲۲ساعت  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  اکبر عباسی    به طرفیت 
برابر  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول  ۱7/3۰ تعیین گردیده است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع  شماره ۲شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲۱3۵۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7مجتمع شماره ۲ شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۶7۲/۹۵  خواهان محمد محققیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
روز........مورخ ۹۵/۸/۲۲ساعت ۱7  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  امیدی     سید حمزه 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع  شماره ۲شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای حل   ۲ ۲7مجتمع شماره  دفتر شعبه  مدیر  الف  ۲۱3۴۶/م  می شود.شماره:  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰3۵۰۱۰۰3۹3شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵۰۱۰۵۹۹۴شماره  ابالغیه:  شماره 
۹۵۰۴۸3 تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰7/۱۲ خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی  
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد ادیب حاجی باقری و زهرا سلمانی نکو آبادی و صادق 
مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  قنبری  
خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۱دادگاه  شعبه  به 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه  
۰۸:3۰تعیین شده  ساعت  و   ۱3۹۵/۰۸/۱۹ آن  رسیدگی  وقت  ۹۵۰۹۹۸۰3۵۰۱۰۰3۹3ثبت گردیده که 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۲۱37۴/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹۴۱۶۰۸ خواهان اسحاق جزایری    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دو فقره چک به طرفیت فرشته مقنیان – محمد منتظری     تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روز...... مورخ ۹۵/۸/۲۵ساعت ۱۱/3۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه 
نیک بخت  مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

۲۱337/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
برگ اخطاریه 

نام و نام خانوادگی : مرتضی ایران پناه نام پدر : خدابخش نشانی : مجهول المکان محل حضور شعبه 
۲ شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان حاج رحیم ارباب وقت حضور ۹۵/۸/۲3 ساعت ۸/3۰ 
علت حضور : مطالبه نفقه : دعوی افسانه توکلیان بطرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوند. 

شماره :۲۱3۵۵/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

۱۰از  به کالسه 3۵7۹/۹۵ ح  به شرح دادخواست   ۱۱۰۱ بلندی  دارای شناسنامه شماره  آرمیتا  خانم 
بلندی      داده که شادروان شهریار  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  
آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   ۹۵/۵/۱۱ تاریخ  در  بشناسنامه ۱۱۵3 
متوفی  پسر  بلندی ش ش ۱۸7  بهرام   -۱ دائمی  عیال  و یک  به یک دختر  است  منحصر  مرحوم 
۲- شهرام بلندی ش ش ۵۹۲ پسر متوفی 3- آرمیتا بلندی ش ش ۱۱۰۱ دختر متوفی ۴- پریچهر 
دستانیان ش ش ۵۹3 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 : ۲۱۲۵۱/م 

الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه ۹۴۰۲۴۹ ج /۸ له سعید قضاوی خوراسگانی و علیه ۱- شرکت مانا مرغ اصفهان به 

مدیریت علیرضا صفایی ریزی ۲- علیرضا صفایی ریزی فرزند قدرت محکوم علیه 
اموال  توقیف  جلسه  صورت  مالحظه  و  پرونده  مطالعه  ضمن   : کارشناسی  نظر  طبق  مزایده  مورد 
مورخ۹۴/۶/۱۱ مضبوط در پرونده با راهنمایی محکوم له به محل واقع در جاده اصفهان نائین – منطقه 
سگزی- کشتارگاه مرغ مراجعه و از اموال معرفی شده توسط حافظ اموال بازدید و نتیجه ارزیابی 
باتوجه به نوع و مشخصات و وضعیت موجود و در نظر گرفتن نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان به 
  ۴۸7۲۴۴ FOXCONNA-assy۵lide۲ شرخ ذیل تعین و برآورد می گردد.یکدستگاه سرور مدل

سالم و مستعمل به ارزش هفتاد میلیون ریال )7۰/۰۰۰/۰۰۰لاير( تعیین و برآورد می گردد.
زمان :۹۵/۸/۵ ساعت ۱۰ صبح مکان: اصفهان – خ نیکبخت -۲۰۰متر جلوتر از دادگستری کل اصفهان 
– ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری-طبقه چهارم- اجرای احکام شعبه ۸ حقوقی اصفهان

طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از اموال دیدن کرده و 

با سپردن ۱۰ درصد ارزش اموال به شماره حساب ۲۱7۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود . پیشنهاد 

دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
شماره : ۲۰۲3۹/ م الف 

مدیر اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی مزایده 

شماره دادخواست : ۹۵۱۰۴۶۶۸۲۵۸۰۰۰۰۴شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸7۵77۴۰۰۹۹۹شماره بایگانی شعبه 
:۹۵۰۹۴۵تاریخ تنظیم :۱3۹۵/۶/۱۱اجرای احکام شعبه 3۱ حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی ۹۵۰۹۴۵ 
ج 3۱ در حق خانم مژگان قاسم پور هدایت آباد فرزند حسن با وکالت خانم لیلی علی داد عبدل آبادی 
و علیه آقای حمید خورشیدی فرزند حسین در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 
۹۵/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰ صبح برای مطالبه مبلغ33۰/۲7۱/۰۰۶ ریال بابت محکوم به که مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه کارشناسی اضافه خواهد شد و مبلغ ۱۶/۵33/۵۵۰ ریال بابت نیم عشر دولتی به 
. خودروی  نماید  برگزار  د x 3۴۸ایران -۱۲  انتظامی 3۴  به شماره  پژو ۲۰7  مزایده خودرو  منظور 
موصوف توسط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . طالبین 
با  و  بازدید  اصفهان  ارغوانیه  پارکینگ   در  از خودرو  مزایده  از  روز پیش  توانند حداقل ۵  خرید می 
پرداخت ده درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده  ۲۱۸۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ و همراه داشتن فیش پرداخت 
در جلسه شرکت نمایند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از قیمت پایه را پیشنهاد بدهد. 

هزینه های اجرایی بر عهده برنده مزایده می باشد.
شماره : ۱77۸۲/ م الف

اجرای احکام شعبه 3۱ حقوقی اصفهان
دادنامه 

شماره دادنامه :۹۵۰۹۹73۶۲۰۲۰۰7۱۹ تاریخ تنظیم :۱3۹۵/۵/۲۰
قندانی  آقای حامد   : :۹۴۰۹۶7خواهان  بایگانی  شعبه  :۹۴۰۹۹۸3۶۲۰۲۰۰۹۴7شماره  پرونده  شماره 
فرزند محمد با وکالت آقای مصیب مرشدی آرانی فرزند عباس به نشانی اصفهان –آران و بیدگل –آران 

و بیدگل م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی
خواندگان :۱-آقای سید محمد امیری ۲- آقای عباس ذاقلی جان آبادی فرزند داود همگی به نشانی 
آران و بیدگل-شهرک صنعتی  به نشانی  المکان 3-آقای میثم لقب دوست فرزند حسین  مجهول 
سلیمان صباحی –بلوار اول –فرعی ۶ شرکت آخر خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : با عنایت به 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف 

به شرح ذیل مبادرت به صدو رای می شود.
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حامد قندانی با وکالت آقای مصیب مرشدی به طرفیت آقایان۱- 
میثم لقب دوست ۲-سید محمد امیری3- عباس ذاقلی جهان آبادی  به خواسته مطالبه ی وجه 
یک فقره چک به شماره 3۰۸7۹۹ عهده بانک صادرات به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بانضمام 
تصویر  به طور مشخص  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  دادرسی  و خسارات  تادیه  تاخیر  خسارات 
مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه  و با التفات 
به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحاق خواهان در مطالبه 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب ) در مورد ذمه اشتغال  ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه و اقدام و یا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی خواهان را وارد 
تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ،ماده 3۱۱-3۱۰-

3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک ،حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  
به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقرارات و نیز خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
شماره : ۵/۲۲/۹۵/۴۱۹/ م الفدادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

 سید سجاد موسوی فر 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمود مطیعی راد   دارای شناسنامه شماره ۱۶۶۴ به شرح دادخواست به کالسه 3۵۵۹/۹۵ ح 
۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس مطیعی 
راد      بشناسنامه 3۸3 در تاریخ ۹۲/۶/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک زوجه و یک فرزند ۱- همایون رمضانی وشاره فرزند کریم ش ش 
۵۵۴ - زوجه متوفی ۲- محمود مطیعی راد فرزند عباس ش ش ۱۶۶۴ - فرزند 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 شورا  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۱۲۶۰/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

گفت وگوی کیمیای وطن با ساسان حبیبی

آموزشگاه های بازیگری دِر باغ سبز یا ...

آخرین وضعیت راه اندازی گروه سینمایی کودک



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

برانکو اختالفی با باشگاه پرسپولیس ندارد
باشــگاه  هیئت مدیــره  رئیــس 
بــه  اشــاره  بــا  پرســپولیس 
ــاف  ــه اخت ــوط ب ــای مرب خبره
ــا مســئوالن  برانکــو ایوانکوویــچ ب
هیــچ  گفــت:  باشــگاه  ایــن 
نـــدارد  وجــــود   اختافــــی 
ــا برانکــو پیــش  و اهدافمــان را ب
می بریــم. جعفــر کاشــانی در رابطــه بــا جلســه ای کــه وی چنــد 
روز پیــش بــه همــراه علی اکبــر طاهــری بــا برانکــو ایوانکوویــچ 
ــم  ــائل تی ــوص مس ــه در خص ــن جلس ــت: در ای ــت، گف داش
صحبــت کردیــم و طبــق برنامــه کار را پیــش می بریــم. وی در 
خصــوص غیبت هــای »آنتونــی گولــچ« مدافــع اســترالیایی در 
ــه انضباطــی  ــزود: پرســپولیس کمیت ــات پرســپولیس اف تمرین
ــرد.  ــم می گی ــن تصمی ــن بازیک ــاره ای ــه درب ــن کمیت دارد و ای
علی اکبــر طاهــری هــم بــه عنــوان مدیــر پیگیــر ایــن کار اســت 
ــن بازیکــن اتخــاذ خواهــد  ــا ای ــم در رابطــه ب ــن تصمی و بهتری
شــد. رئیــس هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس همچنیــن در 
واکنــش بــه اخبــاری مبنــی بــر اختــاف برانکــو ایوانکوویــچ بــا 
ــروات  ــه می شــود ســرمربی ک ــه گفت مســئوالن باشــگاه و اینک
قصــد تــرک ایــن تیــم را دارد، تصریــح کــرد: مــا برنامــه 
ــی  ــن مرب ــا ای ــه ب ــق برنام ــم و طب ــو داری ــا برانک ــی ب بلندمدت
پیــش می رویــم. برانکــو مربــی بــا دانــش و فهیمــی اســت کــه 
ــه پرســپولیس کمــک  ــد در راســتای اجــرای اهــداف ب می توان

شایانی کند.

