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کلی انتخابات   سیاست های 

له
قا

رم
س می گذرد  اسالمی  انقالب  از  دهه   4 به   نزدیک 

در  انقالب  عمر  سال های  عدد  به  ما  مردم  و 
انتخابات مختلف از قانون اساسی تا شورای اسالمی 

مجلس ریاست جمهوری و ... شرکت کرده اند؛ اما در 
تمامی انتخابات با اینکه می توان مدعی بود سالم ترین 
انتخابات دنیا بوده و دموکراسی به معنی واقعی در آن 
 اعمال شده، مشکالتی هم کم و زیاد - هم در قوانین 
و هم در اجرا - وجود داشته که البته تاثیری بر نتیجه 
انتخابات نداشته است؛ لیکن باید به قداست و عظمت 
انقالب، قوانین مترقی، پایدار، جامع و مانع باشد تا 
خناسان و سوء استفاده گران نتوانند موانعی را در مسیر 

قرار دهند. 
کنون با ابالغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام  ا
معظم رهبری، این فرصت ارزشمند حاصل شده تا مجلس 
 و دولت بر محور سیاست های ابالغی، قوانین محکم 

کنند و مسیر... و پایدار انتخاباتی را مصوب 
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ویژه های امروز
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ارتــش  هوایــی  نیــروی  فرمانــده  جانشــین 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه رزمایــش فدائیــان 
اســت هوایــی  رزمایــش  یــک  والیــت   حریــم 
رزمایــش  ایــن  پوشــش  در  کشــور  تمــام 
عملیــات  اقــدام  اولیــن  و  می گیــرد  قــرار 
هواپیماهــای  توســط  منطقــه  شناســایی 
گرفتــه صــورت  ارتــش  پهپادهــای   شناســایی  

 است.

ــه گــزارش کیمیــای وطــن، امیــر خلبــان علیرضــا  ب
ــش  ــاز رزمای ــیه آغ ــروز در حاش ــح دی ــور صب برخ
فدائیــان حریــم والیــت 6 نیــروی هوایــی ارتــش در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: در ایــن رزمایــش 
بــا اســتفاده از تاکتیک هــای روز و تکنیک هــای 
ابداعــی 18 هــدف را دنبــال می کنیــم کــه ایــن 
ــن  ــون تعیی ــدات پیرام ــه تهدی ــه ب ــا توج ــداف ب اه

شــده اســت.
رزمایــش  ایــن  عملیات هــای  تاکیــد کــرد:  وی 
ــه  ــر ب ــتادهای باالت ــه از س ــی ک ــط هیئت های توس
ــی خواهــد شــد. ــد، ارزیاب ــه رزمایــش آمده ان منطق

ارتــش  هوایــی  نیــروی  فرمانــده  جانشــین 
یــک  ایــن  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه 

در  کشــور  تمــام  اســت،  هوایــی  رزمایــش 
می گیــرد  قــرار  رزمایــش  ایــن   پوشــش 
و اولیــن اقــدام  عملیــات شناســایی منطقــه توســط 
هواپیماهــای شناســایی  پهپادهــای ارتــش صــورت 

گرفتــه اســت.

گفــت:  خارجــه کشــورمان  امــور  وزیــر  معــاون 
عمــل  نیــت  حســن  بــا  هیــچ گاه  آمریکایی هــا 
ــه آن هــا  ــزام اجــرای برجــام را ب ــد ال ــد و بای نمی کنن
ــه  ــف گام ب ــای مختل ــه در زمینه ه ــم ک ــل کنی تحمی

ــت. ــده اس ــام ش ــد انج ــن رون گام ای
ــل از صداوســیما  ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ســید عبــاس عراقچــی، معــاون وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان، در ارتبــاط تلفنــی بــا بخــش خبــر ۲1 
شــبکه یــک ســیما درخصــوص ادعــای جــان کــری 
ــوریه  ــال س ــران در قب ــع ای ــر مواض ــر تاثی ــی ب  مبن
و حــزب هللا بــر برجــام افــزود: در جریــان مذاکــرات 

ــال  ــام اخ ــرای برج ــه در اج ــد ک ــول کردن ــا قب آن ه
ــد  ــام پایبن ــدات برج ــر تعه ــد ب ــد و بای ــاد نکنن ایج
باشــند. وی تصریــح کــرد: بایــد طرف هــای اروپایــی 
و آمریکایــی شــرایطی را ایجــاد ســازند کــه دسترســی 

ــود. ــم ش ــی فراه ــای جهان ــه بازار ه ــران ب ای
عراقچــی تاکیــد کــرد : ادعــای جــان کــری غیــر قابــل 

ــت. پذیرش اس
رئیــس ســتاد پیگیــری اجــرای برجــام خاطرنشــان 

کــرد: مــا در طــول مذاکــرات بــه طــور روشــن گفتیــم 
ــه ای، دفاعــی، موشــکی  ــی، منطق کــه مســائل امنیت
ــره  ــل مذاک ــامی  قاب ــاب اس ــد انق ــول و عقای و اص

نیســت.

ــن  ــا ای ــورهای 1+۵ ب ــکا و کش ــه داد: آمری وی ادام
شــرایط بــا ایــران مذاکــره کردنــد و بــا ایــن شــرایط 
ــه  ــه حمل ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. عراقچ ــرا ش ــام اج برج
آمریــکا بــه یمــن افــزود: مــا هــم می توانیــم بگوییــم 
بــه ایــن دلیــل بــه تعهــدات خــود عمــل نمی کنیــم.

ــه آن هــا  ــزام اجــرای برجــام را ب ــد ال ــزود: بای وی اف
ــه  ــف گام ب ــای مختل ــه در زمینه ه ــم ک ــل کنی تحمی
ــد انجــام شــده اســت. رئیــس ســتاد  ــن رون گام ای
آمریکایی هــا  گفــت:  برجــام  اجــرای  پیگیــری 
ــد  ــد و بای ــل نمی کنن ــت عم ــن نی ــا حس ــچ گاه ب هی
ــه  ــف خــود ب ــه وظای ــه ب ــم ک ــل کنی ــه آن هــا تحمی ب

ــد. ــل کنن ــتی عم درس

معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: ایــن را قبــول دارم 
کــه امــروز رشــد اقتصــادی بــا جیــب مــردم ســازگار 
ــا اقتصــاد کشــور  ــد کاری ب ــول کنی نیســت؛ امــا قب
کرده انــد کــه بــه ایــن آســانی ها قابــل جبــران 

نیســت.
ــری  ــحاق جهانگی ــن، اس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
دیــروز بــا حضــور در مراســم روز جهانــی اســتاندارد 
ایــران شــرایط  اقتصــاد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــار  ــت، اظه ــته اس ــر گذاش ــت س ــی را پش حساس
داشــت: پــس از جنــگ، اقتصــاد ایــران بــه ســمت 
مختلفــی  هدف هــای  و  حرکــت   برنامه ریــزی 
ــا  ــارها و تحریم ه ــال فش ــا اعم ــرد؛ ام ــف ک را تعری

ــرد. ــف  ک ــد را متوق ــن رش ــوء مدیریت ها ای و س
ــع  ــی از موان ــروز بعض ــبختانه ام ــزود: خوش وی اف
برطــرف شــده اقتصــاد کشــور در یــک مرحلــه 
ــم  ــت و امیدواری ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــتاب جدی ش
مختلــف  دســتگاه های  همــکاری  بــا  بتوانیــم 

گذشــته را جبــران کنیــم.
ــه می شــود رشــد  ــا اعــام اینکــه گفت ــری ب جهانگی
ــازگار  ــردم س ــب م ــا جی ــد ب ــادی ۵.4 درص اقتص
نیســت، افــزود:  ایــن را قبــول دارم کــه امــروز رشــد 

ــا  ــت؛ ام ــازگار نیس ــردم س ــب م ــا جی ــادی ب اقتص
ــه  ــد ک ــا اقتصــاد کشــور کرده ان ــد کاری ب ــول کنی قب

ــت. ــران نیس ــل جب ــانی ها قاب ــن آس ــه ای ب
معــاون اول رئیس جمهــور اضافــه کــرد: تصــور 
ــاده  ــودال افت ــک گ ــل ی ــور داخ ــاد کش ــد اقتص کنی
ــرای بیــرون کشــیدن آن از گــودال بایــد  ــود کــه ب ب
زحمــت زیــادی بکشــیم. البتــه اعتقــاد دارم کــه بــا 
ــور  ــاد کش ــف اقتص ــتگاه های مختل ــکاری دس هم
ــا موفقیــت پشــت ســر خواهــد  مســیر توســعه را ب

ــت. گذاش

ــوان  ــا عن ــه ای ب ــابع، در مقال ــوم الس ــری الی ــه مص روزنام
ــا  ــع م ــه نف ــت: ب ــران« نوش ــا ای ــروری ب ــوی ض »گفت وگ
نیســت کــه ســال های قطــع روابــط بــا ایــران بــدون هیــچ 

ــداوم داشــته باشــد. ــی ت توجیه
ــد  ــاره تهدی ــایعات درب ــه ش ــت ک ــول نیس ــزود: معق وی اف
ــوی  ــراری گفت وگ ــدون برق ــارس ب ــج ف ــرای خلی ــران ب ته
جــدی و روابــط عــادی بــا دولــت ایــران را مبنــا و اســاس 
ــه  ــی ک ــم در حال ــم؛ آن ه ــرار بدهی ــود ق ــل خ ــر و عم تفک
ــادل ســفیر  ــه تب ــدام ب ــارس اق ــج ف  خــود کشــورهای خلی
و برقــراری روابــط اقتصــادی و سیاســی گســترده و پررونــق 

بــا تهــران کرده انــد. خراســان

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش گفــت: مــا بایــد به عنــوان ســربازان 
نیروهــای مســلح بــا آمادگــی کامــل در مقابــل هــر نــوع تهدیــدی 
ایســتادگی کنیــم. دشــمن نقــاب از چهــره برداشــته و بــه صــورت 
آشــکار وارد عمــل شــده اســت. همایــش ســاالنه مهماتــی نیــروی 
ــتان  ــا پوردس ــرتیپ احمدرض ــر س ــور امی ــا حض ــش ب ــی ارت زمین
فرمانــده مهمــات نزاجــا، فرماندهــان آمادگاه هــای مهماتــی نیــروی 
تابعــه  زمینــی، فرماندهــان، مســئوالن و کارکنــان یگان هــای 
منطقــه جنــوب غــرب کشــور در آمــادگاه مهماتــی دو کوهــه برگــزار 
شــد. امیــر ســرتیپ پوردســتان در جمــع کارکنــان آمــادگاه گفــت: 
امــروز یکــی از مولفه هــای مهــم در ارتــش حفــظ آمادگــی رزمــی 
ــد  ــاش کنی ــی ت ــوزه دفاع ــد در ح ــه می توانی ــی ک ــا جای ــت؛ ت   اس
ــان  ــه جوان ــود را ب ــی خ ــارب خدمت ــد تج ــز بای ــان نی و فرمانده
ــا هــدف وارد منطقــه شــده و مهم تریــن  انتقــال دهنــد. دشــمن ب
ــه  ــد ب ــا بای ــه در بیــن مــردم ماســت. م ــز ایجــاد رخن هدفــش نی
عنــوان ســربازان نیروهــای مســلح بــا آمادگــی کامــل در مقابــل هر 
 نــوع تهدیــدی ایســتادگی کنیــم. دشــمن نقــاب از چهــره برداشــته 
ــروی  ــده نی ــت.  فرمان ــده اس ــل ش ــکار وارد عم ــورت آش ــه ص و ب
زمینــی ارتــش جایــگاه آمــادگاه را بســیار بــا ارزش خوانــد و افــزود: 
مهمــات بعــد از نیــروی انســانی در هــر شــرایطی از اهمیــت خــاص 

برخــوردار اســت و بایــد در ایــن امــر تــاش زیــادی کنیــم.
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سیاست های کلی انتخابات                                         
ادامه از صفحه یک: 

همــوار  گذشــته  از  بیــش  را  انتخابــات   برگــزاری 
اباغــی  سیاســت های  در  کننــد.  آرامش بخــش  و 
ــی  ــدام نقش ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــی  وج ــای مهم محور ه
بایــد دیــد متصدیــان اجــرا  ایفــا می کننــد.   مهــم 
بندهــای  تمام عیــار  تحقــق  شــیوه های  تقنیــن،  و 
18 گانــه را چگونــه و تحــت چــه شــرایطی تنظیــم 
می کننــد. مــرور سیاســت های اباغــی در چارچــوب 
کلــی رهنمودهــای رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی  در ایــن 
عرصــه، مؤیــد مشــخصه ها و آثــار اساســی مترّتــب بر آن 
اســت کــه از آن جملــه ابــاغ ایــن سیاســت های کلــی در 
چارچــوب اصــل 110 قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
 ایــران، ظرفیــت ذاتــی و البتــه وســیع نظــام جمهــوری 
اســامی را  بــرای بازاندیشــی و بازســازی قوانیــن موجود 
ــی  ــای کارای ــد و ارتق ــرایط جدی ــا ش ــق ب ــت تطاب در جه
می دهــد.  نشــان  ســازوکارها  و  مقــررات  مجموعــه 
ــای  ــور مشــخص خأل ه ــه ط سیاســت های اباغ شــده ب
انتخاباتــی  رفتارهــای  و  قوانیــن  در   اصلــی موجــود 
را بــه دقــت تعییــن کــرده و در نتیجــه تــاش در تحقــق 
ــر  ــی مؤث ــه پیش بین ــت ها از جمل ــن سیاس ــی ای عمل
 لــوازم اجرائــی آن بــا اصــاح و تکمیــل نصــوص قانونــی 
ــزه  ــاد انگی ــث ایج ــی، باع ــای عمل ــور رویه ه و همین ط
بیشــتر در نخبــگان و نهادهــای سیاســی بــرای تحــرک 
انتخاباتــی و کارایــی افزون تــر ســازوکارهای اجرایــی 

ــات خواهــد شــد.  انتخاب
مشــخصه های دیگــری مثــل پویایــی انتخابــات، توجــه 
ــه  ــوری در هم ــاالری و عدالت مح ــه شایسته س ــژه ب وی
ــا  ــه این ه ــود دارد ک ــات وج ــا انتخاب ــط ب ــائل مرتب مس
همــه گویــای دغدغه هــای رهبــر معظــم انقــاب در 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــت. نکت ــات اس ــه انتخاب زمین
فکــری  انتخابــات، جغرافیــای  سیاســت های کلــی 
و رفتــاری نخبــگان و نهادهــای سیاســی را توســعه 
ــور  ــی مزب ــت های کل ــس سیاس ــن پ ــد و از ای می ده
ــم و راهنمــای عمــل  ــن چارچــوب، حری ــد مهم تری را بای
ــرای  ــات ب ــر انتخاب ــا ام ــط ب ــای مرتب ــگان و نهاده نخب
بازنگــری و اصــاح منظومــه قوانیــن انتخاباتــی و فراتــر 
 از آن، رفتارهــای انتخاباتــی افــراد، گروه هــا، احــزاب 

و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.
18گانــه  بندهــای  بــه  بخشــیدن  عینیــت  البتــه    
 یــک پیش شــرط مهــم دارد و آن، اصــاح فرآیندهــا 
ــد اســت؛  ــا رویکــردی جدی ــی ب و ســاختارهای انتخابات
چــرا کــه بعضــی از مفاهیــم و بندهــای منــدرج در 
سیاســت های کلــی انتخابــات، نیازمنــد قوانیــن مکمــل 
ــتلزم  ــا مس ــن بنده ــر از ای ــی دیگ ــت؛ بعض ــد اس جدی
بازســازی قوانیــن پیشــین خواهــد بــود و بعضــی دیگــر 
ــازه  ــگاه ت ــد ن ــز نیازمن ــی نی ــود انتخابات ــن موج  از قوانی
و متناســب بــا سیاســت های اباغــی و بندهــای 18گانــه 
آن اســت. بدیهــی اســت بــا در دســتور کار قــرار گرفتــن 
ــت  ــدی در جه ــوان گام هــای بلن ــن سیاســت ها، می ت ای
ــت  ــی برداش ــای انتخابات ــیب پذیری رونده ــش آس  کاه
و در جهــت ارتقــای کارآمــدی نظــام انتخاباتــی و افزایش 
نشــاط، رقابت پذیــری، شایســته گزینی و ارتقــای کیفــی 
ــت  ــامی ایران حرک ــوری اس ــب در جمه ــگان منتخ نخب

. کرد

انتظار امروز                                 
ــرای  ــوه اج ــام و نح ــتورات اس ــکام و دس ــی اح  وقت
امیــر  دوران  در  به ویــژه  اســام،  صــدر  در  را  آن 
مومنــان علیه الســام می نگریــم، بــه ایــن نتیجــه 
اجــرای  بــرای  عدالــت  مــوالی  کــه  می رســیم 
ــتند و  ــی نداش ــی ابای ــا قدرت ــس ی ــت از هیچ ک عدال
ــراد  ــرای اف ــه ب ــی ک ــزرگان همچنان ــرای ب ــت را ب عدال
ــد  ــرا درمی آوردن ــه اج ــد، ب ــال می کردن ــف  اعم ضعی
ــی وارد  ــی خلل ــنت های اله ــد در س ــازه نمی دادن  و اج
ــگاه  ــند، جای ــدرت، مس ــود. ق ــل ش ــری حاص  و تغیی
ســابقه مســلمانی و انقابــی و ... تاثیــری بــر اجــرای 
ــنَِّة  ــَد لُِس ــن َتِج ــود: ََل ــه فرم ــت نداشــت؛ چــرا ک عدال
ــرى  ــى تغیی ــنت اله ــراى س ــز ب ــًا. و هرگ ــِه َتْبِدی اللَّ

ــح/23(  ــت. )فت ــى یاف نخواه
نمونــه اش ایــن حکایــت اســت کــه گفته انــد در کوفــه 
از سرشــناس های  نــام »نجاشــی«  بــه  شــخصی 
قبیلــه یمانیــه و از شــاعران متشــخص و معــروف 
بــود. وی در مــاه رمضــان شــراب خــورد و حتــی رعایت 
ــر  ــه دادگاه امی ــرد. او را ب ــارک را نک ــاه مب ــت م قداس
ــات  ــس از اثب ــد. پ ــام آوردن ــی علیه الس ــان عل مؤمن
ــد  ــتور دادن ــام دس ــام علیه الس ــراب خواری او، ام ش
ــتور داد او  ــپس دس ــد. س ــه او زدن ــه ب ــتاد تازیان  هش
را یک شــب زندانــی کردنــد. فــردای آن روز بــه دســتور 
علــی علیه الســام او را احضــار کردنــد و حضــرت 
بیســت تازیانــه دیگــر بــه او زد. او پرســید: دیــروز حــد 
ــن  ــس ای ــردی، پ ــاری ک ــن ج ــر م ــراب خوری را ب ش
بیســت تازیانــه بــرای چیســت؟! امــام فرمــود: »هــذا 
ــی شــهر رمضــان.«  ــر ف ــی شــرب الخم ــک عل لتجری
ایــن بیســت تازیانــه، بــه خاطــر آن بــود کــه تــو 
حرمــت و قداســت مــاه رمضــان را بــا گســتاخی خــود 

ــتی. شکس
پــس از ایــن جریــان، ایــن موضــوع بــر یمانیــه )طایفه 
او(، گــران آمــد. آن هــا ســخت ناراحــت و خشــمگین 
شــدند. طــارق بــن عبــدهللا از طــرف آن هــا بــه حضــور 
ــت  ــخنانی گف ــد و س ــام آم ــی علیه الس ــرت عل حض
ــردم  ــان نمی ک ــن گم ــن اســت: م ــه خاصــه اش ای ک
کــه شــما بیــن افــراد، فــرق نگــذاری و بــر شــخصیتی 
برازنــده و زبردســت، ماننــد نجاشــی نیــز حــد جــاری 
درنتیجــه دل هایــی  و  بزنــی  را شــاق  او  و   کنــی 

را جریحه دار کنی.
امــام علــی علیه الســام بــه او فرمــود: »و انــه لکبیــرة 
اال علــی الخاشــعین« اشــاره بــه اینکــه: اجــرای 
فرمــان خــدا ســخت و دشــوار اســت جــز بــرای آنــان 

ــان خــدا هســتند. ــه تســلیم فرم ک
ــردی از  ــک ف ــز ی ــی ج ــا نجاش ــود: آی ــپس فرم س
مســلمین بــود؟ او حرمــت و حــدود اســام را نادیــده 
ــر  گرفــت و هتــک حرمــت کــرد و مــا حــد الهــی را ب
ــد  ــت. خداون ــاه اوس ــاره گن ــه کف ــم ک ــاری کردی او ج
می فرمایــد: »وال یجرمنکــم شــنان قــوم علــی اال 

ــوی.« ــرب للتق ــو اق ــوا ه ــوا اعدل تعدل
ــما  ــی ش ــث بی عدالت ــد باع ــی، نبای ــا قوم ــمنی ب دش
ــزکاری  ــه پرهی ــه ب ــد ک ــت کنی ــت را رعای ــود، عدال ش

ــت.  ــک اس نزدی
ــم کــه حکومتــش  امــروز در کشــوری زندگــی می کنی
اســامی  اســت و مدعــی هســتیم کــه ایــن حکومــت 
احیاکننــده حاکمیــت علــوی اســت و بایــد هــم باشــد؛ 
ــی  ــل آقازادگ ــه دلی ــی ب ــت مجرم ــته نیس ــذا شایس ل
ــی  ــا دین ــی ی ــخصیت سیاس ــک ش ــه ی ــال ب ــا اتص ی
یــا ســوابق ظاهــری خــودش از تیــغ عدالــت مصــون 
گــردد و بــا تســاهل و تســامح بــا او رفتــار شــود. ایــن 
نــگاه مــردم را مایــوس و نگرانــی و ناخوشــایندی 
ــادی  ــران زی ــان و خس ــه زی ــر دارد ک ــی  را درب  مردم
را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ انتظــار عمومــی  جامعــه 
ــه از  ــرای هم ــت. ب ــت اس ــرای عدال ــت در اج قاطعی
ــدرت  ــان ق ــول و صاحب ــدار و بی پ ــرد و کان و پول خ

ــروت و... . و ث

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

امیرعبداللهیان: 
 آمریکا همراهی با عربستان 

را در نسل کشی مردم یمن متوقف کند
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در امــور بین الملــل در 
ــا قــدرت از  ــا ب ــارات جــان کــری گفــت: م ــه اظه واکنــش ب
 متحدیــن خــود در محــور مقاومــت حمایــت می کنیــم 
و هیــچ اعتمــادی بــه آمریــکا نداشــته و نداریــم. بــه گــزارش 
ایســنا، حســین امیرعبداللهیــان در آســتانه ســالگرد شــهادت 
ســمیر قنطــار بــا زینــب برجــاوی، همســر وی، دیــدار و 
گفت وگــو کــرد. در ایــن دیــدار امیرعبداللهیــان با گرامیداشــت 
ــادت های وی در  ــار از رش ــمیر قنط ــهید س ــره ش ــاد و خاط ی
ــطین  ــت از فلس ــدس و حمای ــغالگر ق ــم اش ــا رژی ــارزه ب مب
ــی  ــس بین الملل ــر کل کنفران ــرد. دبی ــل ک ــت تجلی و مقاوم
حمایــت از انتفاضــه فلســطین گفــت: شــهید ســمیر قنطــار 
ــس از تحمــل 30  ــه پ ــود ک از فرماندهــان ارشــد مقاومــت ب
ســال حبــس در زندان هــای رژیــم صهیونیســتی بــا افتخــار 
ــرت  ــا برخــورداری از بصی ــه ایســتادگی آزاد شــد و ب و روحی
ــاع از محــور  ــه دف ــه در ســوریه ب ــی، بافاصل سیاســی و دین
ــدف  ــوریه ه ــاک س ــرانجام در خ ــت و س ــت پرداخ مقاوم
ــه  ــت و ب ــرار گرف ــو ق ــل آوی ــه ت ــکی کینه توزان ــات موش حم
ــان  ــارات ج ــدید از اظه ــاد ش ــا انتق ــید. وی ب ــهادت رس ش
کــری کــه گفتــه اســت »حمایــت ایــران از حــزب هللا و اســد 
ــت  ــدوار اس ــد و امی ــوار می کن ــی را دش ــکات بانک ــع مش رف
ــا  ــا ب ــزود: م ــد«، اف ــر کن ــان تغیی ــرور زم ــه م ــران ب ــار ای رفت
قــدرت از متحدیــن خــود در محــور مقاومــت و منطقــه 
ــته  ــکا نداش ــه آمری ــادی ب ــچ اعتم ــم و هی ــت می کنی  حمای
و نداریــم. دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در امــور بین الملــل 
بــا بیــان اینکــه کاخ ســفید، صهیونیســم و تروریســم اضــاع 
مثلــث واحــدی هســتند کــه عامــل اصلــی ناامنــی و بی ثباتی 
ــر ذره ای  ــکا اگ ــد، گفــت: آمری ــه شــمار می رون ــا ب ــه م منطق
ــا عربســتان را در نسل کشــی  حســن نیــت دارد، همراهــی ب
مــردم یمــن متوقــف کنــد، مانــع نقــض سیســتماتیک حقوق 
ــت  ــن شــود و دســت از حمای بشــر و ســرکوب مــردم بحری
ــه  ــن ب ــردارد؛ همچنی ــم ب ــود از تروریس ــکار خ ــان و آش پنه
نقــش ســازنده جمهــوری اســامی  ایــران در کمــک موثــر بــه 

ثبــات و امنیــت منطقــه و جهــان اعتــراف کنــد.

 شایعه سازی صهیونیست ها 

برای ایجاد هراس در ایران
انتشــار  بــا  اســرائیل«  »تایمــز  صهیونیســتی  پایــگاه 
ــه اســناد جدیــد ویکــی لیکــس  گزارشــی ضمــن اشــاره ب
ــا  ــتی ب ــم صهیونیس ــران رژی ــه س ــت ک ــرده اس ــوان ک عن
ــه  ــران ب ــه ای ــه ب ــرای حمل ــی ب ــه ناتوان ــان ب ــود اذع وج
شایعه ســازی در ایــن رابطــه روی آورده بودنــد. در ایــن 
ــه فکــر  گــزارش آمــده اســت: »اســرائیل در ســال 2012 ب
ــران از پایگاهــی در عربســتان  ــه ای ــه ب انتشــار طــرح حمل
لیکــس  ویکــی  جدیــد  است.اســناد  بــوده  ســعودی 
ــا انتشــار  ــاش داشــته ب ــه اســرائیل ت ــد ک نشــان می ده
ــا  ــران، ب ــه ای ــوع ب ــه قریب الوق ــاره حمل ــایعه هایی درب ش
برنامــه هســته ای ایــن کشــور مقابلــه کند.اســرائیل در ســال 
2012 بــا وجــود آنکــه آمادگــی الزم بــرای حملــه همه جانبــه 
بــه ایــران را نداشــته، در نظــر داشــته کــه ایــن خبــر را بــه 
ــد کــه اســرائیل  ــر نشــت کرده، مطــرح کن ــوان یــک خب عن
بــه دنبــال اســتفاده از یــک پایــگاه در عربســتان ســعودی 

ــران اســت.« ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
ایــن پایــگاه صهیونیســتی در ادامــه می نویســد: »در اســناد 
ــی از  ــل از یک ــه نق ــس ب ــی لیک ــط ویک ــده توس منتشرش
مقامــات اســرائیلی آمــده اســت: »بایــد یــک پایــگاه 
هوایــی در عربســتان ســعودی را بــه عنــوان جایــگاه شــروع 
حملــه نهایــی بــه ایــران مشــخص کنیــم؛ ســپس ایــن خبر 
ــم  ــری درزکــرده در رســانه ها منتشــر کنی ــوان خب ــه عن را ب
کــه برنامــه بمبــاران ایــران در دســتور کار قــرار دارد و از ایــن 
طریــق جهــان را متقاعــد ســازیم کــه ایــن برنامــه جــدی 

اســت.«
ایــن اســناد مربــوط بــه جدیدتریــن ایمیل هــای افشاشــده 
از هیــاری کلینتــون اســت کــه شــنبه هفتــه جــاری توســط 
ویکــی لیکــس منتشــر شــده و از مکاتبــات »ســیدنی 
ــا  ــکا ب ــر امــور خارجــه آمری ــال«، مشــاور وقــت وزی بلومنت
کلینتــون دربــاره شــایعات گســترده دربــاره احتمــال حملــه 
ــرده  ــران پ ــته ای ای ــات هس ــه تاسیس ــراییل ب ــی اس هوای

برداشــته اســت.

4 نماینــده مجلــس و عضــو ســتاد مبارزه با مفاســد 
ــری  ــحاق جهانگی ــه اس ــه ای ب ــی نام ــادی ط اقتص
ــدم  ــاد از ع ــن انتق ــور ضم ــاون اول رئیس جمه مع
ــد ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــت های س ــزاری نشس  برگ

واگذارشــده  اراضــی  تکلیــف  تعییــن   خواســتار 
و معوقات بانکی شدند.

ــده  ــه، عــزت هللا یوســفیان ما، نماین ــن زمین در همی
مــردم آمــل در مجلــس شــورای اســامی  و عضــو 
ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی، ضمــن تأییــد 
ــان  ــه همــراه آقای ــده ب ــرد: »بن ــر اعــام ک ــن خب ای
ــتاد  ــو س ــن پور، 4 عض ــری و حس ــکیان، مص پزش
ــای  ــه آق ــه ای ب ــادی نام ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب مب

ــری نوشــتیم.« جهانگی
ــری  ــای جهانگی ــه از آق ــن نام ــه داد: در ای وی ادام
خواســتیم ضمــن تشــکیل جلســات ســتاد، بحــث 
واگــذاری اراضــی را بررســی کننــد؛ زیــرا زمین هایــی 
مشــخص آن هــا  تکلیــف  امــا  شــده،   واگــذار 

 نیست.
عضــو ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــا 
ــود  ــخص ش ــد مش ــه بای ــوع ک ــن موض ــرح ای  ط
زمیــن  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  مدیــران  آیــا 
گرفته انــد یــا نــه خاطرنشــان کــرد: بعضــی از 
ــا  ــتان ی ــرای بیمارس ــال ب ــور مث ــه ط ــای ب زمین ه

مدرســه واگــذار شــده و امــروز بایــد مشــخص 
شــود کــه آیــا ایــن زمین هــا بــه همــان موضوعــات 

ــا  ــه اســت ی ــه شــده اختصــاص یافت در نظــر گرفت
ــه. ن

بــه  نماینــدگان  نامــه  دوم  یوســفیان ما محــور 
امــروز  تشــریح کــرد:  این گونــه  را  جهانگیــری 
ــد  ــه بانک هــا معوقــه دارن متأســفانه کســانی کــه ب
می گیرنــد  دادگســتری  از  ورشکســتگی   حکــم 
ــد  ــدود 90 درص ــم، ح ــن حک ــن ای ــس از گرفت و پ
از بدهــی آن هــا بخشــیده می شــود. عمــا بــا 
ــه بانک هــا نخواهــد   چنیــن وضعــی دیگــر پولــی ب

رسید.
بانک هــا  بــه  کــه  کســانی  بــه  بایــد  امــروز 
نگــه  نــزد خــود  را  بگوییــم پول هــا  بدهکارنــد 
نگیریــد؛  ورشکســتگی  حکــم  امــا  داریــد، 
بــاز بانــک  بــه  پولــی  صــورت  ایــن  در   زیــرا 

نمی گردد.
ــش  ــی پی ــور مدت ــه مذک ــه نام ــرد ک ــام ک وی اع
اول  معــاون  جهانگیــری  اســحاق  دفتــر  بــه 
رئیس جمهــور تحویــل داده شــده، امــا تاکنــون 

پاســخی بــه آن داده نشــده اســت.
ــارزه  ــتاد مب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفیان ما ب یوس
بــا مفاســد اقتصــادی چهــار یــا پنــج هفتــه جلســه 
نداشــته اســت، تصریــح کــرد: مــن نمی دانــم 
علــت عــدم برگــزاری جلســات چیســت؛ امــا گویــا 
دیگــر فســادی نداریــم کــه جلســه ای هــم برگــزار 

می شــود.فارس

طبــق اســناد منتشرشــده جدیــد توســط ویکــی 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــتی ب ــم صهیونیس ــس رژی  لیک
ــته ای  ــه هس ــا برنام ــه ب ــرای مقابل ــش ب تاش های
ــی  در  ــگاه نظام ــک پای ــتفاده از ی ــایعه اس ــران ش ای
عربســتان بــرای انجــام یــک حملــه هوایــی بــه 
ــن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــرد. ب ــش ک ــران را پخ  ای

ــون کــه در آن  ــاری کلینت ــگاری ســال ۲01۲ هی نامه ن
زمــان مشــاور اوبامــا و بعــد از آن وزیــر خارجــه دولــت 
وی شــد، بــه نقــل از منابــع اســرائیلی افشــا کــرد در 
ــا  ــه ب ــگ همه جانب ــی جن ــه اســرائیل آمادگ ــی ک حال
ــه  ــاره حمل ــایعاتی درب ــش ش ــت، پخ ــران را نداش ای
ــد  ــد کن ــا را متقاع ــش اســرائیل، می توانســت دنی ارت
کــه آن هــا بــه دنبــال معاملــه هســتند. ســیدنی 
بلومنتــال در نامــه ۲4 جــوالی خــود نوشــت: درحــال 
ــرائیل  ــه اس ــئله ک ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ــر ب حاض
آمادگــی جنــگ همه جانبــه بــا ایــران را نــدارد، آن هــا 
ممکــن اســت بــه تهدیــد حملــه ادامــه دهنــد و ایــن 

تاثیــر را القــا کننــد کــه نســبت بــه اقدامــات تهاجمــی 
 علیــه برنامــه هســته ای ایــران جــدی هســتند.