 بوشهری ها، فاتح فوتبال 

در زمین های ماسه ای
تیــم فوتبــال پــارس جنوبــی، چهارمیــن قهرمانــی خــود در لیــگ 
ــگ  ــی لی ــه پایان ــه دســت آورد. هفت ــال ســاحلی را ب ــر فوتب برت
برتــر فوتبــال ســاحلی بــا انجــام پنج دیــدار در شــهرهای بوشــهر، 
تبریــز، یــزد، اصفهــان و رودســر پیگیــری شــد. بوشــهری ها کــه 
پیــش از پایــان لیــگ قهرمانــی خــود را مســجل کــرده بودنــد، 
در زمیــن خــود بــه مصــاف مقاومــت تیــران ســقوط کــرده رفتنــد 
ــن  ــان ای ــد. در پای ــم را 4-2 شکســت دهن ــن تی و توانســتند ای
دیــدار مراســم اختتامیــه لیــگ برتــر فوتبــال ســاحلی برگزار شــد 
و مــدال و جــام ایــن مســابقات بــه تیــم پــارس جنوبــی بوشــهر 
ــی خــود  ــی بوشــهر، چهارمیــن قهرمان ــارس جنوب  اهــدا شــد. پ
ــر  ــون پرافتخارتریــن تیــم لیــگ برت ــه می کــرد و هم اکن را تجرب
ــم  ــوان تی ــی را می ت ــدر انزل ــوان بن ــت. مل ــاحلی اس ــال س فوتب
شایســته ایــن فصــل نامیــد. تیمــی کــه اگــر قــدر فرصت هــای 
ــا  ــت ب ــون می توانس ــت، هم اکن ــود را می دانس ــت رفته  خ ازدس
قهرمانــی بــه خانــه بــرود. ایــن تیــم در هفتــه پایانــی بــه مصــاف 
ــم را 1-6 شکســت داد  ــن تی ــان رفــت و ای ــاران مبارکــه اصفه  ی

و تا جایگاه دومی را به خود اختصاص دهد.

سنگ مزار مظلومی  ترمیم شد 
ــد  ــوت فقی ــواده پیشکس  خان
او  مــزار  ســنگ   اســتقال، 
گفتنــی  کردنــد.  ترمیــم  را 
ناپســند  اقدامــی  در  اســت 
ــره  ــه مقب ــناس ب ــردی ناش ف
مرحــوم غامحســین مظلومی 
دو  جدیــــکار  بیــــوک  و 
پیشکســوت ارزنــده فوتبــال حملــه کــرده و عکــس آن هــا 
را بــا رنــگ مشــکی کــرده بــود. خانــواده مرحــوم مظلومی 
ســنگ قبــر ســرطایی اســتقال را ترمیــم کردنــد و ایــن 

مقبره به حالت قبل برگشت.

زیدان: از اخراج شدن نمی ترسم
زین الدیــن زیــدان، ســرمربی رئــال مادریــد، تاکیــد 
ــه  ــد ک ــد و می دان ــدن نمی ترس ــراج ش ــه از اخ ــرد ک ک
در مقطعــی از دوران مربیگــری، ایــن اتفــاق برایــش 
ــراج  ــه اخ ــت: از اینک ــارکا گف ــه م ــد داد. او ب رخ خواه
بســیار  می کنــم  کــه  کاری  از  نمی ترســم.  بشــوم، 
ــه  ــگفت انگیز ب ــت ش ــک فرص ــن ی ــرم. م ــذت می ب ل
ــتم. از  ــی هس ــم راض ــه می کن ــت آوردم. از کاری ک دس
ــرم؛ کاری کــه همیشــه آســان نیســت.  کارم لــذت می ب
می خواهــم یــاد بگیــرم و پیشــرفت کنــم. در کار کــردن 
بــا ایــن بازیکنــان فــوق العــاده، هــر روز چیزهــای 
جدیــدی یــاد می گیــرم. مــن کامــا بــه کاری کــه انجــام 
ــه  ــول هفت ــه در ط ــتم. کاری ک ــد هس ــم، متعه می ده
ــت.  ــر اس ــا جذاب ت ــم از بازی ه ــم، برای ــام می ده انج
 مــن تیــم فوق العــاده ای دارم؛ چــه ببریــم و چــه ببازیــم

آن ها بازیکنان فوق العاده ای هستند.

تالش یونایتد برای خرید گریزمان
نشــریه ســان ادعــا کــرد کــه باشــگاه منچســتریونایتد 
ــل  ــتانه پ ــه دوس ــتفاده از رابط ــا اس ــت ب ــاش اس در ت
ــو  ــوی اتلتیک ــتاره فرانس ــان، س ــوان گریزم ــا و آنت پوگب
مادریــد را بــه خدمــت بگیــرد. آنتــوان گریزمــان در یــک 
 ســال گذشــته، نمایش هــای بســیار درخشــانی داشــته 
و حتــی گروهــی معتقدنــد کــه او می توانــد برنــده 
ــای  ــن نمایش ه ــوپ طــای ســال 2016 باشــد. همی ت
ــی  ــد چلس ــگاه هایی مانن ــا باش ــده ت ــث ش ــوب باع خ
ــند  ــن او باش ــت گرفت ــه خدم ــال ب ــه دنب ــنال ب  و آرس
ــا  ــد ت ــدن آماده ان ــای لن ــود آبی ه ــه می ش ــی گفت و حت
 100 میلیــون یــورو بــرای خریــد او بپردازنــد. در ایــن بین
باشــگاه منچســتریونایتد قصــد دارد از دوســتی نزدیــک 
پوگبــا بــا ســتاره اتلتیکــو اســتفاده کنــد و بــر تصمیــم او 

بــرای انتخــاب باشــگاه بعــدی اش تأثیــر بگــذارد.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش

تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در ســومین گام رســیدن 
ازبکســتان  موفــق شــد   بــه جــام جهانــی 2018 
ــا  ــون ب ــران اکن ــد. ای ــوب کن ــه خــودش مغل را در خان
ــرار  ــروه ق ــدر گ ــورده در ص ــدون گل خ ــاز و ب 7 امتی
ــرای  ــوار آهنیــن ایــران ب ــور از دی دارد. ایــن روزهــا، عب
تیم هــای آســیایی بــه یــک رؤیــا تبدیــل شــده؛ 
ــرات  ــد از تفک ــور از آن، اول بای ــرای عب ــه ب ــی ک رؤیای

ــد. ــی روش بگذرن ــوس ک ــام کارل ــه ن ــردی ب ف
    تغییر ذهنیت

ــازی تیــم ملــی  ممکــن اســت ایراداتــی بــه ســبک ب
وارد باشــد؛ ایراداتــی از جنــس زیبــا بــازی نکــردن تیم  
ملــی یــا اندیشــه های محافظه کارانــه ای کــه از ســوی 
کــی روش بــه تیــم تزریــق شــده اســت؛ امــا در عیــن 
حــال این ســبک بــازی بــه کمــک فوتبال احساســی و 
پرنوســان ایرانــی آمــده تــا از دام لغزش هــای ناگهانــی 
رهــا شــود. کــی روش نظیــر ایــن لغزش هــا را در آغــاز 
دوران مربیگــری اش در تیــم ملــی بــا چشــمان خــود 
ــان در  ــر لبن ــران در براب ــه ای ــی ک ــت. زمان ــده اس دی
خــاک ایــن کشــور بازنــده شــد و ســپس در تهــران بــه 
ازبکســتان باخــت. بنابرایــن او بــر روی تغییــر ذهنیــت 
فوتبالیســت های تیــم ملــی کار کــرد و آن روحیــه 
بــاری بــه هــر جهــت بــودن و بی فکــر و اندیشــه  قبلــی 

بــه جنــگ رقبــا رفتــن را از بیــن بــرده اســت.
    تفکر حرفه ای

ایــران در  کــی روش  حضــور  مزیــت   مهم تریــن 
اعطــای تفکــر حرفــه ای بــه بازیکنــان و ارتقــای ارزش 
ــی را در  ــر زمان ــوده اســت. کمت ــی ب ــم مل ــن تی پیراه
تاریــخ فوتبــال ایــران می تــوان بــه یــاد آورد کــه ایــران 
چنیــن تیــم ملــی یکدســت، بــدون حاشــیه و بــدون 
ــته  ــوم داش ــای مرس ــی و باندبازی ه ــات درون اختاف
باشــد. کــی روش بــا اقتــدار خــود راه هــر گونــه نفــوذ و 
دخالــت را از هــر طریــق بســته اســت و اجــازه نــداده 
ــه  ــای رنگــی راهــی ب ــات باشــگاهی و تقابل ه اختاف

درون تیــم ملــی پیــدا کنــد.

    تیم یکدست ایران
 تیــم ملــی، فقــط یــک رئیــس دارد و آن هــم 
ــات  ــن اقدام ــوع ای ــت. مجم ــی روش اس ــوس ک کارل
انضباطــی بــه همــراه صمیمیــت ایــن مربــی بــا 
ــت  ــی یکدس ــم مل ــا تی ــده ت ــث ش ــش باع  بازیکنان
ــا ثباتــی کــه دیگــر چــوب حاشــیه ها را نمی خــورد  و ب
تشــکیل شــود. تیمــی کــه در آن هیــچ بازیکنــی خــود 
ــدار  ــر م ــز ب ــه چی ــد و هم ــران نمی بین ــر از دیگ را برت
اصــول انضباطــی و حرفــه ای وضــع شــده توســط 
کــی روش می چرخــد. کــی روش حــس جنگیــدن 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــان الق ــه بازیکن ــر را ب ــه  آخ ــا دقیق ت
ــه  ــت ک ــاخته اس ــو س ــربازانی جنگج ــا س او از آن ه

ــد  ــان دارن ــود ایم ــده خ ــتورات فرمان ــه دس ــا ب  کام
و حاضرنــد بــرای او تــن بــه هــر فــداکاری ای بدهنــد. 
ــنا  ــن آش ــود در زمی ــف خ ــا وظای ــا ب ــان کام بازیکن
هســتند و همچــون گذشــته ســردرگم و بــدون برنامــه 
ــا شــارژ روحــی بــه زمیــن  تاکتیکــی خــاص و تنهــا ب
فرســتاده نمی شــوند. تیــم کــی روش را می تــوان 
یکــی از تاکتیکی تریــن و چــه بســا تاکتیکی تریــن 

ــران دانســت. ــخ ای ــی تاری ــم مل تی
   هنر دفاع

چارچــوب  در  کــه  اســت  تیمــی  تنهــا  ایــران، 
رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی در منطقــه آســیا 
ــدون گل  ــوز گلــی دریافــت نکــرده و 270 دقیقــه ب هن
خــورده را پشــت ســر گذاشــته اســت. وقتــی نگاهــی 
متوجــه  فوتبــال می اندازیــم،  دنیــای  تاریــخ  بــه 
ــول  ــه در ط ــی همیش ــن تیم های ــه چنی ــویم ک می ش
ــی  ــر از تیم های ــت پرت ــده و دس ــتایش ش ــخ س تاری
داشــته اند  فوق العــاده   بوده انــد کــه خــط حملــه 
امــا در دفــاع متزلــزل بوده انــد. حتــی اگــر کــی روش 
ــل  ــوس در مقاب ــه اذعــان برخــی از کارشناســان اتوب ب
ــد  ــر ش ــد متذک ــت، بای ــرده اس ــارک ک ــران پ دروازه ای
کــه ایــن اتوبــوس را بی نقــص پــارک کــرده و همیــن 
ــن  ــای ای ــر در دنی ــک هن ــوس، ی ــارک مناســب اتوب پ

روزهــای فوتبــال اســت.