یــک مقــام اســرائیلی ناشــناس اعــام کــرده اســت: 
ــتم های  ــانی سیس ــن کار به روزرس ــام ای ــک راه انج ی
تســلیحاتی اســت؛ طــرح موضــوع ایجــاد یــک 
پایــگاه هوایــی در عربســتان کــه میزبانــی بــرای 
حملــه نهایــی بــه شــمار رود و ســپس افشــای ایــن 
ــه  ــرای حمل ــی ب ــه برنامه های ــه رســانه ها ک مســئله ب
ــن  ــدام ممک ــر اق ــه ه ــود دارد و اینک ــگام وج زودهن
ــال  ــه دنب ــا ب ــه آن ه ــا ک ــد ســاختن دنی ــرای متقاع ب

ــتند.  ــه هس معامل
ــع  ــن منب ــی چندی ــه نگران ــن ب ــه همچنی ــن نام در ای
اطاعاتــی و امنیتــی ترکیــه ای و اروپایــی اشــاره شــده 
ــی  ــه نظام ــه  حمل ــد هرگون ــد بودن ــه معتق ــت ک اس
ــث  ــرعت باع ــه س ــد ب ــران می توان ــه ای ــرائیل علی  اس

شــعله ور شــدن جنــگ در خاورمیانــه شــود کــه 
ــایگان  ــوی همس ــه از س ــدام تافی جویان ــامل اق ش

ــود. ــد ب ــتی خواه ــم صهیونیس ــه رژی ــرب علی ع
فرماندهــان ارشــد نظامــی  ترکیــه هشــدار دادنــد 
ــتی  ــای صهیونیس ــت هواپیماه ــش از بازگش ــه پی ک
بــه پایــگاه خــود یــک جنــگ بــزرگ در منطقــه 
خاورمیانــه آغــاز می شــد و طبــق بــرآورد آن هــا 
نیروهــای حــزب هللا در ســوریه و لبنــان توانایــی 
شــلیک ۲00 هــزار موشــک و راکــت بــه ســمت 

اســرائیل را داشــتند.
طبــق مطالــب اشــاره شــده در ایــن نامــه تحلیلگــران 
ــد کــه چنیــن  ــه همچنیــن معتقــد بودن نظامــی  ترکی
باعــث درهــم شکســتن سیســتم های  حملــه ای 

ــد شــد.  ــی اســرائیل خواه دفاع
منابــع  اســت  آمــده  همچنیــن  نامــه  ایــن  در 
اطاعاتــی اروپایــی همچنیــن هشــدار دادنــد کــه 
ــت  ــدن وضعی ــر ش ــث وخیم ت ــه ای باع ــن حمل چنی
اقتصــاد جهانــی شــده و انگشــت اتهامــات بــه ســمت 

ــنیم ــد. تس ــد ش ــه خواه ــانه گرفت ــرائیل نش اس

هشدار جدی غرب به اسرائیل: 
به ایران حمله کنید، موشک باران می شوید

4 عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور خواستند:

تعیین تکلیف اراضی واگذارشده و معوقات بانکی



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران بــا بیــان اینکــه اصنــاف 
آســیب  بیشــترین  تولیــدی  صنــوف   به ویــژه 
 را از پدیــده قاچــاق دیده انــد، گفــت: اولویــت اول 
و مبنایــی مجموعــه حاکمیــت، بایــد مبــارزه بــا ایــن 

ــد. ــازمان یافته باش ــرم س ج
 علــی فاضلــی بــا بیــان اینکــه قانونگــذار بــه هــر دلیــل 
ــف  ــتگاه های کاش ــمول دس ــی را از ش ــع صنف مراج
خــارج کــرده و اساســا امکانــی بــرای تلقــی مراجــع 
ــدارد  ــه عنــوان ضابــط دادگســتری وجــود ن صنفــی ب
ــگاه  ــوع ن ــه موض ــر ب ــن منظ ــز از ای ــا نی ــت: م گف
اصلــی  ذی نفعــان  عنــوان  بــه  بلکــه  نکرده ایــم؛ 
میــدان  بــه  ســازمان یافته،  قاچــاق  بــا  برخــورد 
آمده ایــم و همــه تــوان خــود را بــرای عملیاتــی 
شــدن منویــات رهبــری معظــم و برنامــه دولــت بــه 

کار خواهیــم گرفــت.
ــه  ــخص ب ــل مش ــار دلی ــه چه ــاف ب ــت: اصن وی گف
ــی  ــه عملیات ــک ب ــد؛ اول کم ــوع وارد ش ــن موض ای
کــردن فرمایشــات رهبــری و تحقــق اراده دولــت، دوم 
تحقــق و تســهیل اراده قانونگــذار در مبــارزه بــا قاچــاق 
ــت  ــانه در جه ــدام کارشناس ــوم، اق ــازمان یافته، س س
 حفــظ آرامــش بــازار و تضمیــن ثبــات قیمت هــا  
و چهــارم، حمایــت از اصنــاف تولیــدی کــه بــه واقــع 
اصلی تریــن ضررکننــدگان قاچــاق هســتند و بــه 

کلــی فرامــوش شــده اند.

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران ادامــه داد: مــا بــه عنــوان 
کارشناســان بــازار معتقدیــم تضمیــن اجــرای قانــون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، بــه نحــو صحیــح اجــرای 
ــئولیت  ــک مس ــراف آن، ی ــت از انح ــون و ممانع قان
همگانــی در جامعــه، از جملــه بــرای صنــوف و مراجــع 

صنفــی اســت.
وی افــزود: از ســوی دیگــر قانــون نظــام صنفــی 
ــه  کشــور، مســئولیت نظــارت و بازرســی اصنــاف را ب
ــار مراجــع صنفــی قــرار داده  طــور مشــخص در اختی

ــرای  ــن اج ــت و تضمی ــرای هدای ــاف ب ــت. اصن اس
ــت از بنگاه هــای کوچــک  ــون، حمای ــن قان درســت ای
ــی در عرضــه  ــای توزیع ــدی، ســاماندهی بنگاه ه تولی
 نکــردن کاالی قاچــاق، خشــکاندن ریشــه قاچــاق  
و ارائــه نظریه هــای کارشناســی بــه دســتگاه های 
کاشــف و ضابطــان دادگســتری و ســایر مراجــع 
ــرده  ــان شــدن پشــت پ ــه نمای ذی صــاح و کمــک ب
قاچــاق، از طریــق نظــارت و بازرســی مشــروع و 
قانونــی، در فرآینــد مبــارزه بــا قاچــاق ورود کرده انــد.

ــه رغــم فشــار بســیار شــدید  ــد کــرد: ب ــی تاکی فاضل
بعضــی  بی توجهــی  متاســفانه  و  قاچــاق  البــی 
ــه  ــور ب ــدن ن ــنگری و تابان ــای روش ــه ج ــانه ها  ب رس
دخمــه قاچاقچیــان حرفــه ای، اصنــاف را بــه قربانــگاه 
ــات  ــرای منوی ــاف  اج ــال اصن ــن ح ــا ای ــد. ب می برن
ــت های  ــه سیاس ــک ب ــری و کم ــم رهب ــام معظ مق
ــتور کار  ــت را در دس ــادی دول ــی و اقتص کان اجرای
خــود قــرارداده اســت و از آن منصــرف نخواهــد شــد.
ــاق  ــی و ۴۰۰ ات ــه صنف ــه  ۸۶۰۰ اتحادی ــزود: ب وی اف
بازرســی  ســازمان های  و  شهرســتان ها   اصنــاف 
ــاغ  ــور اب ــر کش ــکل ها در سراس ــن تش ــارت ای و نظ
شــده اســت کــه از فرصــت طایــی بــه دســت 
ــرای  ــاق کاال  ب ــا قاچ ــه ای ب ــورد ریش ــده در برخ آم
ســاماندهی بــازار  بهــره بگیرنــد و بــا همــکاری همــه 
تقویــت  تــا  دســتگاه های مســئول کمــک کننــد 
ــن محــور اقتصــاد  ــوان اصلی تری ــه عن ــی ب ــد مل تولی

ــود. ــق ش ــت محق ــن فرص ــی در ای مقاومت
فاضلــی در پایــان تاکیــد کــرد: اتــاق اصنــاف بــه پدیده 
ــه دارد  ــف توج ــای مختل ــه آن از زوای ــاق و عرض  قاچ
و یکــی از برنامه هــای مــا در کنــار بازرســی و نظــارت 
آگاه ســازی و انجــام کار فرهنگــی بــرای تولیدکننــدگان 
ــه  ــا ذائق ــی خــوب و متناســب ب ــد مل ــت تولی در جه
ــد کاالی  ــدگان خری ــرای مصرف کنن ــده و ب مصرف کنن

ایرانــی خــوب و باکیفیــت اســت.

فشار شدید البی قاچاق بر اصناف 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــره خان ــو هیئت مدی عض
اســتان اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه رکــود فعلــی، بــازار 

مســکن تغییــرات چندانــی نخواهــد داشــت.
ــته  ــای گذش ــت در ماه ه ــرد: دول ــان ک ــی بی ــا چین رض
مقــداری نقدینگــی بــه صنعــت تزریــق کــرد کــه تحوالت 

ــا  ــد؛ ام ــاد ش ــال آن ایج ــه دنب ــی ب اندک
ایــن تغییــرات کوتاه مــدت اســت و در 
نخواهــد  چندانــی  تاثیــر  بلندت مــدت 

ــت. داش
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه 
بین المللــی صنعــت ســاختمان در اســتان 
ــدی در  ــای تولی ــت: واحده ــان گف اصفه

حــوزه صنعــت ســاختمان، کاالهــای جدیــد خــود را در 
ــث  ــه باع ــد ک ــش می گذارن ــه نمای ــگاه ب ــن نمایش ای
 می شــود مهندســان و ســازندگان، تولیــدات جدیــد 

را بشناسند.
ــا وجــود اینکــه در حــال حاضــر در  چینــی ادامــه داد: ب

ــه  ــط ب ــدگان فق ــر تولیدکنن ــم، اگ ــه ســر می بری ــود ب رک
ــد  ــی نخواهن ــازار باشــند، نتیجــه چندان ــال ایجــاد ب دنب
ــد  ــدات جدی ــات و تولی ــا ابداع ــد ب ــه بای ــت؛ بلک  گرف
ــال ایجــاد  ــه دنب و معرفــی در چنیــن نمایشــگاه هایی ب

تاثیــرات مثبــت بــرای دوران پــس از رکــود باشــند.
وی بیــان کــرد: حــدود نیمــی از کارگاه های 
ــل  ــتان تعطی ــاختمانی در اس ــح س مصال
ــا ۴۰  ــت 1۰ ت ــا ظرفی ــی ب ــتند و مابق هس
گفــت  می تــوان  می کننــد.  کار  درصــد 
واحدهایــی کــه بــا ظرفیــت کامــل در حــال 

ــمارند. ــت ش ــتند، انگش کار هس
چینــی بــا بیــان اینکــه ســود ســرمایه برای 
انبوه ســازان در ســایر اســتان ها بیشــتر از اصفهــان 
اســت، اظهــار داشــت: ایــن موضــوع ســبب فرار ســرمایه 
ــد  ــان بای ــران اصفه ــئوالن و مدی ــده و مس ــتان ش از اس
ــد  ــع کنن ــی و آن را رف ــختگیری ها، عارضه یاب ــاره س درب

ــا بتــوان مشــکات اســتان را حــل کــرد. ت

بــه  ایــران  در  ســرمایه گذاری  نشســت  نخســتین 
میزبانــی ســنگاپور بــا هــدف شناســایی و معرفــی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در کشــورمان، به ویــژه در 
بخش هــای نفــت و گاز، گردشــگری و زیرســاخت ها 
ــا حضــور رئیــس کل بانــک مرکــزی برگــزار می شــود. ب

برگزارکننــده  تارنمــای »میلیونــر آســیا«، 
ولــی هللا  کــرد:  اعــام  نشســت،  ایــن 
ــران ــزی ای ــک مرک ــس کل بان ــیف، رئی  س

ــنگاپور  ــران در س ــفیر ای ــاری، س ــواد انص ج
ــن  ــر در ای ــد دیگ ــات ارش ــی از مقام و برخ
برگــزار  آبــان   5 یــک روزه کــه  نشســت 

دارنــد. شــرکت  می شــود، 
لغــو تحریم هــا در ایــران و بــه وجــود آمــدن فرصت هــای 
عواملــی  جملــه  از  ســرمایه گذاران  بــرای  بی ســابقه 
اســت کــه باعــث برگــزاری ایــن نشســت اقتصــادی در 

ســنگاپور شــده اســت.
برگزارکننــدگان ایــن نشســت بــر ایــن باورنــد کــه اقتصــاد 

ــت  ــوردار اس ــتحکمی برخ ــاخت های مس ــران از زیرس  ای
و پیش بینــی می شــود میانگیــن رشــد اقتصــادی ایــران 
در پنــج ســال آینــده بــه صــورت ســالیانه رقمــی بیــن ۴ 

تــا ۶ درصــد باشــد. 
ســرمایه گذاری  پیمــان  امســال،  فوریــه  ســنگاپور 
ایــران امضــا کــرد  بــا  را   دوجانبــه ای 
ــای  ــت و ارتق ــی حفاظ ــوب قانون و چارچ
منظــور  بــه  خارجــی  ســرمایه گذاری 
توســط  ســرمایه گذاری  از  حمایــت 
ســرمایه گذاران مشــتاق بــه حضــور در 

ایــران فراهــم شــد.
بانــک  کل  رئیــس  ســیف،  ولــی هللا 
ــی ایــن نشســت اســت. ــران، ســخنران اصل مرکــزی ای

ــک  ــر ی ــاالن ه ــا فع ــه ب ــوی دوجانب ــات گفت وگ جلس
از بخش هــا نیــز از دیگــر بخش هــای ایــن نشســت 
یــک روزه اســت کــه بــه همــت مرکــزی بــه نــام »میلیونر 

ــود. ــزار می ش ــیا« برگ آس

ــان خواســتار   ــدن و تجــارت اســتان کرم ــت، مع سرپرســت صنع
فــرآوری  راســتای  در  صنعتگــران  و  ســرمایه گذاران  توجــه 

ســنگ های قیمتــی در کرمــان شــد.
محمــد حســینی نژاد اظهــار داشــت: اســتان کرمــان یکــی از 
ذخیره گاه هــای اصلــی معــادن ســنگ های تزئینــی و قیمتــی 
ــد  ــادن می توان ــن مع ــعه ای ــود و توس ــوب می ش ــور محس در کش
در شهرســتان های  رفــع محرومیــت  و  اشــتغال زایی  کنــار  در 
مختلــف اســتان کرمــان، زمینــه توســعه اقتصــادی را هــم فراهــم 

ــد. کن
وی تصریــح کــرد: در کرمــان از مجمــوع معــادن ســنگ های 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــرد وج ــنگ منحصربه ف ــوع س ــت ن ــی، هف قیمت
ــد در  ــی، می توان ــی و خارج ــب داخل ــای مناس ــه بازاره ــه ب توج

ــد. ــذار باش ــادی تاثیرگ ــعه اقتص توس
وی یکــی از مشــکات موجــود در اســتان کرمــان را خام فروشــی 
ــادن  ــه مع ــته ب ــی وابس ــه صنعت ــد حلق ــزود: بای ــت و اف  دانس

را و ارزش افزوده صنایع را در کرمان ایجاد کنیم.
ــع  ــود صنای ــود، نب ــکات موج ــی از مش ــت: یک ــینی نژاد گف حس
وابســته به خصــوص در بحــث معــادن ســنگ های قیمتــی اســت 
ــه  ــرمایه گذاران زمین ــذب س ــا ج ــوص ب ــن خص ــد در ای ــه بای ک

ــم. ــن معــادن را فراهــم کنی فعــال شــدن ای

ــال  ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــاون بازرگان  مع
و بختیــاری گفــت: در ۶ مــاه نخســت امســال بیــش از ۴۸ میلیون دالر 

کاال از اســتان بــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت.
ــار  ــتان اظه ــی اس ــادارت غیرنفت ــروه ص ــی پور در کارگ ــن شمس حس
داشــت: در ۶ مــاه نخســت امســال، تعــداد 9۴ مجــوز معافیــت حقــوق 
ــه ارزش  ــتان ب ــد در اس ــط تولی ــزات خ ــین آالت و تجهی ــی ماش گمرک
بیــش از ۶3 میلیــون دالر صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته از نظــر تعــداد، ۸۸ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــت  ــاه نخس ــده در ۶ م ــی برگزارش ــگاه های تخصص ــداد نمایش وی تع
ــا  ــه ب ــداد در مقایس ــن تع ــرد: ای ــان ک ــوان و بی ــورد عن ــال را 9 م امس
مــدت مشــابه ســال گذشــته، رشــد 2۸ درصــدی را نشــان می دهــد.

شمســی پور بــا اشــاره بــه رشــد 7 درصــدی ارزش کاالهــای صــادر شــده 
ــه مــدت مشــابه ســال  از اســتان در نیمــه نخســت امســال نســبت ب
ــه ارزش  ــم کاال ب ــدت، ۴3 قل ــن م ــرد: در ای ــان ک ــته خاطرنش گذش
بیــش از ۴۸.3 میلیــون دالر از اســتان بــه خــارج از کشــور صــادر شــده 
اســت. وی تصریــح کــرد: همچنیــن در ایــن مــدت، 35 میلیــون دالر 
کاال کــه بیشــتر ماشــین آالت و مــواد اولیــه اســت بــه اســتان وارد شــده 
ــدت  ــتان در م ــه اس ــزان واردات کاال ب ــت: می ــی پور گف ــت. شمس اس
مشــابه ســال گذشــته برابــر بــا 3۰ میلیــون دالر بــوده کــه ایــن میــزان 

حاکــی از رشــد 15 درصــد ورود کاال بــه اســتان اســت.

معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام 
ــد  ــان درآم ــارد توم ــزار میلی ــک ه ــی، ی ــام قبل ــرو اع ــرد: پی ک
حاصــل از فــروش اوراق مشــارکت مرابحــه گنــدم در بــازار بــورس 

ــز شــد. ــه حســاب گندمــکاران واری ــه ب ثانوی
عبدالمهــدی بخشــنده بــا اشــاره بــه مصوبــه دولــت در خصــوص 
تامیــن مالــی پرداخــت مطالبــات گندمــکاران تصریــح کــرد: یــک 
ــارد تومــان درآمــد حاصــل از فــروش اوراق مشــارکت  هــزار میلی
مرابحــه گنــدم در بــازار بــورس ثانویــه از طریــق بانــک کشــاورزی 

بــه حســاب گندمــکاران واریــز شــد.
جهــاد کشــاورزی  وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــر  ــان اخی ــارد توم ــزار میلی ــک ه ــز ی ــا واری ــرد: ب ــان ک خاطرنش
جمــع وجــوه پرداختــی بابــت خریــد گنــدم کشــاورزان بــه 11 هــزار 
و 5۰۰ میلیــارد تومــان رســید و تاکنــون ۸۰ درصــد از کل مطالبــات 

ــت. ــده اس ــت ش ــکاران پرداخ گندم
وی بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی و مجموعــه نهادهــای 
ــاش  ــری و ت ــژه پیگی ــور وی ــه ط ــت ب ــادی دول ــط اقتص ذی رب
می کننــد تــا باقی مانــده مطالبــات گندمــکاران در کوتاه تریــن 
زمــان تامیــن و پرداخــت شــود، اظهــار امیــدواری کــرد کــه باقــی 
طلــب 2۰ درصــدی کشــاورزان گندمــکار نیــز در اســرع وقــت 

ــود. ــت ش ــن و پرداخ تامی

فرآوری سنگ های قیمتی در کرمان در دستور کار قرار گیرد

ذبیــح اهلل غریــب، مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری، از برداشــت یــک هــزار تــن انــار از باغ هــای چهارمحــال 
و بختیــاری خبــر داد.

در قاب تصویر

۸0 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد۴۸ میلیون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری صادر شد

حتما بخوانید!
3رکود ادامه دار بازار مسکن در اصفهان سه  شنبه  27  مهرماه  1395

ـــمـــاره 276 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت سمند در بازار خودرو )تومان(

SE سمند

LX 32,500,000سمند

EFV 32,400,000سمند

  EFV سمند 
32,500,000)مالتی پلکس(

     EFV سمند 
33,600,000)دوگانه سوز(

37,300,000سمند سورن ELX سال

40,400,000سمند سورن ELX توربو                                         

29,000,000

خیز صادراتی یزد در اروپا
لــزوم  بــر  یــزد  اســتاندار 
ــزی مــدون توســط  برنامه ری
معــدن  صنعــت،  کل   اداره 
و تجــارت بــا اتــاق بازرگانــی 
اســتان بــه منظور دسترســی 
صادراتــی  بازارهــای  بــه 

تاکید کرد.
ســیدمحمد میرمحمــدی در دومیــن جلســه کارگــروه 
ــاره  ــا اش ــزد ب ــتان ی ــی اس ــادرات غیرنفت ــعه ص توس
ــا  ــطح دنی ــد در س ــی بای ــای صادرات ــه بازاره ــه اینک ب
ــا امــکان توســعه صــادرات فراهــم  شناســایی شــود ت
شــود، اظهــار داشــت: الزم اســت در ایــن زمینــه 
 شــاهد تــاش بیشــتر و برنامه ریزی هــای مدونــی 

باشیم.
بایــد  صــادرات  توســعه  بــرای  عنــوان کــرد:  وی 
ــیم  ــته باش ــدت داش ــدت و میان م ــای کوتاه م برنامه ه
و الزم اســت دســتگاه های متولــی امــر نظیــر صنعــت 
ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــن ات ــارت همچنی ــدن و تج مع
ــای  ــه بازاره ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــای مدون برنامه ه

ــند. ــته باش ــی داش جهان
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــن کشــورهایی  ــه بعضــی بازارهــای هــدف و همچنی ب
کــه بــرای خریــد کاالهــای تولیــد اســتان یــزد اعــام 
آمادگــی و ابــراز تمایــل کرده انــد، بیــان داشــت: یکــی 
از ایــن کشــورها، اسپانیاســت و بــه رغــم اینکه اســپانیا 
خــود از تولیدکننــدگان بــزرگ کاشــی و ســرامیک 
یــزد  اســتان  تولیــد  ســرامیک  و   اســت، کاشــی 
را وارد بازارهــای خــود کــرده و ایــن نشــان از تحــرک و 
پویایــی بــازار، اقدامــات موثــر در بازاریابــی و همچنیــن 

ارتقــای کیفیــت محصــوالت اســت.
اســتاندار یــزد دربــاره بــازار صادراتــی روســیه نیــز اظهار 
داشــت: روابــط تجــاری بــا روســیه نیــز بســیار خــوب 

اســت و امــکان توســعه ایــن روابــط وجــود دارد.
ــک  ــم ی ــنهاد می کن ــرد: پیش ــوان ک ــدی عن میرمحم
ــتان  ــیه در اس ــی روس ــازار صادرات ــری ب ــه پیگی کمیت
یــزد تشــکیل شــود و اگــر ایــن اقــدام الزم باشــد، بــه 

ــد. ــت می کن ــز حمای ــت نی ــع دول ــور قط ط
ــد  ــا تاکی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــت  ــدگان از ظرفی ــدگان و تولیدکنن ــه صادرکنن ــر اینک ب
شــبکه بانکــی در صــادرات اســتفاده کننــد، بیــان 
ایــن  در  نیــز  صــادرات  ضمانــت  صنــدوق  کــرد: 
ــده  ــل ش ــتیبان وارد عم ــک پش ــوان ی ــه عن ــه ب  زمین

است.
ــر  ــد ب ــد بای ــه تولی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدی ب میرمحم
منجــر  تــا  انجــام شــود  بــازار  و  ذائقــه  اســاس 
بــه دپــو شــدن در انبارهــا نشــود، تصریــح کــرد: 
ــادرات  ــوزه ص ــده در ح ــای انجام ش ــه فعالیت ه مجموع
ــمت  ــه س ــادرات ب ــه ص ــد ک ــان می ده ــی نش غیرنفت
ــوب  ــر مطل ــن ام ــه ای ــه ک ــفارش محور رفت ــد س تولی
 اســت؛ امــا بایــد بازاریابی هــای قوی تــری انجــام 

شود.

انحصار توزیع آهن آالت شکست
رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
فلــزات  و  فــوالد  آهــن، 
تهــران از شکســته شــدن 
ــزرگ  انحصــار شــرکت های ب
در توزیــع و فــروش آهن آالت 
ــل  ــه دلی ــر داد و آن را ب خب
در  اتخـاذشـــده  تصمیـــم 
زمینــه فــروش آهــن بــه فروشــندگان خــرد از بــورس 

کاال دانست.
قیمــت  بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آزاد  محمــد 
آهــن آالت بــر اســاس قیمت هــا در بــورس کاال تعییــن 
ــندگان  ــن، فروش ــش از ای ــا پی ــرد: ت ــار ک ــود، اظه ش
ــه  ــتند ک ــورس نداش ــن را از ب ــد آه ــوز خری ــرد مج خ
ــا انحصــار  ــرف شــد ت ــن مســئله برط خوشــبختانه ای
ــه  ــزرگ گرفت ــرکت های ب ــی ش ــن از بعض ــروش آه ف
و عــاوه بــر ایــن، دســت برخــی دالالن و واســطه گران 

ــاه شــود. ــز کوت نی
وی ادامــه داد: یکــی از مشــکاتی کــه طــی چنــد ســال 
اخیــر بــا آن روبــه رو بودیــم، بحــث مالیــات بــر ارزش 

افــزوده اســت.
از  دوبــاره  مالیاتــی  امــور  ســازمان  متاســفانه   
خــرد(  )فروشــندگان  آهــن  توزیع کننــدگان 
نیــز  امــر  ایــن  دلیــل  و  می کــرد  اخــذ  مالیــات 
ــور  ــن منظ ــه همی ــود؛ ب ــد ب ــور خری ــه فاکت ــدم ارائ ع
تعطیــل  صنفــی  واحدهــای  از  زیــادی   تعــداد 
 شــدند؛ چــرا کــه بــرای آن هــا ادامــه فعالیــت مقــدور 
ــن  ــود ارزش آه ــه س ــی ک ــد در حال ــا بای ــود. آن ه نب
کمتــر از یــک درصــد بــود، 9 درصــد از ایــن ســود را بــه 

ــد. ــاص می دادن ــات اختص مالی
ــزرگ  ــه توســط شــرکت های ب ــه اینک ــا اشــاره ب آزاد ب
ــندگان  ــه فروش ــه ب ــطه گرانی ک ــل و واس ــز عوام و نی
ــه  ــد ارائ ــور خری ــد، فاکت ــه می کنن خــرد آهــن آالت ارائ
نمی شــود، بیــان کــرد: بــه همیــن دلیــل تقاضــا 
ــه فروشــندگان خــرد نیــز مجــوز خریــد  کردیــم کــه ب
آهــن از بــورس کاال داده شــود تــا بتواننــد فاکتــور تهیــه 
ــر  ــات ب ــار مالی ــط یک ب ــن اســاس، فق ــر ای ــد و ب کنن
ــن دو  ــش از ای ــه پی ــرا ک ــد؛ چ ــزوده بپردازن ارزش اف
ــال  ــا اعم ــرای آن ه ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــار مالی ب

می شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان بــورس بــا ایــن مســئله 
نیــز  آهــن  خــرد  فروشــندگان  و  موافقــت کــرده 
خریــداری کننــد،  آهــن  بــورس کاال  از  می تواننــد 
خاطرنشــان کــرد: فروشــندگانی کــه دارای پروانــه 
کســب بــوده و از اتحادیــه آهــن و فــوالد معرفی  نامــه 
کتبــی دارنــد، می تواننــد در کارگزاری هــای بــورس 
ثبت نــام کــرده و نســبت بــه خریــد آهــن اقــدام کننــد. 
در ایــن راســتا بخشــنامه های الزم بــه همــه کارگزاری ها 
 ارائــه شــده تــا پذیرش هــای الزم را در دســتور کار قــرار

 دهند. ایسنا

 تاکید بر ایجاد 

گروه سرمایه گذاری استان اصفهان
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی

رئیس اتــاق بازرگانــی اصفهان 
در ســومین جلســه مشترک 
ــی  ــای بازرگان روســای اتاق ه
ــان  ــاف اصفه ــاون و اصن تع
گــــروه  ایجـــاد  گفــت: 
ســرمایه گذاری اســتان اصفهان 
می توانــد نقــش موثــری بــر توســعه اســتان و بهبــود 
ــی  داشــته  کســب و کار واحدهــای تولیــدی و خدمات

باشد.
پیشــین  از همــکاری روســای  تقدیــر  وی ضمــن 
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــاف اس ــاون و اصن ــای تع اتاق ه
ــاف  ــی، اصن ــای بازرگان ــی اتاق ه ــکاری و همگرای هم
فعــاالن  و مشــکات  تعــاون می توانــد مســائل  و 
اقتصــادی در بخش هــای خــرد و کان را ســریع تر 
ــگاه ســه  ــه نقــش و جای ــد. وی در ادامــه ب ــال کن دنب
اتــاق در زمینــه تولیــد، اشــتغال و ســرمایه گذاری 

ــرد. ــاره ک اش
حبیــب هللا بهرامــی، رئیــس اتــاق تعــاون اســتان 
شــکل گیری  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  اصفهــان، 
شــرکت های تعاونــی و کســب موفقیــت آنــان در 
اتاق هــا  تاثیرگــذار   فعــاالن  از  اســتفاده  اســتان، 
و اعتقــاد بــه انجــام کار را الزمــه موفقیــت گــروه 
ــاق تعــاون آمــاده  ســرمایه گذاری دانســت و گفــت: ات
ایــن گــروه ســرمایه گذاری   همــکاری در تشــکیل 

است. 
رســول جهانگیــری، سرپرســت اتــاق اصنــاف اصفهــان 
نیــز بــا اعــام اینکــه در بدنــه اصنــاف اصفهــان فعــاالن 
ــان  ــد کــه حضــور آن ــدی وجــود دارن اقتصــادی توانمن
در هیئــت موســس گــروه ســرمایه گذاری اســتان 
می توانــد در پیشــرفت آن اثــر مطلوبــی داشــته باشــد 
ــد  ــزار واح ــتن 12۰ ه ــا داش ــاف ب ــاق اصن ــت:  ات گف
صنفــی و بیــش از 1۰۰ اتحادیــه می توانــد در ایــن 
گــروه ســرمایه گذاری مشــارکت فعــال داشــته باشــد. 
تشــکیل  پیگیــری  مســئول  متیــن راد،  مصطفــی 
گــروه ســرمایه گذاری اســتان نیــز، گزارشــی را از 
 آخریــن اقدامــات انجام شــده در ایــن خصــوص ارائــه

 کرد. 
در پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد بــا در نظــر گرفتــن 
اقدامــات قبلــی، اتــاق بازرگانــی تعــداد 2۰ نفــر، اتــاق 
اصنــاف تعــداد 2۰ نفــر و اتــاق تعــاون تعــداد 1۰ 
ــری  ــش مؤث ــو را کهنق ــادی عض ــاالن اقتص ــر از فع نف
ســرمایه گذاری  گــروه  راه انــدازی  و  تشــکیل  بــر 
مختلــف  زمینه هــای  در  اســتان  پیشــرفت  بــرای 
ــع در  ــاق واق ــه ات ــترک س ــه مش ــه دبیرخان ــد ب دارن
ــدی  ــه بع ــا در جلس ــد ت ــی کنن ــی معرف ــاق بازرگان ات
ترکیــب هیئــت موســس اولیــه پیشــنهادی مشــخص 
شــود و بــا محوریــت هیئــت 5 نفــره متشــکل از 
نماینــدگان اســتانداری، فــوالد مبارکــه، شــهرداری، 
مجلــس شــورای اســامی و اتاق هــای بازرگانــی، 
ــام  ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــاون، کار ب ــاف و تع  اصن

شود. 