ایران، تیمی با دیوار آهنین

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا بیــان اینکــه بحــث 
برکنــاری اش در رقابت هــای جــام جهانــی اصــا اهمیتــی 
نداشــته، گفــت: نمی خواهــم بــا کارلــوس کــی روش 
مقایســه شــوم؛ ولــی او مــدام بــر جزئیــات مثــل چمــن 
خصــوص  در  ناظم الشــریعه  ســیدمحمد  دارد.  تاکیــد 

مبلــغ قــراردادش کــه گفتــه می شــد 80 
میلیــون تومــان اســت، گفــت: قــرارداد مــن 
ــی  ــا صحبت های ــود و ب ــی ب ــام جهان ــا ج ت
ــرار شــد  ــا محمدرضــا ســاکت داشــتم، ق ب
ــوص  ــرم در خص ــزاداری مح ــد از ع ــا بع ت
ــم  ــا ه ــی ب ــام جهان ــزارش ج ــرارداد و گ ق
صحبــت کنیــم. ضمــن اینکــه مبلــغ قــرارداد 

ــم  ــری هایش ه ــه کس ــوده ک ــان ب ــون توم ــن 120 میلی م
ــود  ــه می ش ــه گفت ــاره اینک ــت. وی درب ــده اس ــاظ نش لح
جلیــل دوران، مربــی بدنســازی تیــم ملــی، رایــگان بــرای 
ــام  ــای دوران و تم ــر؛ آق ــت: خی ــرده، گف ــم کار ک ــن تی ای
مربیــان تیــم ملــی قــرارداد داشــتند. ســرمربی تیــم ملــی 

فوتســال در خصــوص اینکــه مهــدی تــاج اعــام کــرده بــود 
ــار شــود ــر اســپانیا برکن ــوده پــس از شکســت براب ــرار ب  ق
گفــت: آقــای تــاج کــه خــودش آنجــا )کلمبیــا( بــود. بــه 
ــن مســائل توجــه نداشــتم؛ چــون کاری  ــه ای هیچ وجــه ب
کــه می کردیــم درســت بــود. بــه بازیکنانــم اعتقــاد داشــتم 
بــه  رفته رفتــه  و می دانســتیم می توانیــم 
نتایــج بهتــری برســیم. حتــی در بــازی 
ــه  ــه متوجــه شــدند ک ــا اســپانیا هــم، هم ب
ــدار  ــک مق ــی ی ــود؛ ول ــا خــوب ب شــرایط م
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــم. س ــگ بودی ناهماهن
فوتســال ایــران دربــاره اینکه بعــد از موفقیت 
ــن  ــی فوتســال، بی ــم در جــام جهان ــن تی ای
ــی روش  ــوس ک ــژه کارل ــی، به وی ــی و خارج ــان ایران مربی
ــود؛  ــاس ش ــم قی ــت: نمی خواه ــود، گف ــی می ش دیوارکش
ولــی مــا ایرانــی هســتیم. اعتقــاد دارم وقتــی می توانیــم 
از مربیــان ایرانــی اســتفاده کنیــم، چــه دلیلــی دارد دنبــال 

ــم. ــی خارجــی بروی مرب

در فوتسال، مربی خارجی نمی خواهیم
ــادی از لیــگ پانزدهــم  ــوز هفته هــای زی ــی کــه هن در حال
نگذشــته اســت، اختــاف بیــن اعضــای هیئت مدیــره 
ــه اســت. روز گذشــته مســعود  ــاال گرفت اســتقال کامــا ب
ــی  ــه بعض ــرد ک ــا ک ــنیم ادع ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ معین
ــره  ــب هیئت مدی ــا تصوی ــگاه ب ــن باش ــا در ای از تصمیم ه

ــه نشــده اســت.  گرفت
ــگاه  ــت باش ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــی ب معین
ــد  ــم ب ــرایط تی ــرد: ش ــوان ک ــتقال عن اس
ــکوت  ــی س ــگاه خیل ــا در باش ــت؛ ام نیس
خبــری  جلســات  از  و  اســت  حاکــم 
آکادمــی  زیــادی در  نیســت. مشــکات 
داریــم و حــدود دو هفتــه پیــش جلســات 

متعــددی بــا مربیــان، مســئول آکادمــی و ... برگــزار کردم. 
ــود در جلســه  ــرار ب ــه ق ــرده ام ک ــه ک ــزارش جامعــی تهی گ
ــره مطــرح شــود؛ امــا جلســه ای برگــزار نشــده  هیئت مدی

ــت. اس
 در ایــن گــزارش مــواردی آزاردهنــده بیــان شــده بــود؛ امــا 

ــی خاصــه شــده  ــر عامــل و کادر فن ــا در مدی باشــگاه تنه
 اســت. ایــن مســائل در باشــگاه نگران کننــده اســت 
ــره  ــه هیئت مدی ــدون مصوب و بعضــی از تصمیم گیری هــا ب
ــره  ــش هیئت مدی ــم نق ــا نمی دان ــود. واقع ــی می ش عمل
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ب ــاری بای ــت. افتخ ــتقال چیس در اس
در  همیشــگی  انســجام  تــا  کنــد  ورود 
هیئت مدیــره وجــود داشــته باشــد. او در 
ــی  ــش مدع ــری از صحبت های ــش دیگ بخ
شــد کــه افتخــاری بــا اعضــای هیئت مدیــره 
ــه هیچ وجــه  هماهنــگ نیســت: افتخــاری ب
بــا هیئت مدیــره هماهنــگ نیســت و مدتــی 
ــر  ــم. ه ــزار نکرده ای ــاتی را برگ ــت جلس اس
فــردی در هیئت مدیــره وظایــف خــودش را دارد. جهانیــان 
ــت و او  ــر ورزش اس ــاور وزی ــره و مش ــس هیئت مدی رئی
ــات  ــاری. اختاف ــه افتخ ــد، ن ــه بده ــای جلس ــد تقاض بای
 بایــد برطــرف شــود و هــر فــردی چــه مدیــر عامــل 

و هیئت مدیره به وظایفشان آشنا باشند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  10393/3459واقع  پاک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عباس دهقانی   فرزند مرتضی در جریان ثبت است و رای شماره 
139460302027030423 مورخه 94/12/18 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/8/11 روزسه شنبه   ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/7/17 شماره :21456/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 1113 فرعی مفروز شده از پاک 2 فرعی از پاک 
12953 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم فخری اتحادی ابری فرزند 
رحیم  در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027003584 مورخه 1395/03/19 از طرف هیات 
حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/08/24 روزدو شنبه   ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/7/17 شماره :21457/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 39/115 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام رخسار جمالی اروشکی  فرزند باز علی   در جریان ثبت است و رای شماره 4621مورخ 
1395/04/14 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/08/16 روز ساعت 9 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/07/17 شماره :21458/ م الف رئیس اداره ثبت شرق  اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 341 فرعی مفروز شده از پاک 7949 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای مرتضی نیرومند   فرزند فرج اله    در 
جریان ثبت است و رای شماره 139560302027005400مورخه 1395/05/02 از طرف هیات حل اختاف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/08/12 روز چهارشنبه ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/07/17 شماره :21459/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان    شماره پاک 15201/8040 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام الهه گودرزی    فرزند علی    در جریان ثبت است و رای شماره 
4077مورخ 1395/03/31 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/08/13 روز ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/07/17 شماره :21460/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پاک 7897/3271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام بتول ما ستی پزوه     فرزند اکبر    در جریان ثبت است و رای شماره 3403مورخ 
1395/03/16 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/08/13 روز ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/07/17 شماره :21461/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 49105 فرعی مفروز شده از پاک 44 فرعی از 
پاک 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای حمید عابد کریمی و 
خانم مریم حیدریان خرزوقی     فرزندان باقر و اصغر    در جریان ثبت است و رای های شماره های 
139560302027002324 و 139560302027002321 مورخه 1395/02/27 ازطرف هیات حل اختاف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/08/24 روز دو شنبه ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/07/17 شماره :21455/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان 
آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 37 فرعی از 6 اصلی بخش چهار گلپایگان

خانم شهناز شایسته  فرزند حسین  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین مزروعی پاک 6/37  در گلپایگان بخش چهار که در 
صفحه 376 دفتر 26 اماک ذیل ثبت 3832  بنام شهناز شایسته  فرزند حسین  ثبت و صادر و تسلیم 
گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام 
نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

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

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/07/17 شماره : 349/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 14 فرعی از 1661 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای ولی اله صابروند  فرزند ذبیح اله  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که تمامی یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ زمین پاک 1661/14 در گلپایگان 
بخش یک که در صفحه 539دفتر 229 اماک ذیل ثبت 50329  بنام ولی اله صابر وند  فرزند ذبیح 
اله ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - 

ریال – در رهن - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

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

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/07/17 شماره : 350/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 440 فرعی از 9 اصلی بخش چهار  گلپایگان
آقای صدر اله مسیبی   فرزند محمد تقی   باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که تمامی سه یازدهم سهم  مشاع از هشت سهم ششدانگ زمین مشجر 
پاک 9/440 در گلپایگان بخش دو که در  صفحه 224دفتر 29 اماک ذیل ثبت 6907 بنام صدراله 
مسیبی   فرزند محمد تقی با استثناء ثمنیه اعیانی متعلق به بانو سلطان ابراهیمی ثبت و صادر و تسلیم 
گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام 
نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

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

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/07/17 شماره : 346/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای رسول محلوجی  فرزند محمود به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به پاک ثبتی 581/359 واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان بسریال 407316 که در صفحه 284 دفتر 196 اماک ذیل ثبت 18802/655 به میزان 
495 سهم مشاع به نام نامبرده ثبت شده است که طی سند 123245 مورخ 1393/4/18 دفتر 39 
فاورجان مقدار 159/3 سهم آن به غیر منتقل شده مفقود گردیده . بنابراین چون نامبرده در خواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
شماره : 462/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوالفضل روشنی  دارای شناسنامه شماره 3833 متولد 1334  به شرح دادخواست به کاسه 
95 /654 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف 
امجدی  بشناسنامه 286مورخ 1333/8/21 در تاریخ1394/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – همسر دائمی – مادر  که  به شرح ذیل می 
باشد:  1- مهدی روشنی     فرزند ابوالفضل   به ش ش285متولد 1359صادره از گلپایگان 2- امیر 
حسین روشنی  فرزند ابوالفضل  به ش ش 206متولد 1364  صادره از گلپایگان 3- ابوالفضل روشنی   
فرزندمحمد باقر به ش ش 3833متولد 1334 صادره از گلپایگان  4- عفت سمیعی   فرزند محمد 
حسین   به ش ش 13196 متولد 1315 صادره ازگلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 