 مبادالت بین کشورهای عضو اکو 

کمتر از ظرفیت های موجود است
رئیــس کل گمــرک جمهوری 
ایــران در دیــدار  اســامی 
ــا  ــتانی اش ب ــای پاکس همت
بــر  تاکیــد  ضمــن  وی، 
ضــرورت افزایــش حجــم 
بیــن  تجــاری  مبــادالت 
ــت:  ــام آباد گف ــران و اس ته
ــو  ــن کشــورهای عضــو اک ــی بی ــادالت کاالی ــزان تب می

کمتر از ظرفیت های موجود است.
مســعود کرباســیان در دیــدار بــا نصیــر مســرور احمــد 
برگــزاری نشســت رئیســان گمــرک کشــورهای عضــو 
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــرای روز چهارش ــران را ب ــو در ته اک
ــی  ــت: عملیات ــرد و گف ــان ک ــاه( خاطرنش )2۸ مهرم
ــوه  ــای بالق ــا و قابلیت ه ــدن ظرفیت ه ــی ش و اجرای
افزایــش چشــمگیر  بــه  اکــو، می توانــد  اعضــای 
ــادالت تجــاری و همکاری هــای گمرکــی بینجامــد. مب

ــی  ــادالت بازرگان ــی مب ــم فعل ــد: حج ــادآور ش وی ی
ــه ظرفیت هــای  ــو نســبت ب بیــن کشــورهای عضــو اک

ــادی دارد. ــاوت زی ــی تف واقع
ــو در  ــو اک ــورهای عض ــاری کش ــادالت تج ــم مب حج
ســال گذشــته میــادی، ۸۴5 میلیــارد و 2۴7 میلیــون 
ایــران توانســت در رتبــه دوم تجــارت  بــود و  دالر 
خارجــی بــا کشــورهای عضــو ایــن ســازمان اقتصــادی 

ــرد. ــرار گی ــه ای ق منطق
کرباســیان افــزود: اهتمــام مســئوالن و رئیســان 
گمــرک کشــورهای عضــو اکــو بــه توســعه همکاری هــا 
و رفــع موانــع گمرکــی، به ویــژه موانــع مــرزی در کنــار 
ــی  ــن اطاعات ــای نوی ــه فناوری ه ــرکات ب ــز گم تجهی
ــرای  ــو را ب ــازمان اک ــی س ــدرت و توانای ــی، ق و ارتباط
حضــور در رقابت هــای جهانــی در عرصــه اقتصــاد 
افزایــش خواهــد داد و در نهایــت بــه رشــد اقتصــادی 

ــد. ــد انجامی خواه
امیــدواری کــرد  ابــراز  ایــران  رئیــس کل گمــرک 
مباحــث و موضوعــات نشســت رئیســان گمــرک عضــو 
اکــو در تهــران بتوانــد زمینــه مناســبی را بــرای اجــرای 
ســازمان  ایــن  پیشــین  توافق هــای  و  مصوبه هــا 

ــد. ــم کن فراه
ــتان  ــرک پاکس ــس کل گم ــزارش، رئی ــن گ ــه ای برپای
نیــز در ایــن دیــدار، خواســتار افزایــش همکاری هــای 

گمرکــی و مناســبات تجــاری دو کشــور شــد.
ــرای  رئیــس کل گمــرک پاکســتان و هیئــت همــراه ب
رئیســان گمــرک  نشســت  هفتمیــن  در  شــرکت 
کشــورهای عضــو اکــو کــه از 2۶ تــا 2۸ مهرمــاه ســال 
ــده  ــران ش ــود، وارد ته ــزار می ش ــران برگ ــاری در ای ج

اســت.

سنگاپور، میزبان نخستین نشست سرمایه گذاری خارجی در ایران شدرکود ادامه دار بازار مسکن در اصفهان
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حتما بخوانید!
محصوالت کشاورزی باید شناسنامه دار شوند

عضــو شــورای سیاســتگذاری پیشــگیری و ثبــت 
ــت:  ــان گف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــرطان دانش س
ــش  ــروز و افزای ــد در ب ــده رود صددرص ــکی زاین خش
ــش داشــته اســت. ــان نق ســرطان در اســتان اصفه

ــان  ــار داشــت: مســئوالن اصفه ــی اظه ســیمین همت
بــه طــور قطــع اطــاع دارنــد کــه خشــکی زاینــده رود 
ــواع ســرطان  ــواع بیماری هــا و از جملــه ان در بــروز ان

صددرصــد نقــش دارد.
علمــی  کتــب  اســاس  بــر  داشــت:  بیــان  وی 
ــن در  ــردان اســت؛ ای ــروز ســرطان در م بیشــترین ب
حالــی اســت کــه بــر اســاس آخریــن نتایــج، زنــان 

بیشــترین مبتایــان بــه ســرطان هســتند.
سیاســتگذاری  شــورای  و  علمــی  هیئــت  عضــو 
پیشــگیری از ســرطان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســرطان بیمــاری ســالمندان 
ــرطان  ــروز س ــیوع و ب ــروزه ش ــه داد: ام ــت، ادام اس
ــیاری در  ــل بس ــه عوام ــیده ک ــی رس ــن جوان ــه س ب
بــروز ســرطان نقــش دارد کــه بســیاری از آن هــا مثــل 
ــکی  ــوده، خش ــوای آل ــوده، ه ــاک آل ــا، خ آالینده ه

زاینــده رود و مــواد نگهدارنــده در محصــوالت غذایــی 
دســت مــردم نیســت و مســئوالن بایــد فکــری 

ــد. ــرای آن بکنن ــدی ب ج
وزارت  نخســت  اولویــت  ســرطان،  از  پیشــگیری 

ــت ــت اس بهداش
 وی بــا اظهــار اینکــه امــروز پیشــگیری، کنتــرل 
و درمــان ســرطان، اولویــت نخســت وزارت بهداشــت 
ــتانی  ــر اس ــت در ه ــه داد: وزارت بهداش ــت، ادام اس

عــده ای را تنهــا مســئول رســیدگی بــه کنترل ســرطان 
و تحقیقــات بــر روی ایــن بیمــاری کــرده اســت.

از  پــس  در ســال ۹۲  اینکــه  اعــام  بــا  همتــی 
ــان  ــوری در اصفه ــوژی کش ــش آنکول ــزاری همای برگ
ــی  ــکی مبن ــه پزش ــوی جامع ــه ای از س ــار نام طوم
ــل  ــه دلی ــان ب ــرطان در اصفه ــیوع س ــدار ش ــر هش ب
وجــود آالینده هــا و تاثیــر خشــکی زاینــده رود تقدیــم 
اســتانداری اصفهــان شــد تــا مســئوالن در ایــن 

ارتبــاط تدبیــر کننــد، گفــت: امــروز ســرطان اولویــت 
ــت. ــده اس ــکی ش ــوزش پزش اول آم

وی بــا بیــان اینکــه عمــا راهــی بــرای پیشــگیری از 
ســرطان وجــود نــدارد، اضافــه کــرد: یکــی از عوامــل 
ــا  ــون ب ــت و چ ــن اس ــش س ــرطان، افزای ــروز س ب
افزایــش ســن، سیســتم ایمنــی بــدن کاهــش 
بیمــاری  روزی،  کــه  ســرطان  امــروز  می یابــد، 
ــد. ــروز می کن ــی ب ــنین جوان ــوده در س ــالمندان ب س

ــا  ــوژی کشــور ب ــی انکول ــره رادیوتراپ عضــو هیئت مدی
ــرطان  ــروز س ــک در ب ــش ژنتی ــه نق ــه اینک ــاره ب اش
ــل  ــترین عام ــرد: بیش ــام ک ــت، اع ــم اس ــیار ک بس
ــه  ــر ژن ب ــر آن تغیی ــر اث عوامــل محیطــی اســت و ب

ــت. ــده اس ــود آم وج
در  ســرطان  بیمــاری  آمــار  داشــت:  بیــان  وی 
کشــورهای در حــال توســعه ۱۸۰ درصــد اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه در کشــورهای توســعه یافته ایــن 
آمــار بــه صددرصــد می رســد و ایــن عمــق فاجعــه را 
در کشــورهای درحــال توســعه از جملــه ایــران نشــان 

می دهــد. مهــر

عضو شورای سیاستگذاری پیشگیری و ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خشکی زاینده رود، نقش صددرصدی در افزایش سرطان دارد

 آموزش های فنی   و حرفه ای 

در استان کرمان، کامال رایگان است
ــی  ــای فن ــر  کل آموزش ه مدی
   و حرفــه ای اســتان کرمــان 
رزم حســــینی بازدیـــــد   در 
اســتاندار کرمــان، از مراکــز 
حرفــه ای  فنــی   و  آمــوزش 
کرمــان اظهــار  داشــت:  در 
همــه ســطوح تحصیلــی از 
پایــان آمــوزش متوســطه تــا مقطــع دکتــرا در مراکــز فنــی 
  و حرفــه ای، کارآمــوز داریــم و تمامــی آموزش هــای فنــی 
ــه  ــگان ارائ ــه صــورت رای ــان ب ــه ای در اســتان کرم   و حرف

می شود. 
محمدرضــا جهانگیــری افــزود: داشــتن مــدارک تحصیلی 
ــه ای  ــی   و حرف ــی فن ــای آموزش ــرکت در دوره ه ــرای ش ب
همــه  در  بیــان کــرد:  ادامــه  در  وی  نیســت.  مهــم 
شهرســتان های اســتان کرمــان بــه جــز فاریــاب و رودبــار 
ــود و  ــه می ش ــی ارائ ــی مهارت ــات آموزش ــوب، خدم  جن
ــه در  ــتیم، از جمل ــز نداش ــاختمان نی ــه س ــا ک ــر ج در ه
ــم. وی  ــتفاده کردی ــس اس ــج از کانک ــتان قلعه گن شهرس
بــا بیــان اینکــه تعهــد آموزشــی مــا در هــر ســال ۲۰ هــزار 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطر نش ــان اس ــتان کرم ــر دوره در اس نف
ــروع  ــایری را ش ــتائی و عش ــان روس ــه جوان ــوزش ب آم
ــر ســاعت دوره آموزشــی  ــون ۱3۰ هــزار نف ــم و تاکن کردی
جهانگیــری  شده اســت.  برگــزار  روســتائیان  بــرای 
حاشیه نشــینان  بــه  آمــوزش  اینکــه  بــه  اشــاره   بــا 
صنعتگــران و اصنــاف نیــز در حــال انجــام اســت، افــزود: 
7۰۰ آموزشــگاه فنــی   و حرفــه ای بخــش خصوصــی نیــز 
ــا  ــه آن ه ــد ک ــت می کنن ــان فعالی ــتان کرم ــطح اس در س
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــی دارن ــکاری بســیار خوب ــم هم ه
اینکــه آموزش هــای فنــی   و حرفــه ای کیفــی و نیــاز بــازار 
ــد  ــا 75 درص ــن آموزش ه ــون ای ــت: آزم ــت، گف کار اس
عملــی و ۲5  درصــد تئــوری اســت کــه آزمــون تئــوری بــه 
صــورت آنایــن و الکترونیکــی گرفتــه می شــود.مدیر  کل 
ــان  ــا بی ــان ب ــه ای اســتان کرم ــی   و حرف آموزش هــای فن
ــال اســت  ــز آموزشــی فع ــه واحــد مشــاوره در مراک اینک
اظهــار داشــت: همــه جوانــان قبــل از ورود بــه دوره هــای 
ــان  ــن عاقه ش ــی و تعیی ــته تحصیل ــرای رش ــی ب آموزش
ــوارد الزم  ــازار کار و م ــی ب ــا معرف ــوند و ب ــاوره می ش مش
ــد.  ــاب می کنن ــود را انتخ ــی خ ــته مهارت ــغل رش ــر ش ه
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه متاســفانه دانشــگاه های 
مــا بــه یــک خــط تولیــد دانشــجو تبدیــل شــدند، گفــت: 
 دانشــگاه ها فقــط کارجــو تحویــل جامعــه می دهنــد 
و دانشــجو پــس از دانش آموختگــی هیــچ مهارتــی 
 نــدارد. وی بــر کســب آموزش هــای مهارتــی و فنــی   

و حرفه ای توسط جوانان کرمانی تاکید کرد. 

فنی و حرفه ای 

 آب معدنی ظرفیتی درآمدزا 

در بام ایران است
اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
از جملــه مناطــق کوهســتانی 
فــات مرکــزی ایــران محســوب 
ــع آب  ــه دارای مناب ــود ک می ش
ــه و چشــمه   ارزشــمند و رودخان

و قنات های بسیاری است.
ــتانی و دارای  ــتان کوهس ــن اس ای
بارش هــای جالــب  توجــه بــرف در زمســتان اســت کــه 
بــه  واســطه داشــتن ایــن شــرایط توپوگرافــی و خــاص 
و بارش هــای جالــب  توجــه، بیــش از 7۰۰ چشــمه دارد. 
بســیاری از ایــن چشــمه ها بــا توجــه بــه بررســی ها و انجــام 
آزمایش هــا ارزش معدنــی داشــته و در بخــش آب هــای 

ــد. ــرار دارن ــی ق معدن
بســته بندی آب معدنــی، یکــی از کســب و کارهــای پردرآمــد 
بــه شــمار مــی رود کــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری مورد 
توجــه قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر ۹ کارخانــه بســته بندی 

آب معدنــی در ایــن اســتان فعــال اســت.
ــه  ــتان ب ــن اس ــده ای ــته بندی ش ــی بس ــون آب معدن هم اکن
ــه  ــورهای منطق ــی کش ــور و بعض ــف کش ــتان های مختل اس
ــمه های  ــود چش ــا وج ــود. ب ــادر می ش ــت ص ــه کوی از جمل
ــن اســتان  ــع آب گســترده در ای ــی و مناب بی شــمار آب معدن
زمینــه بــرای توســعه بیشــتر واحدهــای صنعتــی بســته بندی 

ــن اســتان وجــود دارد. ــی در ای آب معدن
مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
ــی بســته بندی آب  ــت: ۹ واحــد صنعت ــن خصــوص گف در ای

معدنــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری فعــال اســت.
نعیــم امامــی عنــوان کــرد: هم اکنــون ایــن واحدهــای 
ــی  ــر آب معدن ــون لیت ــش از 7۰۰ میلی ــاالنه بی ــی، س  صنعت

را بسته بندی و روانه بازار مصرف می کنند.
ــب  ــی اشــتغال جال ــن واحدهــای صنعت ــرد: ای ــوان ک وی عن
ــد. ــاری ایجــاد کرده ان توجهــی در اســتان چهارمحــال و بختی

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــال های  ــه س ــبت ب ــد نس ــی ۲5 درص ــته بندی آب معدن بس
ــای  ــده در واحده ــتغال ایجادش ــته و اش ــد داش ــته رش گذش
یافتــه  افزایــش  اســتان  معدنــی  آب  تولیــد   صنعتــی 

است.
از  تولیــد آب معدنــی، یکــی  ادامــه داد:  امامــی  نعیــم 
ظرفیت هــای مهــم در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت 
و زمینــه بــرای ورود ســرمایه گذاران بــه اســتان و فعالیــت در 

ــود دارد. ــش وج ــن بخ ای
وی تاکیــد کــرد: آب هــای معدنــی بسته بندی شــده طــی 
ــه  ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــون م ــته تاکن ــال های گذش  س
و طــی بررســی های بــه عمــل آمــده، بــازار ایــن کاالی 

می شــود. مطلوب تــر  ســاله  هــر  تولیــدی 

خبر چهارمحال و بختیاری

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ مع
بــه مناســبت روز جهانــی غــذا و دارو در جمــع خبرنــگاران 
ــه  ــی ب ــوالت صنعت ــد محص ــاره تولی ــود درب ــت خ از حمای

صراحــت ســخن گفــت و بــه ایــن مســئله 
اشــاره کــرد کــه اصــاح الگــوی تغذیــه بــه 
ــتور کار  ــی در دس ــعار اصل ــک ش ــوان ی عن

حــوزه ســامت اســت.
تأمیــن  دهکــردی  جعفریــان   عبــاس 
و نظــارت بــر ایمنــی غــذا را وظیفــه اصلــی 
ــون  ــزود: اکن ــت و اف ــت دانس ــن معاون ای

ــنگین  ــزات س ــری فل ــرح اندازه گی ــور ط ــتان کش در ۱۰ اس
و نیتــرات در محصــوالت کشــاورزی کــه بــه میــدان میــوه 
ــار وارد می شــود، در حــال اجراســت؛ امــا متاســفانه  و تره ب
ــل دار  ــود محصــوالت لیب ــه نب ــن زمین ــی در ای  مشــکل اصل
ــی  ــن نظارت ــوان قوانی ــه نمی ت ــت ک ــب اس  و دارای برچس

را بر روی آن ها اعمال کرد.
ــوالت  ــاره محص ــا درب ــده م ــل عم ــرد: معض ــد ک وی تاکی
بــدون نشــان ایــن اســت کــه در برخــورد بــا ایــن محصوالت 
نمی توانیــم بــه ســراغ شــخص خــاص یــا گروهــی برویــم  
و اصــا معلــوم نیســت بــار واردشــده بــه اصفهــان از کــدام 
ــد  ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب اســتان اســت. وی ب
محصــوالت کشــاورزی ما شناســنامه دار شــوند 
ــی محصــول برچســب دار  ــت: مســلما وقت گف
ــد  ــی می توانن ــای نظارت ــد، نهاده ــازار بیای ــه ب ب

از حقــوق مــردم دفــاع کننــد.
ــر  ــل ب ــارت کام ــه نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــکلی اس ــی کار مش ــبزیجات و موادغذای س
بیــان داشــت: اکنــون چتــر نظارتــی قــوی از ســوی 
ــال  ــور اعم ــت در کش ــذا و داروی وزارت بهداش ــت غ معاون
شــده اســت. بــرای اســتفاده و رغبــت مــردم از محصــوالت 
صنعتــی نیــاز بــه فرهنگ ســازی اســت تــا مــردم بــه ایــن 

ــد. ــوق پیداکنن ــمت س س

ــک توســعه صــادرات اســتان  ــور شــعب بان سرپرســت ام
یــزد گفــت: نخســتین ال ســی سیســتم بانکــی کشــور در 
یــزد بــاز و ۶ میلیــون یــورو بــه فــوالد آلیــاژی یــزد پرداخت 

شــد.
ــعه  ــروه توس ــت کارگ ــن نشس ــی در دومی ــا اردان حمیدرض

صــادرات غیرنفتــی اســتان یــزد اظهــار 
داشــت: بانــک توســعه صــادرات قدم هــای 
کوچکــی در زمینــه توســعه صادرات اســتان 
و ارتباطــات تجــاری بــا دیگــر کشــورها 

ــت. ــته اس برداش
سرپرســت امــور شــعب بانــک توســعه 
ــرد:  ــان ک ــزد خاطرنش ــتان ی ــادرات اس ص

نخســتین ال ســی در سیســتم بانکــی در اســتان یــزد بــه 
مبلــغ ۶ میلیــون یــورو بــرای فــوالد آلیــاژی یــزد بــاز شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد برنامه ریزی هــای مناســبی در 
زمینــه توســعه صــادرات و تســهیل فعالیت هــای صادراتــی 
ــه در  ــکاتی ک ــی از مش ــت: یک ــود، گف ــام ش ــتان انج اس

ارتبــاط بــا صــادرات وجــود دارد، بحــث تبدیــل ارز بــه ریــال 
اســت.

ــد  ــت خری ــتورالعملی جه ــوز دس ــرد: هن ــوان ک ــی عن اردان
ــوع  ــن موض ــده و در ای ــادر نش ــادرات ص ــل از ص  ارز حاص
و تبدیــل ارز بــه ریــال بــا مشــکل مواجــه هســتیم. تاکنــون 
ــن کار  ــرای ای ــه ب ــای متفرق ــم از روش ه ه

ــدام شــده اســت. اق
توســعه  بانــک  شــعب  امــور  سرپرســت 
صــادرات اســتان یــزد تصریــح کــرد: هیچ گونــه 
نــگاه ویــژه ای در زمینــه مشــوق های صادراتــی 
بــرای ارز صادراتــی دیــده نشــده و ایــن 
ــختی هایی  ــدگان س ــرای صادرکنن ــوع ب موض

ایجــاد می کنــد.
ــه  ــن زمین ــادرات در ای ــعه ص ــک توس ــه داد: بان وی ادام
ــا توجــه  اقداماتــی در گذشــته انجــام مــی داد؛ ولــی االن ب
ــا دو  ــم ت ــط می توانی ــم، فق ــه داری ــی ک ــه محدودیت های ب

ــل شــویم. ــف قائ درصــد تخفی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : حسین صادق پور دادخواستی به طرفیت خوانده : مینا روان گرد  به خواسته  الزام به تمکین 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹5۰۹۹۸375۱3۰۰۶53 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹5/۰۹/۱5 و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰۶/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۲۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای مهدی داوری دادخواستی به خواسته فک پاک  به طرفیت مهدی عزیزی به این شورا تسلیم که 
به کاسه ۹5/4۲۶  ثبت و برای روز ۹5/۱۰/۰7 و ساعت ۱۶:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر 
به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰7/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۲5
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه علیرضا و مرتضی رفیعی  به اتهام حفر چاه غیر مجاز و بهربرداری از آن  از طرف این 
شعبه در پرونده کاسه ۹5۰77۰/ج ۱۰۲ تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ ۹5/۰۹/۰۱ 
بودن محل  بواسطه مجهول  به وی  احظاریه  اباغ  اینکه  به  توجه  با  و  تعیین گردیده   ۰۸:3۰ ساعت 
اقامت مشارالیه ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده اباغ تا در تاریخ فوق در شعبه ۱۰۲ جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت 

عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد .
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰۹/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۲5
آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت دوم

اجرای احکام دادگستری برخواردر خصوص پرونده کاسه ۹4۰۱۶۸ اجرای احکام که در آن محکوم 
علیه امیر فخاری نیا محکوم است به پرداخت ۱3۰۸۰۰۰۰۰ در حق شهرداری دولت آباد  و مبلغ ۶۱۰45۰۰ 
ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ ۹5/۰۸/۲5 ساعت ۹ 
صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع 
و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 ۱- ۹۹۸  سهم از هزار سهم شرکت مهتاب فخاران سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 4۹۰۶7

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰۸/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۲5

دادنامه
شورای  چهارم   رسیدگی شعبه  مرجع   ۹5/۰7/۲4-۱7۶  : دادنامه  : ۹5/۱34 شماره  پرونده  کاسه 
حل اختاف دستگرد خواهان : فرشاد نوری فرزند منوچهر به نشانی دستگرد خیابان بسیج خدمات 

کشاورزی نوری خوانده : ابراهیم هوشیار فرزند ستار به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه
به تاریخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای حل اختاف دستگرد به تصدی امضا کننده ذیل 
به  به شرح ذیل مبادرت  و  اعام  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  با توجه  تشکیل است شورا 

صدور رای می نماید
رای شورا

میرزا  فرزند  هوشیار  ابراهیم  آقای  بطرفیت  منوچهر  فرزند  نوری  فرشاد  آقای  دعوی  خصوص  در 
بخواسته مطابه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک شماره 74۲۰4۹ مورخ ۹۱/۰7/۰5 عهده بانک سپه  
با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت 
آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته 
خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲4۹ قانون تجارت و ۱۲۹۱ و ۱3۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3۹۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا 
تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای 
احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگستری شهرستان برخوار میباشد. 

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰5/م الف به تاریخ ۲4 /۹5/۰7

دادنامه
کاسه پرونده : ۹4/3۰3 شماره دادنامه : 34۰-۹4/۱۲/۱7 مرجع رسیدگی شعبه چهارم شورای حل 
اختاف دستگرد خواهان : محمد سلیمانی فر فرزند علی به نشانی دستگرد خیابان بعثت کوی یاس 

خوانده : روح اله نعمتی فرزند محمد ابراهیم به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه
دادنامه

ابراهیم  محمد  فرزند  نعمتی  اله  روح  بطرفیت  علی  فرزند  فر  سلیمانی  محمد  دعوی  خصوص  در 
بخواسته مطابه مبلغ ۱7۰۰۰۰۰۰ ریال وجه چک پست بانک به شماره ۲۲۹3۸۹4۹ – ۹4/۰5/۱5   با 
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت 
آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته 
خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲4۹ قانون تجارت و ۱۲۹۱ و ۱3۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸ و 5۱۹ 
و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱7۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
تا تاریخ  از تاریخ صدور چک  بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه  ۱7۰۰۰۰ ریال 
اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای 
احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰4/م الف به تاریخ ۲4 /۹5/۰7
برگ اخطاریه

نام نام خوانوادگی : محمد رضا زمانی و سعید عابدی به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه ۶ 
شورای حل اختاف  واقع در خورزوق وقت حضور ۹5/۰۹/۱5 ساعت ۰5:۰۰ عصر علت حضور : دعوی 

آقای علیرضا صابری به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۰۸/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۲5
رونوشت آگهی حصروراثت

  ۱۰ به کاسه 35۱۰/۹5 ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱۹3  آقای رمضان عبدالهی 
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عبدالهی 
آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  تاریخ ۹5/5/۱7اقامتگاه  بشناسنامه 5۲34در 
مرحوم منحصر است به5 پسر و یک دختر و همسر ۱- حسین عبدالهی ش ش 7۶۶5 فرزند پسر ۲- 
رمضان عبدالهی ش ش ۱۹3 فرزند پسر 3- رمضان عبدالهی ش ش 5۹۲ فرزند پسر 4- مصطفی 
عبدالهی ش ش ۱۱5 فرزند پسر 5- محمد عبدالهی ش ش ۱77 فرزند پسر ۶- نصرت عبدالهی 
ش ش ۱۸۲فرزند دختر 7- عصمت احمدی کرد آبادی 4۱ همسراینک با انجام تشریفات مقدماتی 
از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
شماره : ۲۱۲۱۶/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹4۰۹۹۸۰3۶5۱۰۰7۰۰شماره  پرونده:  ۹5۱۰۱۰۰3534۰۱۶۶۸شماره  اباغنامه:  شماره 
حسنعلی   : فرزند   ، وند  نورالدین  احمدی  سیامک   : ۱3۹5/۰7/۰4شکات  تنظیم:  تاریخ    ۹4۰۶75
و خانم هما احمدی نور الدین وند ، فرزند : صفدر ، شکایتی علیه متهم : غامرضا دوامی هنگام ، 
فرزند : محمد حسن ، دائر بر مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو  شهراصفهان)۱۰۸ جزایی سابق (  واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره 
۲۰5 ارجاع و به کاسه  ۹4۰۹۹۸۰3۶5۱۰۰7۰۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین شده 
آیین دادرسی دادگاه های  قانون  به تجویز ماده ۱۱5  و  بودن متهم   المکان  به علت مجهول  است. 
عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
نشانی  اعام  و ضمن  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  متهم  پس  تا  می شود 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: ۲۰۱7۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۰۸دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – ادیبی 

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  ۲54به  شماره  شناسنامه  دارای  کفرانی  اکبری  صغرا  فاطمه  خانم 
3۶۶4/۹5 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
زندگی گفته ورثه  بدرود  دائمی خود  تاریخ ۱3۸5/۲/۶اقامتگاه  سراجی کفرانی بشناسنامه 4۱۱۰۶در 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به۱- علی سراجی کفرانی به ش ش ۶-5۶5۰۱۲5۹۹ نسبت با 
متوفی فرزند ۲- زهرا سراجی کفرانی به ش ش ۰-5۶5۰۱۱۶5۲ نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه 
صغری اکبری کفرانی ش ش ۲54 نسبت با متوفی همسر 4- سرور سراجی کفرانی ش ش 57۲ 
نسبت با متوفی مادر 5- عبدالعلی سراجی کفرانی ش ش ۱3 نسبت با متوفی پدر و الغیر  اینک 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
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 : ۲۱۲54/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل 

اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای اصغر جواد محب   دارای شناسنامه شماره 33۹۶۲به شرح دادخواست به کاسه 3557/۹5 
ح ۱۰  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر جواد 
محب  بشناسنامه 474۶7در تاریخ۹5/4/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به پنج پسر ۲ دختر و همسر ۱- اصغر جواد محب ش ش 33۹4۲ فرزند 
پسر ۲- احمد جواد محب ش ش ۲7۱4 فرزند پسر 3- محمود جواد محب ش ش  ۱574 فرزند 
پسر 4- سعید جواد محب ش ش ۱۸۲۸ فرزند پسر 5- علی جواد محب ش ش ۱۶3۱۲ فرزند پسر 
۶- زهرا جواد محب ش ش ۸7۹ فرزند دختر 7- سعیده جواد محب ش ش ۲7۶5 فرزند دختر ۸- 
فاطمه شیرزادی اصفهانی ش ش ۱3۹5 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 : ۲۱۲۲۸/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای خسرو نصری اصفهانی دارای شناسنامه شماره 54به شرح دادخواست به کاسه 3۶43/۹5 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نصری نصر 
آبادی بشناسنامه ۹4در تاریخ۹۲/۱۰/۸اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به۱- فریدون نصری نصر آبادی 3۲ فرزند ۲- خسرو نصری نصر آبادی 54 
فرزند 3- رحمن نصری نصر آبادی ۶۸۶ فرزند 4- حسین نصری نصر آبادی ۶4 همسر 5- بتول 
نصری نصر آبادی 3۹۱ مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : ۲۱۲۲4/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کاسه 3۶۲7/۹5  آقای مصطفی صالحی دارای شناسنامه شماره ۱۲به شرح دادخواست 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رضائی خیر 
الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ۹3/۶/۱۲اقامتگاه دائمی خود  آبادی بشناسنامه ۱۱در 
مرحوم منحصر است به۱- اکبر صالحی خیر آبادی ۶۹۰ فرزند ۲- مصطفی صالحی ۱۲ فرزند 3- 
آبادی ۶۸۹ فرزند  احمد صالحی ۱۹ فرزند 4- غامرضا صالحی ۲۰ فرزند 5- کلثوم صالحی خیر 
۶- نرگس صالحی خیر آبادی 3۲ فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : ۲۱۲۲3/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 35۱5/۹5 ح  رنانی دارای شناسنامه شماره ۱77۰به شرح دادخواست  آقای جال رحیمی 
۱۰ از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر رحیمی 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  تاریخ۲/۱5اقامتگاه  در   ۲4۹ بشناسنامه  رنانی 
مرحوم منحصر است به سه پسر و ۲ دختر و همسر ۱- جواد رحیمی رنانی ش ش 44۱۸ فرزند پسر 
۲-جال رحیمی رنانی ش ش ۱77۰ فرزند پسر 3- امید رحیمی رنانی ش ش۱۲7۱۶۰۶۶۶ فرزند 
پسر 4- زهره رحیمی رنانی ش ش 3۶۰۶ فرزند دختر 5- نرگس جالی رنانی ش ش ۸4۶ فرزند 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  دختر ۶- صدیقه شفیع زاده زفره ش ش 3۹ همسر 
نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا 
واال گواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  آگهی ظرف  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : ۲۱۲۱4/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 353۶/۹5  دادخواست  شناسنامه شماره 3۹۶به شرح  دارای  آبادی  بهرام  زارع  اکبر  آقای 
از این دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین زارع 
بشناسنامه ۱۲۹در تاریخ۹5/۶/۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به۱- اکبر زارع بهرام آبادی 3۹۶ فرزند ۲- اصغر زارع بهرام آبادی ۲ فرزند 3- آیت هللا 
زارع بهرام آبادی 5۰7 فرزند 4- کبراء زارع بهرام آبادی ۱3 فرزند 5- صغرا زارع بهرام آبادی ۶3۸ فرزند 
۶- طاهره زارع بهرام آبادی ش ش ۱4 فرزند 7- فاطمه محبی دهنوی ۱4 فرزند والغیر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

شماره : ۲۱۲۱۹/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

از   ۱۰ ح   35۱۱/۹5 به کاسه  دادخواست  شرح  75به  شماره  شناسنامه  دارای  جوانی  مهدی  آقای 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا جوانی 
بشناسنامه ۲7در تاریخ۹5/۶/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به3 پسر و 5 یک همسر ۱- علی جوانی ش ش 53۱۸۱ فرزند پسر ۲- مهدی جوانی 
جونی ش ش 75 فرزند پسر 3- محمد جوانی جونی ش ش ۱۱5۶ فرزند پسر 4- بتول جوانی 
ش ش 54۲ فرزند دختر 5- زهرا جوانی ش ش ۱۶55 فرزند دختر ۶- زهره جوانی جونی ش 
جوانی  سمیرا   -۸ دختر  فرزند   ۱437 جونی ش ش  جوانی  طوبی   -7 دختر  فرزند   54۸۶۶ ش 
انجام  با  اینک  همسر   ۲۶ جونی ش ش  ذوالفقاری  عزت   -۹ دختر  فرزند   ۲۱۸۹۱ جونی ش ش 
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 : ۲۱۲۱7/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم طغیانی دارای شناسنامه شماره ۲۱4 به شرح دادخواست به کاسه 35۰۸/۹5 ح ۱۰  از این 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی طغیانی خوراسگانی 
بشناسنامه ۶۶در تاریخ۹4/۹/۲۰اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به زوجه و پنج دختر و یک پسر ۱- فاطمه لطیفی ش ش ۱زوجه ۲- مژگان طغیانی 
ش ش 754 فرزند دختر 3- مرضیه طغیانی ش ش ۱۰۱۸ فرزند دختر 4- مریم طغیانی ش ش 
۲۱4 فرزند دختر 5- میترا طغیانی خوراسگانی ش ش ۲۰5 فرزند دختر ۶- مینا طغیانی خوراسگانی 
ش ش ۹3 فرزند دختر 7- مسعود طغیانی خوراسگانی ش ش 3۶۶5۸ فرزندپسر 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 : ۲۱۲۱5/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ به آقای داود رضایی 
بایگانی  شماره   ۹5۰۹۹۸۰3۶5۸۰۰۹۰۱  : پرونده  شماره   ۹5۱۰4۶۰3۶5۸۰۰۰۱۰  : خواست  در  شماره 
سخی  غام  فرزند  رضایی  داود  آقای  اینکه  به  نظر   ۱3۹5/۰7/۰3: تنظیم  تاریخ   ۹5۰۹۱3  : شعبه 
از  سخی  فرزند  رضایی  نوریه  خانم  شکایت  حسب  مشترک  طفل  و  زوج  انفاق  ترک  اتهام  به 
بواسطه  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت   د/3۹   ۹5۰۹۱3 پرونده کاسه  در  دادسرا  این  طرف 
دادرسی  آئین  قانون   ۱۱5 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف  اباغ  نامبرده  به  امور کیفری مراتب  در  انقاب  و  دادگاههای عمومی 
حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   3۹ شعبه  در  آگهی 
خواهد معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت  در   شود. 