: 340/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: روح اله      نام خانوادگی: موسی پور  نام پدر: علی      شغل : روحانی  
نشانی محل اقامت: قم خ انقاب کوچه 5 عشقی سمت راست فرعی 3 پاک22 اداره آمار مشخصات 
محکوم له: نام:حمید    نام خانوادگی:بهدار وندی  نام پدر : کاظم  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: 
شماره 742  رای  موجب  به:به  محکوم  شهید   بنیاد  دستگاه  پشت  قاسم   – امامزاده  بیدگل  و  آران 
تاریخ94/11/18 حوزه شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره908509 
مورخ 87/7/3 عهده بانک صادرات قم به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وهزینه 
دادرسی در حق آقای حمید بهدار وندی رای صادره غیابی است هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده 
محکوم علیه است.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره5/22/95/423/م الف دفتر شعبه دوم  مجتمع 

شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی اکبر       نام خانوادگی: گلی   نام پدر: حسین       نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان   مشخصات محکوم له: نام:حسین نام خانوادگی:سرکار پور فینی   نام پدر :یداله   

شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: کاشان – میدان امام رضا )ع( اماک کاخ 
محکوم به:به موجب رای شماره 380 تاریخ95/4/14 حوزه اول   شورای حل اختاف شهرستان آران 
و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 140/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک 
)93/3/11( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره5/22/95/418/م 

الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 
رونوشت آگهی حصروراثت

از  آقای حسن دشتی آرانی  دارای شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواست به کاسه 3/798/95 
داده که شادروان صدیقه حاجی  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  تاریخ 95/6/24  آرانی      بشناسنامه 298 در  باقری 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- حسن دشتی آرانی فرزند حبیب به ش ش 71 همسر 
متوفی 2- محمد دشتی فرزند حسن به ش ش 83 فرزند متوفی 3- تقی دشتی آرانی فرزند حسن 
به ش ش 114 فرزند متوفی 4- زهرادشتی آرانی فرزند حسن به ش ش 332 فرزند متوفی  5- 
حسین دشتی آرانی فرزند حسن به ش ش 298 فرزند متوفی6- فاطمه دشتی آرانی فرزند حسن 
به ش ش 12 فرزند متوفی  7- حبیب اله دشتی آرانی فرزند حسن به ش ش 12 فرزند متوفی 
8- اعظم دشتی آرانی فرزند حسن به ش ش 205 فرزند متوفی 9- مریم دشتی آرانی فرزند حسن 
انجام تشریفات  با  اینک  باشد والغیر  -  قانونی مشارالیه می  وراث  فرزند متوفی  به ش ش 305 
وصیتنامه  یا  داردو  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
واال گواهی  دارد  تقدیم  به دادگاه  آگهی ظرف یک ماه  تاریخ نشرنخستین   از  باشد  او  نزد  از متوفی 
 صادرخواهد شد شماره :5/22/95/422/ م الف رئیس شعبه سوم حقوقی  شورای حل اختاف آران 

و بیدگل

اختالف در هیئت مدیره آبی ها باال گرفت
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هامون رشیدیانسرویس  اجتماعی

ــار پــس از هشــدارهای رهبــر معظــم انقــاب مبنــی  اولین ب
بــر کاهــش جمعیــت کشــور و لــزوم افزایــش نــرخ بــاروری، 
دولــت و نماینــدگان مجلس در ســال 91 دســت به کار شــدند 
و در الیحــه ای بــا اصــاح قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت 
)مصــوب 1372( کلیــه محدودیت هــای مقــرر در ایــن 
قانــون و ســایر قوانینــی را کــه بــر اســاس تعــداد فرزنــد برای 
ــود، لغــو  ــان ایجــاد شــده ب والدیــن شــاغل یــا فرزنــدان آن
 کردنــد. همچنیــن نماینــدگان در تبصــره 2 ایــن مــاده واحــده
بــه دولــت اجــازه دادنــد تــا مرخصــی زایمــان مــادران 
را بــه 9 مــاه افزایــش دهــد و همســر آنــان نیــز از دو 
هفتــه مرخصــی اجبــاری )تشــویقی( برخــوردار شــوند. 
ــای  ــین روزه ــاه 92 و در واپس ــه در خردادم ــون ک ــن قان ای
دولــت دهــم از ســوی رئیس جمهــور وقــت ابــاغ شــد 
ــا  ــا ام ــدا ب ــان ابت ــت و از هم ــود نگرف ــه خ ــرا ب ــگ اج  رن
و اگرهایــی روبــه رو شــد. در حالــی کــه نماینــدگان مجلــس 
بــر ضــرورت اجــرای ایــن قانــون بــه عنــوان یکــی از 
ــه  ــتند، ب ــد داش ــدآوری تاکی ــه فرزن ــویق ب ــای تش زمینه ه
دلیــل ابهــام موجــود در قانــون، تســری آن بــه بخــش 
ــه دلیــل عــدم  ــود، بلکــه ب ــر نب ــا امکان پذی خصوصــی نه تنه
ــه  ــت ب ــوی دول ــرح از س ــرای ط ــی اج ــار مال ــی ب پیش بین
ــوان  ــه عن ــدگان ب ــوی نماین ــنهاددهنده و از س ــوان پیش عن
ــرای  ــید. ب ــرانجام نرس ــه س ــرح ب ــن ط ــده، ای تصویب کنن

بررســی بهتــر وضعیــت مرخصــی زایمــان، الزم اســت نگاهی 
ــیم. ــته باش ــان داش ــورهای جه ــایر کش ــه آن در س ب

بلغارستان 
زنــان شــاغل بــاردار در بلغارســتان از ۴1۰ روز مرخصــی 
زایمــان برخــوردار هســتند کــه ۴۵ روز آن را می تواننــد 
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــتفاده کنن ــل اس ــع حم ــش از وض پی
ــق  ــان از طری ــوق آن ــه حق ــد پای ــت کم 9۰ درص ــدت، دس م
می شــود.  پرداخــت  ملــی  ســامت  بیمــه  صنــدوق 
ــادر  ــد، م ــی می رس ــن ۶ ماهگ ــه س ــودک ب ــه ک ــی ک زمان

باقی مانــده  مرخصــی  مدت زمــان  ادامــه   می توانــد 
را به پدر کودک منتقل کند.

هند
 در مــاه اوت، قانونــی در ایــن کشــور بــه تصویــب رســید کــه 
مــدت مرخصــی زایمــان از 12 هفتــه بــه ۶ مــاه افزایــش پیدا 
ــه شــرکت های خصوصــی  ــا از جمل ــرد و تمامــی بخش ه ک

ــود. ــامل می ش را ش
فیلیپین

 در اوایــل ســال جــاری قانونــی در ایــن کشــور بــه تصویــب 

رســید کــه بــر اســاس آن، مــدت مرخصــی مــادران شــاغل 
ــدود  ــا ح ــه 1۰۰ روز ی ــی ب ــی و دولت ــای خصوص در بخش ه

3 مــاه رســید.
کانادا

 در ایــن کشــور زنــان شــاغل حداکثــر 17 هفتــه بــه مرخصــی 
زایمــان می رونــد. همچنیــن مــادران می تواننــد از مرخصــی 
زایمــان و مرخصــی والدیــن بــا هــم اســتفاده کننــد کــه در 
ایــن صــورت مــدت مرخصــی نبایــد از 37 هفتــه فراتــر رود.

استرالیا 
طبــق اعــام دپارتمــان کار اســترالیا، مرخصــی والدیــن 
شــدن  پــدر  مرخصــی  زایمــان،  مرخصــی   شــامل 
ــرد  ــدان زن و م ــت. کارمن ــی اس ــی فرزندخواندگ و مرخص
ــد. ــه مرخصــی والدیــن برون ــد مــدت 12 مــاه ب اجــازه دارن

انگلیس
ایــن کشــور ۵2 هفتــه  در  زایمــان  قانونــی   مرخصــی 
معمــول  زایمــان  مرخصــی  آن  هفتــه   2۶  اســت کــه 
ــه  ــازاد در نظــر گرفت ــه دیگــر مرخصــی زایمــان م و 2۶ هفت
ــن  ــه ای ــی ب ــوق پرداخت ــزان حق ــن می ــود. همچنی می ش

ــت. ــی اس ــد هفتگ ــن درآم ــد میانگی ــراد، 9۰ درص اف
اتریش

ــتغال  ــل اش ــع کام ــش، دوره من ــان در اتری ــی زایم  مرخص
بــرای مــادر در نظــر گرفتــه می شــود کــه حقــوق کامــل فــرد 
ــه پیــش از زایمــان  ــن دوره از 8 هفت پرداخــت می شــود. ای

ــام می شــود. ــد تم ــه پــس از تول شــروع و 8 هفت

وضعیت مرخصی زایمان در ایران و جهان

 خدمات کمیته امداد 

به همسران ایرانی اتباع خارجی
ســامت  و  حمایــت  معــاون 
خانــواده کمیتــه امــداد خدمــات 
ــاد  ــن نه ــوی ای ــده از س ارائه ش
 بــه زنــان ایرانــی اتبــاع خارجــی 
و فرزندانشــان را تشــریح کــرد. 
ازدواج  گفــت:  رهبــر  فاطمــه 
زنــان ایرانــی بــا اتبــاع خارجــی 
از جملــه مســائلی اســت کــه طــی ســال های گذشــته 
و  ایرانــی  زنــان  برخــی  بــرای  را  بســیاری  مشــکات 
ــژه در اســتان های مــرزی مثــل خراســان  فرزندانشــان، به وی
ــاره ای  ــان اینکــه در پ ــا بی رضــوی ایجــاد کــرده اســت. وی ب
ــا چنــد فرزنــد تنهــا  ــان آن هــا را ب مواقــع، همســران ایــن زن
گذاشــته و بــه کشــور و زادگاه خــود برمی گردنــد تاکیــد کــرد: 
در ایــن مواقــع، زن ایرانــی بــا چنــد فرزنــد بــدون سرپرســت 
می مانــد و بایــد چتــر حمایتــی نهادهــای دولتــی و غیردولتــی 
مانــع از آســیب دوچنــدان بــرای آن هــا شــود. معــاون حمایت 
ــت  ــرد: حمای ــه ک ــداد اضاف ــه ام ــواده کمیت ــامت خان و س
ــن افــراد همیشــگی نیســت؛ بلکــه ایــن  ــه امــداد از ای کمیت
زنــان و فرزندانشــان بــه دلیــل اینکــه بی سرپرســت یــا 
بدسرپرســت محســوب می شــوند، بــه طــور موقــت از بعضــی 

خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.

 » ازدواج سپید« 

نتیجه افزایش سن ازدواج است
ــناس  ــگاه و آسیب ش ــتاد دانش ــوری، اس ــن آش ــر محس دکت
اجتماعــی گفــت: بهتریــن و مناســب ترین ســن ازدواج بــرای 
ــا 28  ــن 2۴ ت ــرای پســران بی ــا 2۴ ســال و ب ــران 18 ت دخت
اســت کــه مــورد تأییــد حوزه هــای روان شناســی اســت. وی 
ــور،  ــن ازدواج در کش ــش س ــوع ازدواج و افزای ــت: موض گف
رابطــه بســیار مســتقیمی بــا میــزان آســیب های اجتماعــی در 
ــای ســپید  ــن در خصــوص ازدواج ه کشــور دارد. وی همچنی
اظهــار داشــت: ازدواج ســپید نتیجــه کاهــش ازدواج در کشــور 
و افزایــش ســن ازدواج اســت. ایــن آسیب شــناس اجتماعــی 
عنــوان کــرد: جوانــان امــروزی بــرای ازدواج دارای مشــکاتی 
ــد.  ــئولیت دور می کن ــرش مس ــا را از پذی ــه آن ه ــتند ک هس
ــواده  ــناس خان ــناس و کارش ــری، روان ش ــین جعف دکترحس
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه امــروزه معیارهــای مــردم 
ایــران طبــق معیارهــای غــرب تعییــن می شــود، گفــت: 
امــروزه خانواده هــای ایرانــی تمایــل چندانــی بــه فرزنــدآوری 
ــار داشــت: در حــال حاضــر ســن میانگیــن  ــد. وی اظه ندارن
دختــران بــرای ازدواج بــاالی 28 ســال و بــرای پســران بــاالی 
33 ســال اســت کــه آمــار نگران کننــده ای بــرای آینــده کشــور 

ــد. ــاب می آی ــه حس ب

اخبار کوتاه

یزد، قطب درمان جنوب و مرکز کشور
اســتاندار یــزد، ایــن اســتان 
را قطــب درمــان جنــوب و مرکز 
کشــور دانســت و گفــت: ۵۰ 
درصــد تخت هــای بیمارســتانی 
بیمـــاران  را  اســـتان  ایـــن 
غیـــربومی اشــغال می کننــد که 
ایــن نشــان از عملکــرد مطلــوب 
ــدی در  ــید محمدمیرمحم ــت. س ــه اس ــن خط ــکان ای پزش
نشســت شــورای ســامت اســتان، عملکــرد دانشــگاه علــوم 
پزشــکی را در زمینــه ارائــه خدمــات بهداشــت و درمــان 
خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: مــردم بایــد از دســتاوردهای 
ایــن دانشــگاه آگاه شــوند. اســتاندار یــزد در ادامــه بــا اشــاره 
بــه افزایــس بیمــاران مبتــا بــه ســالک در بعضــی از 
شهرســتان های اســتان گفــت: در هــر منطقــه اگــر مــردم از 
خطــرات یــک بیمــاری آگاه شــوند، خودشــان بــرای مقابلــه 
بایــد  کــرد:  اظهــار  وی  میــدان می شــوند.  وارد  آن  بــا 
کمیتــه ای از دســتگاه های مرتبــط بــا بیمــاری ســالک 
ــی  ــاری بررس ــن بیم ــا ای ــه ب ــای مقابل ــکیل و راهکاره  تش
ــا بیــان اینکــه بایــد آمــار  و اجرایــی شــود. اســتاندار یــزد ب
درســت و دقیــق ارائــه شــود، گفــت: نمی تــوان پذیرفــت کــه 

۴7 درصد مردم یزد کم تحرک باشند.

سن اعتیاد در حال کاهش است
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: از موضــوع اعتیاد 
ــل  ــه عوام ــی ک ــم؛ در حال ــی را بلدی ــورد انتظام ــا برخ تنه

ســنتی شــروع اعتیــاد در کشــور تغییــر کــرده اســت. 
ــی ربیعــی در هم اندیشــی آســیب های روانی اجتماعــی   عل
و اعتیــاد بــا بیان اینکــه صاحب نظران اجتماعی و مســئوالن 
سال هاســت درخصــوص مشــکات ســخن می گوینــد 
 امــا ایــن صحبت هــا منجــر بــه کنتــرل مســئله نمی شــود
ــرا  ــه چ ــم ک ــوع بپردازی ــن موض ــه ای ــد ب ــا بای ــزود: م اف
دائمــا گســترده تر  اعتیــاد  ماننــد  اجتماعــی  مســائل 

 . ند می شــو
وزیــر رفــاه بــا اشــاره به آمــار دستگیرشــدگان جرائــم مرتبط 
بــا اعتیــاد در ســال 92 گفــت: بــر اســاس آمارهــا در ایــن 
 ســال، 2۵۰ هــزار نفــر در همیــن رابطــه دســتگیر شــده اند 
و قطعــا ۶۰ درصــد جرائــم کشــور مســتقیم و غیرمســتقیم 

بــا مــواد مخــدر مرتبــط اســت. 
ــش  ــال کاه ــا در ح ــاد دائم ــن اعتی ــی س ــه ربیع ــه گفت ب
اســت و خــود بــه عنــوان وزیــر بــا کودکــی 11 ســاله 
ــه  ــت؛ اگرچ ــرده اس ــت ک ــوده، صحب ــاد ب ــار اعتی ــه دچ ک
ــاز  ــمی آغ ــن رس ــوان س ــه عن ــن را ب ــن س ــوان ای نمی ت
ــد  ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــوان ب ــا می ت ــت، ام ــاد دانس اعتی
ــه و الگــوی مصــرف  ــاد کاهــش یافت ــه ســن اعتی ــرد ک ک

ــت. ــرده اس ــر ک ــز تغیی نی

اخبار کوتاه

مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت ورزش 
ــد  ــوع چن ــک موض ــه ازدواج، ی ــان اینک ــا بی ــان ب و جوان
ــواره  ــت: ازدواج هم ــت، گف ــوری اس ــد فاکت ــی و چن عامل
ــل از  ــیاری از عوام ــداد بس ــن تع ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــا کن ب
ــی  ــورد بررس ــورت و م ــی ص ــا بین الملل ــردی ت ــطح ف س

قــرار می گیــرد.
 دکتــر ناصــر صبحــی افــزود: وقتــی ســبک 
زندگــی انســان تغییــر کنــد، انتظــارات افــراد 
عــوض و در پــی آن ملزومــات زندگــی فردی 

دســتخوش تغییــرات جــدی می شــود. 
مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده 
ــائل  ــر مس ــه تأثی ــاره ب ــا اش وزارت ورزش ب

مختلــف بــر افزایــش ســن ازدواج عنــوان کــرد: افزایــش 
ــل  ــه دالی ــه ب ــار جامع ــدام از اقش ــر ک ــن ازدواج در ه س
منحصــر بــه افــراد صــورت می گیــرد؛ بــرای مثــال مســائل 
اقتصــادی می توانــد در اقشــار کــم در آمــد دلیــل افزایــش 
ســن ازدواج باشــد؛ بــه طــوری کــه در اقشــار پردرآمــد ایــن 

ــود.  ــاظ نمی ش ــوع لح موض
همچنیــن طیبــه میرزااســکندری، فعــال فرهنگــی نیــز بــا 
ــر  ــر در عص ــرایط حاض ــروزی و ش ــه  ام ــه جامع ــاره ب اش
ــا  ــهرهایی ب ــروزی و کان ش ــه ام ــت: در جامع ــد گف جدی
تنــوع و گوناگونــی اقشــار مختلــف، وقتــی از ازدواج حــرف 
می زنیــم، بایــد تمــام مؤلفه هــای عصــر 
 جدیــد و کان شــهری امــروزی بررســی 
افــزود:  ادامــه  در  وی  شــود.  تحلیــل  و 
ــتر از  ــور بیش ــن ازدواج در کش ــش س افزای
تمــام عوامــل و عناصــر موجــود بــه مباحــث 
و وضعیــت اقتصــادی افــراد جامعــه مربــوط 
ــکاری در  ــه بی ــان اینک ــا بی ــود. وی ب می ش
افزایــش ســن ازدواج مؤثــر اســت، اظهــار داشــت: جــوان 
زمانــی بــه ازدواج تــن می دهــد کــه از آینــده مالــی خــود 
مطمئــن و آســوده خاطر باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت 
و مشــکل خواهــد  مقــداری ســخت  او  بــرای   ازدواج 

بود. خبرفارسی

ــریح  ــن تش ــون، ضم ــال خ ــازمان انتق ــی س ــاون فن مع
جزئیــات طــرح »نــذر اهــدای خــون« گفــت: بــه دلیــل کــم 
بــودن عمــر خــون و از آنجایــی کــه اهداکننــده خــون پــس 
از ســه مــاه، دوبــاره می توانــد خــون اهــدا کنــد، مــردم در 
ــن  ــا اربعی ــد و ت ــت بگیرن ــورا نوب ــوعا و عاش ــای تاس روزه

خــون اهــدا کننــد. 
ــذر  ــرح »ن ــاره ط ــمس  درب ــم ش ــر کری دکت
در  انتقــال خــون کــه  خــون« ســازمان 
روزهــای محــرم اجــرا می شــود، گفــت: 
ایــن طــرح بــر مبنــای ســه واقعیــت چیــده 
آنجایــی کــه عمــر  از  اوال  شــده اســت؛ 
ــه  ــه مراجع ــی ک ــت، زمان ــون 3۵ روز اس  خ
و گــردآوری خــون بــه یک بــاره اتفــاق افتــد، 

ــخ  ــا تاری ــود ی ــاف ش ــده ات ــون اهداش ــت خ ــن اس ممک
انقضــای آن بگــذرد. 

ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــه بای ــزود: دوم اینک ــن اف وی همچنی
بــرای شــرایط عــادی  انتقــال خــون  زیرســاخت های 
ــود  ــا وج ــرم، ب ــون مح ــی چ ــده و در روزهای ــف ش تعری
ــدگان ــرای پاســخگویی مراجعه کنن ــدات الزم ب  اینکــه تمهی

ــای  ــا روزه ــرایط ب ــم ش ــاز ه ــا ب ــود، ام ــیده می ش اندیش
ــه  ــده ب ــم اهداکنن ــاید تکری ــت و ش ــاوت اس ــادی متف ع
آن شــکلی کــه بایــد، انجــام نشــود و شــاهد تشــکیل 
مســائل  ایــن  بنابرایــن  باشــیم.  طوالنــی  صف هــای 

می توانــد بــر کیفیــت کار تاثیــر بگــذارد. 
شــمس ادامــه داد: بحــث ســوم ایــن اســت 
کــه اهداکننــدگان خــون، از روز اهــدا تــا ســه 
ــدا  ــون اه ــد خ ــدا نمی توانن ــد از اه ــاه بع م
کننــد. حــال زمانــی کــه شــاهد تجمــع مــردم 
 بــرای اهــدای خــون در محــرم هســتیم 
اســت  ممکــن  آینــده  روزهــای  بــرای 
اهداکننــده ای در دســترس نباشــد کــه در 
ــود  ــار کمب ــت دچ ــن اس ــورت ممک ــن ص ای

خــون شــویم. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در ســه ســال گذشــته اجــرا 
شــده و موفقیت آمیــز بــوده اســت،  گفــت: بــا اجــرای ایــن 
طــرح مــا افزایــش آمــار خون گیــری را در ســه ســال 
گذشــته نســبت بــه عاشــورا و تاســوعاهای ســال های قبــل 

نداشــتیم. مهــر

جزئیات » نذر خون« از عاشورا تا اربعینمشکالت اقتصادی، علت افزایش سن ازدواج جوانان
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امام حسین علیه السالم فرمودند:

نیا
ُ

ال یأَمن یوَم القیاَمِة إاّل َمن خاَف اهلل ِفی الّد

کســی در قیامــت در امــان نیســت؛ مگــر کســی کــه در دنیــا 

تــرس از خــدا در دل داشــته اســت.

 مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص 69 

 بحار االنوار، ج 44، ص 192 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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 تشــویق در حــوزه علــوم  شــناختی بــه رابطــه بیــن هیجــان 
و شــناخت و یادگیــری بســتگی دارد. آنچــه مــا می فهمیــم 
در پیونــد یــک رابطــه هیجانــی قــرار می گیــرد. اینکــه 
ــه  ــس، ب ــا برعک ــم ی ــاد می گیری ــوب ی ــی را خ ــا مطلب م
مولفه هــای هیجانــی ای کــه دریافــت می کنیــم، ارتبــاط پیــدا 
می کنــد. از تصمیم گیــری دربــاره خریــد یــک وســیله ســاده 
گرفتــه تــا تصمیــم کــودک دربــاره اینکــه کــدام درس را بهتــر 
ــی  ــای هیجان ــر مولفه ه ــت تاثی ــرد، تح ــاد بگی ــری ی از دیگ

اســت.
    تشویق همیشه کمک کننده نیست

ــت و منفــی تقســیم می شــود  ــه دو گــروه مثب هیجان هــا ب
کــه هــر کــدام تاثیرهــای مخصــوص بــه خــود را دارد؛ بــرای 
ــت  ــه دوس ــد ک ــه کاری بزن ــت ب ــان دس ــر فرزندت ــال اگ مث
ــد کــرد.  ــون محــروم خواهی ــد، او را از تماشــای تلویزی نداری
ــا هیجــان  ــی اســت؛ ام ــی هیجــان منف ــش نوع ــن واکن ای
ــد شــکل تعریــف، تشــویق، پــاداش و تمــام  مثبــت می توان

ــود.  ــامل ش ــاری را ش ــای رفت تقویت کننده ه
امــا تشــویق همیشــه خــوب و کمک کننــده نیســت. گاهــی 
ــودکان  ــی ک ــیر زندگ ــر مس ــث تغیی ــد باع ــویق ب ــک تش ی
خواهــد شــد و آســیب  ها و پیامدهــای نامطلوبــی را بــه 
همــراه دارد. متاســفانه بــاوری در جامعــه وجــود دارد کــه بــر 
ــوان  ــویق می ت ــا تش ــد ب ــور می کنن ــن تص ــاس آن والدی اس
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــوع کاری انجــام داد؛ ام همــه ن
ــه شــکل  ــن را ب ــی از ســوی والدی بچه هــا پیام هــای دریافت
ــه  ــی ک ــی پیام های ــد؛ یعن ــردازش می کنن ــی پ ــیار دقیق بس
مــا بــه بچه هــا می دهیــم، همیشــه شــکل ثابتــی برایشــان 

ــدارد. ن
    تشویق نادرست، اعتبارتان را زیر سوال می برد

فــرض کنیــد شــما بــرای افزایــش عزت نفــس و همچنیــن 
ــد. در  ــان در هــر شــرایطی او را تشــویق کنی تشــویق فرزندت
واقــع، برایتــان مهــم نباشــد فرزندتــان چــه کاری را و بــا چــه 
کیفیتــی انجــام می دهــد و تنهــا بــرای دلگرمــی  فرزندتــان 
تشــویقش کنیــد؛ واقعیــت ایــن اســت اگــر کــودک بــا انجام 
 کاری روتیــن و معمولــی، بازخــوردی از جنــس تشــویق 
و تحســین دریافــت کنــد، بــا خــود فکــر خواهــد کــرد چــرا 
ــرار  ــویق ق ــورد تش ــی م ــک کار معمول ــام ی ــود انج ــا وج ب

گرفتــه اســت. در نتیجــه 2 اتفــاق در دنیــای ذهــن کــودک 
رفتــن  بیــن  از  اول  اتفــاق  می افتــد کــه آسیب زاســت؛ 
ــن  ــت والدی ــی صداق ــزد بچه هاســت؛ یعن ــن ن ــار والدی اعتب
در برخــورد بــا کــودکان زیــر ســوال خواهــد رفــت. کــودک در 
ایــن شــرایط تصــور می کنــد والدیــن بــه او دروغ می گوینــد؛ 
چــون از نظــر خــودش کار خیلــی اســتثنایی ای انجــام نــداده 
کــه مســتحق پــاداش باشــد. اتفــاق دوم غیرمنطقــی بــه نظر 
رســیدن عمــل والدیــن اســت؛ زیــرا فرزنــد شــما خــوب درک 
ــچ ســند  ــرای تشــویق و تحســین او هی ــه ب ــرد ک خواهــد ک
و دلیــل قانع کننــده ای وجــود نــدارد. بنابرایــن اگــر والدیــن 
مراقــب نباشــند، رفتــار پســندیده و مطلوبــی ماننــد تشــویق 
ــار بزرگ ترهــا را زیــر ســوال ببــرد و هــم  ــد اعتب هــم می توان
ــودکان  ــن ک ــای ذه ــی را در دنی ــای منف ــد پیامده می توان
ــل  ــه   دلی ــد ب ــا بفهم ــد کام ــودک بای ــذارد. ک ــای بگ ــر ج ب
ــویق  ــتحق تش ــردی، مس ــای عملک ــک از ویژگی ه ــدام ی  ک

و تحسین والدینش است.
    کودک را به تشویق وابسته نکنید

تمــام محرک هــای بیرونــی ماننــد تشــویق های کامــی 
ــک  ــت از ایجــاد ی ــرای مراقب ــه و... ب ــد هدی ــا خری ــی ی بدن
ــی از  ــر عمــل خوب ــن اگ ــت آن اســت. بنابرای ــا تثبی ــار ی رفت
کــودک ســر زد، در واقــع بزرگســال را وادار خواهــد کــرد 
ــا  ــاورد ی ــان بی ــه زب ــین آمیزی ب ــوب و تحس ــه خ ــه جمل ک
ــا  ــن واکنش ه ــام ای ــرد. تم ــدش بخ ــرای فرزن ــه ای ب هدی
ــودک  ــاص در ک ــار خ ــودن آن رفت ــوب ب ــان دهنده مطل  نش
 و تشــویق او بــرای تثبیــت آن رفتــار اســت؛ امــا ایــن نکتــه 
را هــم بایــد مدنظــر قــرار دهیــم کــه هــرگاه مــا در کــودکان 
ــام  ــل انج ــه در مقاب ــم ک ــود بیاوری ــه وج ــادت را ب ــن ع ای
رفتارهایــی خــاص پــاداش یــا تشــویق دریافــت کننــد، هرگــز 
تجربــه رضایــت و لــذت از رفتارهــای خود را نخواهند داشــت. 
والدیــن بایــد بــه گونــه ای رفتــار کننــد کــه کــودک از خــوب 
بــودن کار خــود احســاس لــذت کنــد، نــه بــه  دلیــل پاداشــی 
ــرده  ــت ک ــش دریاف ــوب از والدین ــام کار خ ــت انج ــه باب  ک
ــه  دلیــل دریافــت  ــا ب اســت. اگــر رفتــار خــوب کــودکان تنه
 پاداشــی بیرونــی باشــد، متاســفانه بــه ایــن نــوع پاداش هــا 
تصــور  ایــن  و  شــد  خواهنــد  وابســته  تحســین ها   و 
ــی  ــا پاداش ــد ب ــا بای ــار آن ه ــر رفت ــه ه ــرد ک ــد ک را خواهن
بیرونــی همــراه باشــد. ایــن نــوع وابســتگی نوعــی آســیب 
و رشــد کــودکان محســوب  تربیتــی  در مســیر  جــدی 
می شــود؛ امــا یادتــان باشــد نــوع بیــان و بازخــورد والدیــن 
می توانــد بــه شــکل گیری تجربــه درونــی لــذت و رضایــت از 
انجــام کار خــوب کمــک کنــد؛ بــرای مثــال کنــار جمله هــای 
نقاشــی  »چــه  ماننــد  کــودک  نقاشــی  تحســین آمیز 
ــه  ــد: »چ ــه کار ببری ــز ب ــه را نی ــن جمل ــاده ای!«، ای فوق الع
حــس خوبــی از طریــق نقاشــی تــو بــه مــن منتقــل شــده 
ــن  ــه وســیله ای ــو قصــد داشــتی چــه حســی را ب اســت. ت
 نقاشــی نشــان بدهــی و چــه منظــوری داشــتی؟« در واقــع

جملــه دوم فرآینــد درونــی لــذت از نقاشــی را در ذهــن 
کــودک زنــده می کنــد.

کودکان را به تشویق عادت ندهید!

حوادثیادداشت

6 محرم، شمار زیاد جبهه باطل

m.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانکیمیای وطن

  حکایــت دنیاطلبــی، فــردا را ندیــدن، کــوری و نابینایــی 
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــخ اس ــی تل ــرت، حکایت ــتن بصی و نداش
می خــورد  چشــم  بــه  بشــر  تاریــخ  دوره هــای  همــه   در 
و انســان های زیــادی را فریفتــه و بــه گمراهــی کشــانده 
اســت. روز 6 محــرم، یکــی از روزهایــی اســت کــه بی بصیرتــی 
ــن  ــا فروخت ــه دنی ــن ب ــت دی ــر درس ــه تعبی ــی و ب و دنیاطلب
ــا  ــرای کرب ــن روز  در صح ــود. در ای ــده می ش ــان دی ــه عی ب
ــاری  ــه ی ــیاری ب ــع بس ــق و جم ــه ح ــاری جبه ــه ی ــی ب جمع
ــع  ــه نف ــرازو ب ــه ت ــان کف ــن می ــه باطــل شــتافتند و در ای جبه
جبهــه ای ســنگینی می کــرد کــه امــام حســین)ع( بــرای محــو 
کــردن آن قیــام کــرده بــود؛ یعنــی جبهــه باطــل و ایــن نشــان 
از فریفتگــی و دنیاطلبــی و دیــن را بــه دنیــا فروختــن اســت.  
رخدادهــای 6 محــرم الحــرام ســال 61 ه ق در صحــرای کربــا 