 شد. 
شماره :۲۰۲33/م الف دادیار شعبه 3۹ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان نیکبخت

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۲۰3۶۰ ک ۱۰۱متهمین  ۱- محمد خسروی ۲- بهنام خسروی 3- 
نادر جعفر  ........... موضوع شکایت  اتهام  به  ۲- فریبرز 3- جهانگیر    - -۱ بابک احمدی  فرزند 
آئین  قانون  ماده 344  اجرای  در  لذا  است  اعام گردیده   المکان  مجهول  اله  نعمت   فرزند  زاده  
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله  به 
دادگاه  اتهام خود در  به  تاریخ ۹5/۱۰/۱۸ ساعت ۸ صبح جهت رسیدگی  در  اباغ می گردد  نامبرده 
دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع  خود  از  و  حاضر  فاورجان  انقاب 
خواهد تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  اباغ  منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم   و 

 شد. 
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی احضار متهم 
 : بایگانی شعبه  شماره نامه : ۹5۱۰۱۱3۶557۰۰۸۰۶ شماره پرونده : ۹5۰۹۹۸3۶557۰۰۸5۲ شماره 
۹5۱۰۱3 تاریخ تنظیم : ۱3۹5/۰۶/۲5نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹5۱۰۱3/۲ ب ۲ ف متهم قاسم 
مجهول  محمود  سید  فرزند  احمدیان  بهرنگ  شکایت  موضوع  سرقت  اتهام  به   ...... فرزند  جالی 
نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون  ماده ۱74  اجرای  در  لذا  است  اعام گردیده  المکان 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقاب فاورجان حاضر  و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  اباغ  منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم   و 

شد .
 بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان

ثبت 6 میلیون یورو ال سی در سیستم بانکی استان یزد  محصوالت کشاورزی باید شناسنامه دار شوند
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حتما بخوانید!
سه جایزه از جشنواره ایتالیایی برای ...

نخســتین نمایشــگاه هنرهــای چوبــی 
سرویس فرهنگ

الهام شفیعی

مشــتمل بــر 110 اثــر هنــری از 63 
دســتی  صنایــع  معاونــت  همــت  بــه   هنرمنــد 
و هنرهــای ســنتی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، حمایــت 
ســفارت کــره جنوبــی در ایــران و یــک شــرکت 
بازرگانــی فعــال در بخــش خصوصــی در جنــب 
مســجد شــیخ لطــف هللا واقــع در ضلــع شــرقی 

میدان تاریخی نقش جهان برپا شد.
پیکرتراشــی، ُمنبــت، خاتــم کاری، ُمعــرق، ُمعــرق 
ــوخت  ــی، س ــبک، خراط ــت، ُمش ــرق منب ــم، ُمع  حج
و فلزکوبــی، سازســازی، ُمنبــت ُمعــرق، ســوخت 
چــوب، قواره ُبــری و گــره چینــی از جملــه ســبک های 

ــت. ــگاه اس ــن نمایش ــده در ای ــری عرضه ش هن
ــی ــراث فرهنگ ــتی اداره کل می ــع دس ــاون صنای  مع

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
اشــاره بــه برپایــی نمایشــگاه صنایــع دســتی در 
ــردم  ــت: م ــان گف ــش جه ــدان نق ــه می ــش خان نق
ســنتی  هنرهــای  دارنــد  دوســت  دنیــا  سراســر 
 اصفهــان را از نزدیــک ببیننــد؛ بــه همیــن منظــور

ــی  ــای چوب ــی هنره ــتای معرف ــگاهی در راس نمایش

ــت. ــده اس ــا ش ــان برپ ــنتی اصفه س
ــن  ــزاری چنی ــا برگ ــزود: ب ــی اف ــر جعفرصالح جعف
نمایشــگاه هایی، ارتبــاط فرهنگــی بــا زبــان هنــر 
برقــرار می شــود و مــا اعتقــاد داریــم کــه زبــان هنــر 
ــا ایــن  ــان جهــان فهــم اســت کــه همــه دنی یــک زب

زبــان مشــترک را متوجــه می شــوند.
گیونــگ هــوان گــواک، کنســول ســفارت کــره جنوبــی 
ــگاه  ــتین نمایش ــایش نخس ــن گش ــران، در آئی در ای
ایــن  در  افــزود:  اصفهــان  در  چوبــی  هنرهــای 

ــار  ــره ای در کن ــد ک ــترک، 200 هنرمن ــگاه مش نمایش
ــری  ــر هن ــار فاخ ــی، آث ــی و اصفهان ــدان ایران هنرمن

ــت. ــد گذاش ــش خواهن ــه نمای ــود را ب خ
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن نمایشــگاه فصــل 
مشــترک دیگــری بــرای ارتقــای ســطح تعامــات دو 
کشــور، به ویــژه در عرصــه فرهنگــی و هنــری باشــد.

گشــایش  از  خرســندی  ابــراز  بــا  همچنیــن  وی 
ــان  ــی در اصفه ــای چوب ــگاه هنره ــتین نمایش نخس
اضافــه کــرد: حمایــت و مشــارکت ســفارت کــره 

 جنوبــی در ایــران بــرای برپایــی ایــن نمایشــگاه
ــترک  ــگاه مش ــزاری نمایش ــرای برگ ــدی ب پیش درآم

هنــری ایــران و کــره جنوبــی اســت.
کنســول ســفارت کــره جنوبــی در ایــران خاطرنشــان 
 کــرد: در قــرن 21 میــادی، مقوله هــای فرهنگــی 
ــرا  ــرد؛ زی ــای گی ــا ج ــه ذهن ه ــد در هم ــری بای و هن
رخدادهــای فرهنگــی و آثــار هنــری بــه بهتریــن 
شــکل ارتباطــات میــان ملت هــا و مــردم را افزایــش 

می دهــد.
گــواک در ادامــه بــا اشــاره بــه ســفر رئیس جمهــوری 
ــفر  ــن س ــرد: ای ــح ک ــران تصری ــه ای ــی ب ــره جنوب ک

ــرد. ــتحکم تر ک ــت را مس ــتی دو مل ــد دوس پیون
ابتــدای ســال آینــده، نمایشــگاه بــزرگ صنایــع 
دســتی بــه طــور مشــترک بیــن ایــران و کــره جنوبــی 
در اصفهــان برگــزار می شــود کــه خــود نیــز مقدمــه ای 
بــرای تعامــل و تبــادل نظــر بیــن هنرمنــدان اصفهانــی 

و کــره ای اســت.
ایــن نمایشــگاه تــا 29 مهــر دایــر خواهــد بــود 
اصفهــان  ســنتی  هنرهــای  بــه  عاقه منــدان  و 
می تواننــد از ســاعت 9 صبــح تــا 19 بعدازظهــر از 
نمایشــگاه صنایــع دســتی نقــش خانــه بازدیــد کننــد.

 برپایی نمایشگاه کتاب کرمان 

از 24 آبان ماه

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
اســامی اســتان کرمــان در جلســه 
شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 
کرمــان گفــت: بــر اســاس اباغیــه 
ــگ عمومــی کشــور  شــورای فرهن
بــر  شــد  قــرار  اســتان ها  بــه 
اســاس فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری دربــاره ســبک زندگــی ایرانی اســامی، هــر اســتان روی 
یــک موضــوع کار کنــد.  محمدرضــا علیــزاده بیــان داشــت: در 
اســاتید  هماهنگــی  بــا  موضوعــی کــه  اســتان کرمــان، 
دانشــگاه ها انتخــاب شــد، »احتــرام بــه قانــون و دالیــل 
قانون گریــزی عــده ای از مــردم« اســت کــه بــه عنــوان پــروژه 
تحقیقاتــی در حــال انجــام اســت و نتیجــه اقدامــات در جلســه 
بعــدی اعــام می شــود. وی عنــوان کــرد: پنــج ســؤال شــورای 
ــا  ــی ب ــاد مقاومت ــتای اقتص ــور در راس ــی کش ــگ عموم فرهن
موضــوع گفتمان ســازی را داشــتیم کــه بــه دســتگاه های 
عضــو ارســال و پاســخ ها جمع بنــدی و بــه تهــران ارســال 
ــان  ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــد. مدی ش
همچنیــن بــا اشــاره بــه هفتــه کتــاب عنــوان کــرد: نمایشــگاه 
بــزرگ کتــاب اســتان کرمــان امســال همزمــان بــا هفتــه کتــاب 

از 24 آبان ماه برپا می شود.

 حماسه حسینی 
به روایت موسیقی عاشورایی

ــای  ــا جلوه ه ــق ب ــدی عمی ــی پیون ــیقی ایران ــاز موس از دیرب
ــاد  ــن از ظرفیت هــای زی گوناگــون مذهــب داشــته اســت.  ای
اهمیــت و تاثیرگــذاری موســیقی ناشــی می شــود کــه از یــک 
ــاظ  ــخیف ترین الف ــا س ــیده و ب ــا کش ــه غن ــد ب ــو می توان س
ــن  ــه مت ــد ب ــر می توان ــوی دیگ ــود و از س ــه ش ــم آمیخت دره
ــروز  ــه ام ــی ک ــا جای ــذارد ت ــدم گ ــای آن ق ــب و جلوه ه مذه
کمتــر آییــن مذهبــی از قبیــل نوحــه، مرثیــه، روضــه، مولــودی 

ــنید. ــیقی ش ــدون آوا و موس ــوان ب ــه و ...  را می ت تعزی
ــته  ــی از گذش ــای مذهب ــی و آیین ه ــیقی ایران ــاط موس  ارتب
ــر هــم  ــن دو، ب ــک از ای ــه هــر ی ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــون ب تاکن
ــه  ــد؛ ب ــت کرده ان ــم حرک ــل ه ــی در تکام ــوده و حت ــذار ب اثرگ
ــه های آوازی  ــک گوش ــه کم ــه ب ــور ک ــال همان ط ــوان مث عن
ایرانــی، تعزیه خوانــی رواج می یابــد، از ســوی دیگــر بــا توجه به 
ــده  الحــان روضه خوان هــا گوشــه هایی از موســیقی ردیفــی زن
ــا  ــام روضه خوان ه ــا ن ــه ها ب ــام گوش ــی ن ــه حت ــود ک می ش
ــا در ردیف هــای موســیقی گوشــه هایی  ــن می شــود؛ مث عجی
وجــود دارد کــه بــه نــام روضه  خوان هــای قدیمــی ثبــت شــده 
اســت؛ مثــل گوشــه »حیــدری« یــا »حاج حســینی« یــا 

ــات درویــش حســن«. »بی

اخبار کوتاه

 تشییع پیکر سعید کشن فالح 

در تاالر حوزه هنری
ــوم  ــر مرح ــییع پیک ــم تش  مراس
ــی در  ــن فاح در حال ــعید کش س
ــه  ــد ک ــزار ش ــری برگ ــوزه هن ح
ــن در  ــر وی را روی س ــدا پیک ابت
تــاالر حــوزه هنــری قــرار دادنــد تا 
ــی  ــا او خداحافظ ــواده وی ب خان
کننــد. ایــن مراســم کــه بــا حضور 
جمعــی از اهالــی هنــر و مدیــران و نیــز بســتگان وی برگــزار 
می شــود، بــه شــکل رســمی در حیــاط مجموعــه حــوزه 

هنری و با ایراد سخنرانی هایی ادامه می یابد.  
محســن مومنــی شــریف بــا بیــان اینکــه بــاور رحلــت اســتاد 
ــال ها  ــه س ــان اگرچ ــت: ایش ــت، گف ــخت اس ــن فاح س کش
ــو درمــی آورد  ــه زان  از بیمــاری رنــج می بــرد، امــا بیمــاری را ب

و این باعث نشد از فعالیت هایش کاسته شود.
ــز مــا شــخصیتی  ــزود: اســتاد عزی ــری اف رئیــس حــوزه هن
ــه  ــل نیکــو را داشــت ک ــز و مجموعــه ای از خصای ارادت برانگی
ــری  ــه در حــوزه هن ــی ک انســان را مجــذوب می کــرد. از زمان
در خدمــت ایشــان بودیــم، فــردی اهــل عمل، خســتگی ناپذیر 
و مجاهــد بــود و بــه شــهرت و بــروز و ظهــور رســانه ای بی اعتنا 
بــود؛ بــه همیــن دلیــل متأســفانه آن طــور کــه بایــد و شــاید 
ــرد:  ــان ک ــد. وی خاطرنش ــا ادا نش ــانه های م ــق او در رس ح
ســعید کشــن فاح از طایــه داران هنــر انقــاب اســامی و در 
ــی را گرفــت  ــری مشــفق دســت جوانان ــم و راهب قامــت معل

کــه امــروز از هنرمنــدان بنــام کشــور هســتند.

 سه جایزه از جشنواره ایتالیایی 
برای سینمای ایران

 فیلم هــای کوتــاه »گورمردهــا« بــه کارگردانــی علــی مردمــی 
ــز  ــرادی جوای ــده م ــی های ــه کارگردان ــار« ب ــی دام و »قارل
اصلــی بخــش کوتــاه نوزدهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن ــا را ب مذهــب امــروز ایتالی
در مراســم اختتامیــه نوزدهمیــن دوره ایــن جشــنواره کــه در 
تورنتــوی ایتالیــا برگــزار شــد، هیئــت داوران جشــنواره، جایــزه 
ــار داوران  ــم افتخ ــنواره و دیپل ــاه« جش ــم کوت ــن فیل »بهتری
بخــش »جامعــه جهانــی کلیســاها« را بــه »گورمردهــا« اهــدا 

کردنــد. 
ــی  ــه »قارل ــود را ب ــزه خ ــب، جای ــن مذاه ــش بی داوران بخ
ــط  ــروز« توس ــب ام ــنواره »مذه ــد. جش ــدا کردن ــار« اه دام
موسســه »ســیاه و ســفید« برگــزار مــی شــود و هــدف اصلــی 
آن، ایجــاد ارتبــاط بیــن اعتقــادات و زندگــی ســنتی و بومــی 

ــردم سراســر دنیاســت. م
دوازدهمیــن دوره ایــن جشــنواره 7 تــا 16 اکتبــر برابــر بــا 16 

تــا 25 مهــر در شــهر تورنتــوی ایتالیــا برگــزار شــد.

اخبار کوتاه

بــر اســاس نظــام رتبه بنــدی ســایماگو، 99 دانشــگاه از ایــران 
در بیــن 5 هــزار و 147 دانشــگاه برتــر دنیــا قــرار گرفتــه کــه 
ــه  ــت. ب ــان اس ــتان اصفه ــگاه از اس ــان، 7 دانش ــن می از ای
گــزارش فــارس بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی نظــام 
ــران در بیــن 5 هــزار  ــدی ســایماگو، 99 دانشــگاه از ای رتبه بن

برتــر دنیــا قــرار گرفتــه  و 147 دانشــگاه 
کــه در بیــن دانشــگاه های ایرانــی حاضــر 
اســتان  از  دانشــگاه   7 فهرســت،  ایــن  در 
اصفهــان حضــور دارنــد کــه بــه ترتیــب شــامل 
دانشــگاه های صنعتــی اصفهــان، کاشــان، 
آزاد  اصفهــان،  اصفهــان،  پزشــکی  علــوم 
ــان  ــکی کاش ــوم پزش ــاد، عل ــامی نجف آب اس

و آزاد اســامی اصفهــان )خوراســگان( هســتند. 10 دانشــگاه 
برتــر ایــران در ایــن فهرســت نیــز بــه ترتیــب شــامل تهــران، 
علــوم پزشــکی تهــران، صنعتــی شــریف، امیرکبیــر، تربیــت 
مــدرس، صنعتــی اصفهــان، علــوم و فنــاوری ایران، فردوســی 
ــوم و تحقیقــات آزاد هســتند. دانشــگاه  مشــهد، شــیراز و عل

تهــران بــه عنــوان برتریــن دانشــگاه ایرانــی در فهرســت 
ســایماگو دارای رتبــه 395 در بیــن دانشــگاه های برتــر 
دنیاســت. رتبــه جهانــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز 525 
اســت؛ همچنیــن رتبــه ســایر دانشــگاه های حاضــر در اســتان 
اصفهــان در ایــن فهرســت بیــن 587 تــا 680 قــرار دارد. بــر 
ــران  ــدی، دانشــگاه های ای ــن رتبه بن اســاس ای
ــوآوری  در  ــه 14، ن ــش در رتب ــه پژوه در زمین
رتبــه 75، تاثیــر اجتماعــی در رتبــه 50 و در 
مجمــوع در رتبــه 30 دنیــا قــرار گرفتنــد. نظــام 
ــی از  ــاس ترکیب ــر اس ــایماگو ب ــدی س رتبه بن
ســه شــاخص پژوهــش، نــوآوری و تأثیــر 
ــا  ــگاه های دنی ــدی دانش ــه رتبه بن ــی ب اجتماع
می پــردازد. اصفهــان دومیــن اســتان دانشــگاهی کشــور 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــا حــدود 330 هــزار دانشــجو و 150 مرک ب
ــاوری  ــی و فن ــای علم ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــت و ب اس
کشــور، نقشــی مهمــی در معرفــی و شناســاندن ظرفیت هــای 

ــگاه ها دارد. ــر دانش ــا و دیگ ــه دنی ــران ب ــگاهی ای دانش

7 دانشگاه از استان اصفهان در میان برترین دانشگاه های جهان
ــر  ــروه »هن ــد و جــذاب گ ــای انیمیشــن جدی کاراکتره
انیمیشــن  ایــن  پوســتر رســمی  اولیــن  در  پویــا« 

ــد. ــی ش رونمای
»فیل شــاه«، جدید تریــن محصــول گــروه »هنــر پویــا« 
بــه کارگردانــی هــادی محمدیــان و تهیه کنندگــی حامــد 

ــل  ــام مراح ــا اتم ــه ب ــت ک ــری اس جعف
مدلســازی کاراکتر هــا و طراحــی اســتوری 
ریــل، مدتــی اســت وارد فــاز تولیــد شــده 
و قــرار اســت بــرای نخســتین بار در ســی 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش و پنجمی

فجــر رونمایــی شــود. 
ــرای نخســتین بار از کاراکترهــای  امــروز ب

ــن  ــن پوســتر ای ــب اولی ــن انیمیشــن در قال جــذاب ای
فیلــم رونمایــی شــد.