بــه شــرح زیــر اســت:
1. یاری طلبی حبیب بن مظاهر از بنی اسد

در شــب ششــم یــا هفتــم حبیب بن مظاهــر اســدی بــا 
ــه  ــه قبیل ــاور و کمــک، ب ــرای آوردن ی اذن امــام حســین)ع( ب
بنی اســد رفــت. اســدیان پذیرفتنــد و بــا تعــداد 90 نفــر بــرای 
ــان  ــی جاسوس ــد؛ ول ــت کردن ــین)ع( حرک ــام حس ــاری ام ی
بــه عمــر ســعد خبــر دادنــد و او 400 نفــر را فرســتاد تــا مانــع 
آن هــا شــوند؛ لــذا درگیــری رخ داد کــه در ایــن میــان جمعــی 
ــه فــرار شــدند.  ــر ب ــه ناگزی از بنی اســد شــهید و زخمــی  و بقی
ــرد.  ــان را عــرض ک ــد و جری ــه خدمــت حضــرت آم ــب ب حبی

ــه ِ«. ــوَة اال ِبالّل ــول و ال ُق ــد: »الح ــام)ع( فرمودن ام
2.رونق بازار آهنگران کوفه

ــد  ــل رفت وآم ــه مح ــران کوف ــازار آهنگ ــرم ب ــم مح از روز شش
کســی  هــر  اســت.  بــوده  زیــادی  فــروش  و  خریــد   و 
 را می دیــدی یــا شمشــیر یــا نیــزه یــا تیــری می خریــد 
ــرد؛  ــه ســم آغشــته می ک ــز  و ب ــزد آهنگــران تی ــا را ن ــا آن ه ی
ــی  ــدا)ص( و عل ــول خ ــه رس ــون جگرگوش ــن خ ــرای ریخت ب
ــود  ــموم ب ــا مس ــام تیره ــرا)س(؛ تم ــه زه ــی و فاطم  مرتض

و بعضی از آن تیرها یک شعبه و بعضی سه شعبه بودند.
3.شمار زیاد لشکر یزید در صحرای کربال

حضــرت  بــا  جنــگ  بــرای  زیــادی  لشــکر  روز  ایــن  در 
شــدند. جمــع  اباعبــدهللا)ع( 

4. نامه عبیدهللا به پسر سعد
عمربن ســعد  بــرای  نامــه ای  عبیدالّله  بن زیــاد  روز  ایــن  در 
فرســتاد و در آن نوشــت: »مــن از نظــر نیــروی نظامــی  اعــم از 
ســواره و پیــاده تــو را تجهیــز کــرده ام. توجــه داشــته بــاش کــه 
هــر روز و هــر شــب گــزارش کار تــو را بــرای مــن می فرســتند.«

 عزم جدی پلیس 

برای برپایی مراسم باشکوه عزاداری حسینی 
ــه  ــا توجــه ب ــده انتظامــی  اســتان ب  معــاون اجتماعــی فرمان
ــت:  ــینی گف ــواری حس ــوعا و عاش ــام تاس ــدن ای ــک ش نزدی
پلیــس اصفهــان، یــک مجموعــه والیــی و مکتبــی اســت کــه 
بــرای اجــرای مراســم باشــکوه عــزادرای حضــرت ابــا عبــدهللا 

بــا تمــام تــوان آمــاده همــکاری اســت. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه 
ــه برگــزاری  خبــری پلیــس گفــت: در ســال جــاری اقــدام ب
ــاش  ــم و ت ــی کردی ــای مذهب ــا هیئت ه ــدد ب جلســات متع
مــا ایــن اســت کــه ان شــاءهللا دســته ها و محل هــای 
برگــزاری مراســم  عــزاداری، پوشــش امنیتــی کامــل داشــته 
ــان  ــکاری پلیــس اصفه ــی  از هم ــام انتظام ــن مق باشــند. ای
بــا پلیــس یــاران محــرم کــه همــکار پلیــس در بحــث امنیــت 
ــات  ــت: جلس ــر داد و گف ــتند، خب ــا هس ــاط هیئت ه و انضب
ــدف  ــا ه ــی ب ــای مذهب ــون و هیئت ه ــا روحانی ــددی ب متع
ــم در  ــن مراس ــکوه ای ــرای باش ــی و اج ــز از خرافه گرای پرهی

ــام محــرم برگــزار شــده اســت.  ای
وی از طرح هــای پلیــس در روزهــای تاســوعا و عاشــورا 
خبــر داد و گفــت: در بعضــی مناطــق شــهر، محدودیــت 
ــه  ــه وجــود دارد ک ــرای وســایل نقلی ــد ب ــی و رفت وآم ترافیک
ــام  ــل از تاســوعا و عاشــورا اع ــای قب ــه ای روزه طــی اعامی

ــد. ــد ش خواه
 ســرهنگ جهانگیــر کریمــی  در پایــان از پیشکســوتان و 
در  را  و هیئت هــا  مدیــران هیئت هــا خواســت دســته ها 
ســاعات خاصــی حرکــت دهنــد و قبــل از حرکــت بــا کانتــری 
محــل و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی هماهنــگ شــوند تــا گره 
ترافیکــی و ســد معبــر ایجــاد نشــود؛ در صورت وجود مشــکل 
ــای  ــی تقاض ــی و رانندگ ــس راهنمای ــی از پلی ــره ترافیک و گ
ــد، در  ــاران محــرم همــکاری کنن ــا پلیــس ی کمــک شــود؛ ب
ــگ  ــرای پارکین ــی را ب ــزاداری  مکان های ــای ع ــراف محل ه اط
خــودرو و موتورســیکلت عــزادران در نظــر بگیرنــد کــه از امنیت 
زیــادی نیــر برخــوردار باشــند؛ مــردم از وســایل نقلیــه عمومی 
ــاهد  ــز ش ــال نی ــا امس ــد ت ــتفاده کنن ــد اس ــت رفت وآم  جه
ــدهللا  ــا عب ــزاداری اب ــر چــه باشــکوه تر مراســم ع ــزاری ه برگ
حســین باشــیم تــا باعــث افتخــار جامعــه تشــیع شــود و از 
تمــام عــزاردان خواســت مجموعــه کارکنــان پلیــس اصفهــان 

ــد.  ــب نگذارن ــان بی نصی ــای خیرش ــز از دع را نی

3 کشته در حادثه فوالد مبارکه
ــا در مبارکــه از کشــته شــدن 3 کارگــر در  ــری ایلن ــع خب مناب

ــد. ــر می دهن ــه خب ــوالد مبارک ــته ف ــه روز گذش حادث
ــاه  ــنبه 14 مهرم ــه چهارش ــه ک ــن حادث ــوم در ای ــرار معل  از ق
در واحــد انباشت-برداشــت یکــی از واحدهــای بخــش 
آهن ســازی رخ داده، ۵ تعمیــرکار در حیــن کار دچــار حادثــه 
می شــوند کــه 2 نفــر از آن هــا در دم جــان خــود را از دســت 

می دهنــد.
ــف  ــم توصی ــن وخی ــی از مصدومی ــال یک ــنبه، ح  روز پنجش
شــده بــود. ایــن کارگــر نیــز همــان شــب در بیمارســتان جــان 

می ســپارد. 
ــن شــرح اســت:  ــه ای ــه ب ــن حادث ــان ای مشــخصات قربانی
قامیشــلو   روســتای  اهــل  احســانی  رمضانــی،   حامــد 

و کارگری به نام توبه اهل محله قهنویه شهر مبارکه.
2 مصــدوم دیگــر ایــن حادثــه در حــال حاضــر تحــت مــداوا 

قــرار دارنــد.

سرقت از پیرزن 82 ساله
ــاره  ــاله درب ــتاد و دو س ــی هش ــاد پیرزن ــزارش  اعتم ــه گ ب
جزئیــات روز ســرقت بــه بازپــرس پرونــده گفــت: »مــن در 
ــار ســال پیــش  ــم. چه ــه زندگــی می کن ــی در فرمانی آپارتمان
ــه ام  ــه تنهایــی در خان ــه بعــد ب شــوهرم فــوت کــرد و از آن ب
ــه  ــن در خان ــح م ــاعت 10 صب ــه س ــکونت دارم. روز حادث س
نشســته و مشــغول خوانــدن قــرآن بــودم کــه ناگهــان 
ــت  ــد، اهمی ــدا آم ــه ص ــی ک ــه اول ــنیدم. مرتب ــی را ش صدای
نــدادم و گفتــم شــاید خیــال و گمــان باشــد؛ امــا چنــد لحظــه 

ــا بیشــتر و بیشــتر شــد.  ــه صداه ــود ک نگذشــته ب
ناگهــان دیــدم ســه مــرد جــوان در خانــه ام را شکســتند و وارد 
شــدند. اول از همــه ســیم تلفــن را کشــیدند و بعــد چاقــو را 
زیــر گلویــم گذاشــتند. آن هــا از مــن خواســتند کــه ســروصدا 
نکنــم و فریــاد نزنــم. در ســکوت خانــه النگوهایــم را از دســتم 

قیچــی کردنــد و تمــام خانــه را گشــتند.
ــی از  ــا صدای ــم ی ــر حــرف بزن ــه اگ ــد ک ــد کردن  مــن را تهدی
مــن بیــرون درآیــد، مــن را می کشــند. مــن کــه هیــچ کاری 
ــا  ــر را تماش ــه نف ــط آن س ــم، فق ــام ده ــتم انج نمی توانس
ــی دادم.  ــام م ــد را انج ــه می گفتن ــر کاری ک ــردم و ه می ک
آن هــا 2700 دالر، مقــداری پــول نقــد، ســاعت طــا، انگشــتر 
ــه ام ســرقت  ــان گران قیمــت و وســایل دیگــری را از خان برلی
ــه  ــد ک ــد کردن ــد، تهدی ــام ش ــان تم ــی کارش ــد و وقت کردن
پلیــس را در جریــان ایــن ســرقت قــرار ندهــم؛ آن هــا حتــی 
ــی از  ــه یک ــد. البت ــه را دزدیدن ــات داخــل خان ــدوق صدق صن
ــه  ــت ک ــی اس ــناختم. او ماهی فروش ــارقان را می ش ــن س ای

ــدم.«  ــی می خری ــال از او ماه ــدود یکس ح
در  ســارق  ماهی فــروش  پیــرزن،  اظهــارات  از  پــس 
اعترافاتــش بــه بازپــرس گفــت: »در فرمانیــه ماهی فروشــی 
داشــتم و ایــن پیــرزن هــر از چندگاهــی از مــن ماهــی 
می خریــد. مــن کــه فهمیــده بــودم او تنهــا زندگــی می کنــد 

ــردم؛  ــدا ک ــه اش را پی خان
ــه  ــرقت از خان ــه س ــدم و نقش ــه ش ــز وسوس ــس از آن نی پ
پیــرزن را طراحــی کــردم. بعــد بــا دوســتانم بــه خانــه پیــرزن 
ــس از آن  ــدیم. پ ــان ش ــاط وارد آپارتم ــوار حی ــم و از دی رفتی
ــتیم و وارد  ــرزن را شکس ــزل پی ــم در من ــتفاده از دیل ــا اس ب
خانــه شــدیم؛ آنجــا او را تهدیــد بــه مــرگ کردیــم و وســایل 
گران قیمــت و مقــداری از پــول را بــه ســرقت بردیــم؛ پــس از 

ــم.« ــز طاهــا و دالرهــای ســرقتی را فروختی ســرقت نی
 دو همدســت دیگــر ماهی فــروش ســارق نیــز اظهــارات 
ــده  ــه دســتور بازپــرس پرون ــد و ســرانجام ب ــد کردن او را تایی
بــرای ادامــه تحقیقــات در اختیــار مامــوران اداره آگاهــی قــرار 

ــد. گرفتن

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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  امــرور 8 اکتبــر »روز جهانــی کــودک« نامگــذاری 
ــاهد آن  ــروز ش ــا ام ــه م ــی ک ــت. در دنیای ــده اس ش
 هســتیم، شــعارهای زیبایــی وجــود دارد کــه آرزو 
و آمــال دســت نایافتنی اســت. راســتی آیــا اکتفــا 
ــو و برنامــه  ــد تابل ــرای یــک روز و چن ــه نامگــذاری ب ب
ــروز  ــد؟ ام ــب را ادا کن ــق مطل ــد ح ــن، می توان نمادی
ــی  ــا کس ــت؟ آی ــه اس ــا چگون ــودکان دنی ــت ک وضعی
بــه فکــر برداشــتن تهدیــدات ســنگینی هســت کــه نــه 
ــد  ــرد تهدی ــه را از زن و م ــه هم ــودکان را بلک ــط ک فق
مقابــل کودک کشــی های  در  دنیــا  آیــا  می کنــد؟ 
صهیونیســم بین الملــل و حکومت هــای دنیاطلبــی 
مثــل عربســتان ســعودی کــه دنیــای کــودکان یمــن و 
ــم  ــه جهن ــراق و ... را ب ــوریه و ع ــی س ــن و حت بحری
تبدیــل کــرده اســت، موضعــی داشــته کــه بتــوان گفــت 
ایــن شــعار یعنــی روز جهانــی کــودک ذره ای اثربخشــی 
ــودکان داشــته اســت؟  ــوق ک ــت آرامــش و حق در جه
کــودکان، آســیب پذیرترین گــروه جامعــه انســانی 
ــوم  ــرض هج ــه در مع ــتند ک ــانی هس ــتین کس نخس
مســتقیم انــواع ناگواری هــا، فشــارها و مشــکات 
 ناشــی از زندگــی بزرگ ترهــا قــرار می گیرنــد و آن 

را تحمل می کنند. 
امــروزه میلیون هــا کــودک در سراســر جهــان بــه 
ــگ  ــی از جن ــای ناش ــتی، آوارگی ه ــل بی سرپرس دلی
ــه  ــی ب ــب، آلودگ ــه نامناس ــی، تغذی ــای طبیع و باه
والدیــن  اعتیــاد  خطرنــاک،  بیماری هــای   انــواع 
ــا در شــرایط دشــواری  و مشــکات ناشــی از طــاق، ی
بــه ســر می برنــد یــا در چنــگال افــراد پلیــد بــه انــواع 
سوءاســتفاده های انســانی ماننــد توزیــع مــواد مخــدر 
بــه  و  تــن می دهنــد  اجبــاری  و کار  خودفروشــی 

ــود. ــض می ش ــا نق ــوق آن ه ــر، حق ــری بهت تعبی
البتــه چگونگــی نقــض حقــوق کــودکان، در نقــاط 
مختلــف جهــان متفــاوت اســت. در کشــورهای در حال 
ــای  ــر و پیامده ــار فق ــتر گرفت ــودکان، بیش ــعه، ک توس
ناشــی از آن ماننــد ســوءتغذیه، کمبــود امکانــات 

ــتند.  ــی هس ــی و تحصیل ــتی، درمان بهداش
ــکات  ــعه یافته، مش ــورهای توس ــه در کش ــی ک در حال
اخاقــی و ضعــف بنیــاد خانــواده، گریبان گیــر کــودکان 
اســت. خوشــبختانه در کشــورهای مســلمان بــه ســبب 
ــای  ــواده و گرایش ه ــاد خان ــتحکام در بنی ــود اس وج

دینــی و اعتقــادی و آشــنایی بیشــتر بــا احــکام 
ــگاه نســبی  اســامی، وضعیــت حقوقــی کــودکان جای
دیــدگاه  اســت  بهتــر  بنابرایــن  دارد.  مناســب تری 
ــم  ــوق کــودک را بررســی کنی ــاره حق ــن اســام درب دی
ــر  ــه در نظ ــن زمین ــرفته آن را در ای ــتورهای پیش و دس
بگیریــم. البتــه هیــچ مکتــب و آیینــی بــه انــدازه دیــن 
ــرده  ــه نک ــودکان توج ــوق ک ــه حق ــام، ب ــدس اس  مق

و سفارش های الزم را نداده است.
در کنوانســیون حقــوق کودک، بیشــترین مســئولیت در 
رعایــت حقــوق کــودک بــر دوش والدیــن نهــاده شــده 
اســت. در آموزه هــای آســمانی اســام نیــز بیشــترین 
مســئولیت در قبــال کــودک، بــر دوش والدیــن اســت 
کــه بــه آن »حــق الَوَلــِد َعَلــی الوالِــد« می گوینــد؛ زیــرا 
کــودک، برکــت خانــه و نعمــت و حســنه ای اســت کــه 

خداونــد بــه پــدر و مــادر ارزانــی کــرده اســت. 
ازایــن رو، قــدر و جایــگاه آن را بایــد بدانیــم و بــه 
وظایــف خــود در برخــورد بــا ایــن نعمــت الهــی عمــل 
کنیــم؛ در غیــر ایــن صــورت، عــاق فرزنــدان خواهیــم 

شــد.
در اســام، انتخــاب نــام نیکــو، یکــی از وظایــف والدین 
شــمرده شــده اســت. رســول گرامــی  اســام صلــی هللا 
ــن ــر والدی ــد ب ــق فرزن ــد: »ح ــه می فرماین ــه و آل  علی

آن است که نام او را نیکو انتخاب کند.«

ــرای  ــب ب ــه مناس ــوراک و تغذی ــن خ ــن تأمی همچنی
کــودک بــه عهــده والدیــن اســت. رســول خــدا صلــی 
ــر  ــد ب ــوق فرزن ــد: »از حق ــه می فرماین ــه و آل هللا علی
ــه او  ــدر، آن اســت کــه جــز غــذای پــاک و خــوب ب پ

ــد.« نده
حــق دیگــر کــودک بــر والدیــن، حــق تحصیــل اســت. 
پیامبــر اســام صلــی هللا علیــه و آلــه می فرماینــد: »از 
ــه  ــدر، آمــوزش نوشــتن ب ــر پ ــد ب ــوق فرزن ــه حق جمل

اوســت.«
در واقــع، پــدر و مــادر زمانــی بــه فرزنــد خــود احتــرام 
می گذارنــد کــه بــه او ســواد خوانــدن و نوشــتن و آداب 
ــودک  ــه شــخصیت ک ــد و از آنجــا ک معاشــرت بیاموزن
در مراحــل نخســتین زندگــی، در خانــواده شــکل 
ــه  می گیــرد، آموختــن دانــش )خوانــدن و نوشــتن( ب
کــودکان، بــر عهــده والدیــن نهــاده شــده اســت تــا در 
ــلح  ــش مس ــاح دان ــه س ــا را ب ــی، آن ه ــدای زندگ ابت
ــره  ــده چی ــکات آین ــر مش ــیله آن ب ــه وس ــا ب ــد ت کنن

شــوند.
ــن  ــه از والدی ــت ک ــه ای اس ــن وظیف ــن، کوچک تری  ای
ــن خــود  ــاره ت ــد و پ ــا در حــق فرزن ــی رود ت ــار م انتظ
روا دارنــد. امــروزه در جهــان توســعه یافته، مراحــل 
ــت و در  ــاری اس ــری اجب ــوادآموزی، ام ــتین س نخس
ایــن راه، گام هــای مؤثــری نیــز برداشــته شــده اســت.

 در کنوانســیون حقــوق کــودک، بــر اســاس بنــد مــاده 
ــده اند:  ــد ش ــیون متعه ــرف کنوانس ــورهای ط 28، کش
»حــق کــودک را در قبــال آمــوزش و پروش به رســمیت 
ــه ایــن حــق  ــرای دســتیابی تدریجــی ب  بشناســند و ب
ــی  ــر، اقدام های ــای براب ــاد فرصت ه ــاس ایج ــر اس و ب
ــگان کــردن تحصیــات ابتدایــی  ــاری و رای ــد: اجب مانن
بــرای همــگان، تشــویق شــکل های گوناگــون آموزشــی 
ــی  ــوزش عال ــرار دادن آم ــترس ق ــطه و در دس متوس
ــیوه  ــه ش ــا و ب ــاس توانایی ه ــر اس ــگان ب ــرای هم ب

ــد.« مناســب را معمــول دارن
تفریــح  شــرایط  تامیــن  کــودک،  دیگــر  حــق    
ــام صــادق علیه الســام  ــن رو، ام ــازی اســت. از ای و ب
می فرماینــد: »بایــد هفــت ســال نخســت زندگــی 
کــودک، آزادانــه صــرف بــازی و جنبــش بدنــی شــود.«
در واقــع، در مراحــل نخســتین زندگــی، نبایــد از 
 کــودکان انتظــار داشــت کــه دنیــای سرشــار از شــادی 
و نشــاط خــود را بــا دنیــای بزرگ ترهــا جابه جــا کننــد؛ 
ــت  ــح آزاد گذاش ــازی و تفری ــا را در ب ــد آن ه ــه بای بلک
ــا بــه تندرســتی و سامتی شــان آســیب وارد نشــود.  ت
ــا بــه ســفارش رســول گرامــی  اســام صلــی  حتــی بن
هللا علیــه و آلــه بایــد در بازی هــای کودکانــه نیــز آن هــا 
را یــاری داد؛ چنــان کــه می فرماینــد: »کســی کــه 
کودکــی نــزد اوســت، بایــد رفتــار کودکانــه را در پیــش 

گیــرد.«
پرهیــز از اعمــال خشــونت جســمی  و روحــی بــه 
ــمی ــونت جس ــت؛ خش ــر اس ــف دیگ ــودک از وظای  ک

 و روحــی، یکــی از عوامــل تخریــب شــخصیت کــودکان 
 . ست ا

در دیــن اســام نیــز بــه ایــن مهــم توجــه جــدی شــده 
اســت؛ چنــان کــه وقتــی مــردی در حضــور امــام علــی 
علیه الســام از فرزنــد خــود شــکایت کــرد، امــام 
ــزن، ]بلکــه[ از او دوری  ــد: »او را ن علیه الســام فرمودن

کــن )قهــر کــن(؛ ولــی نــه طوالنــی.«
ــت.  ــودک اس ــام ک ــه مق ــرام ب ــر احت ــوق دیگ از حق
رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه ســفارش می کننــد: 
 »دوســت بداریــد کــودکان خــود را و بــه آن هــا ترحــم 

و به وعده خود به آنان وفا کنید.« 
ــد  ــی فرزن ــر کس ــد: »اگ ــفارش می کنن ــن س همچنی
خــود را ببوســد، حســنه ای بــرای او نوشــته می شــود.«

اسالم و حقوق کودک       
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