ــادفیل«  ــام »ش ــه ن ــی ب ــه فیل ــه بچ ــاه«، قص »فیل ش
ــا چلفتــی اســت.  اســت کــه بســیار دســت و پ

اســت:  آمــده  انیمیشــن  ایــن  اولیــه  توضیــح  در 

فیل هــا  گلــه  رئیــس  آفریقــا،  در  جنگلــی  »در 
ــد  ــار دارن ــه انتظ ــه هم ــود ک ــدی می  ش ــب فرزن صاح
ــور  ــاف تص ــا برخ ــد؛ ام ــه باش ــس گل ــین رئی جانش
ــی اســت  ــا چلفت ــه »شــادفیل« بســیار دســت و پ  هم
و هیــکل گنــده اش همیشــه ســبب تخریــب و خرابکاری 

ــود...« می  ش
ــا«  ــر پوی ــروه »هن ــت گ ــر اس ــایان ذک ش
در  فرهنگی هنــری  کنسرســیوم  اولیــن 
بخــش خصوصــی اســت کــه توســط 
ــت ســنگ  ــری هف موسســات فرهنگی هن
و ســلوک افاکیــان بــا شــعار »فرزندانتــان 
بیاوریــد«  ســینما  بــه  آســوده خاطر  را 
پایه گــذاری شــده و در اولیــن قــدم نیــز انیمیشــن 
ســینمایی »شــاهزاده روم« را بــا همیــن شــعار در 
ســینماهای کشــور عرضــه کــرد و توانســت بــا فــروش 5 
میلیــارد تومانــی عنــوان ســومین فیلــم پربیننــده ســال 

94 را از آن خــود ســازد. تســنیم

آگهی احضار متهم 
اتهام  به  این شعبه  آقای مهدی حاتمیان      فرزند  سلیمان  در پرونده شماره 950254 ب 16  
کاهبرداری    تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت 

پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود .
 شماره : 21322/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی

آگهی احضار متهم 
آقای فرشید جابر  صادقیان      فرزند  رسول  در پرونده شماره 950233 ب 16  این شعبه به اتهام 
کاهبرداری    تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت 

پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود .
 شماره : 21319/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای هومن حاجی رسولیها با وکالت آزاده میرزائی دارای شناسنامه شماره 2455به شرح دادخواست 
به کاسه 3572/95 ح 10   از این در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر حاجی رسولیها بشناسنامه 588در تاریخ 95/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
ش  ش  شجاعت  زهره   -1 پسر  سه  و  زوجه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
38815 زوجه 2- اشکان حاجی رسولیها ش ش 41576 فرزند پسر 3- ساسان حاجی رسولیها 
انجام  با  اینک  پسر  فرزند   2455 ش  ش  رسولیها  حاجی  هومن   -4 فرزندپسر   5856 ش  ش 
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 : 21207/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسن افتخاری رنانی دارای شناسنامه شماره 8979به شرح دادخواست به کاسه 3528 ح 10   
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم افتخاری 
بشناسنامه 14در تاریخ 79/6/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک همسر 1- حسن افتخاری رنانی ش ش 8979 فرزند پسر 
2- اصغر افتخاری رنانی ش ش 8980فرزند پسر 3- صدیقه افتخاری رنانی ش ش 361 فرزند 
دختر 4- توران افتخاری رنانی ش ش 97 فرزند دختر 5- مهناز افتخاری ش ش 10382 فرزند دختر 
6- عزت یوسفی رنانی ش ش 8123 همسراینک 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 : 21230/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریده جابری دهنوی دارای شناسنامه شماره 710به شرح دادخواست به کاسه95/ 3691 ح 10   
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی جابری 
دهنوی بشناسنامه 575در تاریخ 95/3/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر – پنج دختر و یک همسر 1- محمد علی جابری به ش ش 
4181 نسبت فرزند 2- حیدر علی جابری دهنوی به ش ش1506 نسبت فرزند 3-  امیر علی جابری 
دهنوی به ش ش162 نسبت فرزند4- اشرف  جابری دهنوی به ش ش2645 نسبت فرزند5-پروانه  
جابری دهنوی به ش ش1291  نسبت فرزند6-پروین جابری دهنوی به ش ش1291  نسبت فرزند 
7-فریده  جابری دهنوی به ش ش710   نسبت فرزند 8- زهرا جابری دهنوی به ش ش756  نسبت 
فرزند 9-عصمت خانم نصیری دهنوی به ش ش29  نسبت همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.
 شماره : 21200/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آبادی     دارای شناسنامه شماره 8به شرح دادخواست به کاسه95/  ربابه خاکزاری مهدی  خانم 
داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا    این  از     10 ح    3633
دائمی  93/6/28اقامتگاه  تاریخ  2در  بشناسنامه  آبادی  مهدی  زاری  خاک  هللا  روح  شادروان 
خاکزاری  ربابه   -1 مادر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی   مادر   8 ش  ش  آبادی  مهدی 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد. 
شماره : 21201/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا توسلی کجانی  دارای شناسنامه شماره 6142به شرح دادخواست به کاسه 3541/95 

داده که شادروان هدایت هللا  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 
توسلی بشناسنامه 13در تاریخ 95/4/24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به1- حمید رضا توسلی کجانی 6142 فرزند 2- پروانه توسلی کجانی 999 فرزند 
3- محبوبه توسلی کجانی 5216 فرزند 4- پروین توسلی کجانی 36 همسر والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 21218/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
صفری اسکندری انالوجه با وکالت اعظم محمدی و فاطمه محمدی  دارای شناسنامه شماره 1471به 
شرح دادخواست به کاسه 3544/95 از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل سلطانی بشناسنامه 1804در تاریخ 95/3/29اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- صفری اسکندری انالوجه 1471 
همسر 2- جمیله جمشیدی 219 مادر والغیراینک 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 : 21231/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سوسن برادران دارای شناسنامه شماره 340به شرح دادخواست به کاسه 3617/95 ح 10  از 
برادران  داده که شادروان صفقلی  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا 
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  95/6/16اقامتگاه  تاریخ  در  بشناسنامه 3573  قهفرخی 
الفوت آن مرحوم منحصر است به2 پسر و پنج دختر 1- عبدهللا برادران قهفرخی ش ش 91 فرزند 
پسر 2- علیرضا برادران قهفرخی ش ش 106 فرزند پسر 3- اختر برادران قهفرخی ش ش 18 فرزند 
دختر 4- سوسن برادران قهفرخی ش ش 340 فرزند دختر 5- محبوبه برادران قهفرخی ش ش 
9313 فرزند دختر 6- سهیا برادران قهفرخی ش ش9314 فرزند دختر 7- مژگان برادران قهفرخی 
ش ش 9814 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 : 21274/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهین دخت صابری دارای شناسنامه شماره 27964به شرح دادخواست به کاسه 3533/95 از 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پری دخت صابری 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  95/5/30اقامتگاه  تاریخ  4291در  بشناسنامه 
مرحوم منحصر است به1- منوچهر صابری 146 برادر 2- آزرم دخت صابری 7718 خواهر 3- عذرا 
صابری 1631 خواهر 4-مهین دخت صابری 2796 خواهر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
شماره : 21225/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجتبی نظری دارای شناسنامه شماره 232 به شرح دادخواست به کاسه 3666/95 ح 10 از این 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس نظری بشناسنامه 
3در تاریخ 95/6/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به2 پسر و یک دختر و همسر و مادر 1- مصطفی نظری علویجه ش ش 232 فرزند پسر 2- مجتبی 
نظری ش ش 1917 فرزند پسر 3- ناهید نظری علویجه ش ش  12620 فرزند دختر4- ام البنین 
نظری علویجه ش ش  289 همسر 5- شهربانو مصری پور علویجه ش ش4634 مادر متوفی اینک 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 
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 : 21192/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از    10 به کاسه 3673/95 ح  دادخواست  دارای شناسنامه شماره 1003به شرح  خانم زهرا کمالی 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدیر علی کمالی 
خوراسگانی بشناسنامه 3539در تاریخ 92/11/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به4 پسر -3 دختر – همسر 1- محمود کمالی خوراسگانی ش ش 
95 فرزند پسر 2- احمد کمالی خوراسگانی ش ش 96 فرزند پسر3- حسن کمالی خوراسگانی ش 
ش 779 فرزند پسر4- رضا  کمالی خوراسگانی ش ش 13 فرزند پسر5-  عزت  کمالی خوراسگانی 
فاطمه  کمالی   -7 پسر  1003فرزند  خوراسگانی ش ش  زهرا   کمالی   -6 پسر  فرزند   1 ش ش 
خوراسگانی ش ش 132 فرزند پسر 8- خاتون مضاربی ش ش 1597 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 : 21186/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم فروزان نعمت الهی دارای شناسنامه شماره 1200012100به شرح دادخواست به کاسه 3693/95  
نعمت  داده که شادروان علی  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این  از 
الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  1392/12/22اقامتگاه  تاریخ  1در  بشناسنامه  الهی 
آن مرحوم منحصر است به1- فرنگیس آقائی گنجکان به ش ش 29 نسبت با متوفی همسر 2- 
به ش  الهی  نعمت  الهام    -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   1200012100 به ش ش  الهی  نعمت  فروزان 
با متوفی فرزند5- الهی به ش ش 485 نسبت  با متوفی فرزند 4- مهین  نعمت  ش 2 نسبت 
پیمان   نعمت الهی به ش ش 4220435840  نسبت با متوفی فرزند 6- ایمان   نعمت الهی به 
مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر  فرزند  متوفی  با  نسبت  ش ش 58  
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد. 
شماره : 21272/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 3534/95  آقای غامحسین سبحانی دارای شناسنامه شماره 1312به شرح دادخواست 
علی  راه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از 
الفوت  سبحانی بشناسنامه 7در تاریخ 95/4/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
فرزند   2342 سبحانی  نرگس   -2 همسر   101 افشاری  ماهتاب  به1-  است  منحصر  مرحوم  آن 
فرزند   210 سبحانی  اکرم  فرزند5-   1242 سبحانی  لیا   -4 فرزند   3037 سبحانی  راضیه   -3
فرزند 8- کیومرث سبحانی 238   1605 رضا سبحانی   فرزند 7- محمد  زهره سبحانی 834   -6
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزندوالغیر   1312 سبحانی  غامحسین  فرزند9- 
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : 21221/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد علی پور خلیلی  دارای شناسنامه شماره 673 به شرح دادخواست به کاسه 3718/95 
زهره  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   10 ح 
ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  95/4/29اقامتگاه  تاریخ  559در  بشناسنامه  چهارسوقی  تدین 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1 پسر و 3 دختر و همسر و مادر 1- حمید پور خلیلی ش 
ش 550 فرزند پسر 2- زهرا پور خلیلی ش ش 1785 فرزند دختر 3-سمانه  پور خلیلی ش ش 
1270155024 فرزند دختر 4-عطیه  پور خلیلی ش ش 127252296 فرزند دختر 5- محمد علی   
پور خلیلی ش ش 673 همسر 6- بتول حاج زرگر باشی ش ش 974 مادر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 21188/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حبیب اله قصری دارای شناسنامه شماره 1860 به شرح دادخواست به کاسه 3675/95 ح 10  
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه قصری 
بشناسنامه 107 در تاریخ 93/1/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به2 پسر و 4 دختر و همسر 1- رحمت اله قصری ش ش 1668فرزند پسر 2- حبیب 
عصمت   -4 دختر  فرزند   573 قصری ش ش  فاطمه   -3 پسر  فرزند   1860 قصری ش ش  اله 
قصری ش ش 574 فرزند دختر 5- بتول قصری ش ش 1396 فرزند دختر 6- عفت قصری ش 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  ش 287فرزند دختر 7- مصطفی قصری ش ش 330 همسر 
از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  یکمرتبه  نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 شماره : 21190/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  1270682520به شرح  دارای شناسنامه شماره  یحیی کاظمی جروکانی  آقای 
3727/95 ح 10  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن کاظمی جروکانی بشناسنامه 15در تاریخ 95/7/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
جروکانی ش  تیموری  زهرا   -1 دختر   2 و  پسر   4 زوجه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
ش58 زوجه 2- محسن کاظمی جروکانی ش ش 103 فرزند پسر 3- علی کاظمی جروکانی ش 
ش1170فرزند پسر 4- محمد حسین کاظمی جروکانی ش ش 280 فرزند پسر 5- یحیی کاظمی 
جروکانی ش ش 1270682520 فرزند پسر 6- فاطمه کاظمی جروکانی ش ش 1271236176 فرزند 

دختر 7- فائز کاظمی جروکانی ش ش 1274020255 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 : 21185/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مصطفی صالحی دارای شناسنامه شماره 12  به شرح دادخواست به کاسه 3626/95  از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاجی بابا صالحی خیر 
آبادی بشناسنامه 429 در تاریخ 1388/1/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به1- اکبر صالحی خیرآبادی 690 فرزند 2- مصطفی صالحی 12 فرزند 3- احمد 
صالحی 19 فرزند 4- غامرضا صالحی 20 فرزند 5- کلثوم صالحی خیر آبادی 689 فرزند 6- نرگس 
صالحی خیر آبادی32 فرزند 7- فاطمه رضائی خیر آبادی 11 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 21222/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی احضار 
شماره در خواست : 9510460358100019 شماره پرونده : 9509980358100615 شماره بایگانی شعبه  
: 950643 تاریخ تنظیم : 1395/06/28نظر به اینکه آقای شیر آقا محمدی بانام جعلی عباس بحرینی 
فرزندمحمد متهم به کاهبرداری فروش مال غیر  و خیانت در امانت به شماره پرونده 950643 شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند ووقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
شماره : 20251/ م الف عبدالحسین مرادی -بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

آگهی احضار 
بایگانی  شماره   9509980358100394  : پرونده  شماره   9510460358100020  : خواست  در  شماره 
باقی زاده فرزندمحمد جواد   اینکه آقای بهزاد  به  تاریخ تنظیم : 1395/06/28نظر   950411 : شعبه  
اصفهان  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه   950411 پرونده  شماره  به  ای   رایانه  به کاهبرداری  متهم 
المکان  مجهول  به  توجه  با  باشد  می  آگهی  انتشار  از  پس  ماه  یک  ظرف  ووقت حضور  باشند  می 
بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
 مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 شد. 
شماره : 20232/ م الف عبدالحسین مرادی - بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمود بهار لوئی دارای شناسنامه شماره 7به شرح دادخواست به کاسه 3671/95 ح 10  از 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نصیر زاده 
بشناسنامه 3در تاریخ 95/6/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به3 پسر و 4 دختر و همسر و مادر 1- شکر اله بهار لوئی ش ش 3796 فرزند پسر 
2- عبداله بهار لوئی ش ش 2584 فرزند پسر 3- محسن بهار لوئی ش ش 2548 فرزند پسر 
4- مریم بهار لوئی ش ش 76621 فرزند دختر 5- محبوبه بهار لوئی ش ش 1886 فرزند دختر 
6- سهیا بهار لوئی ش ش 1852 فرزند دختر 7- منیژه بهارلوئی ش ش197 فرزند دختر 8- محمود 
بهار لوئی ش ش 7 همسر متوفی 9- فرخنده عربی قره بلطاقی ش ش 639 مادر متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 21184/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نادر وادی پور دارای شناسنامه شماره 3200به شرح دادخواست به کاسه 3536/95 ح 10  از 
وادی  شادروان صدراله  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا   این 
پوربشناسنامه 195 در تاریخ 82/5/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر 3 دختر و همسر 1- نادر وادی پور ش ش 3200 پسر متوفی 2- مژده 
وادی پور ش ش 16350 دختر متوفی 3- مرجان وادی پور ش ش 16351 دختر متوفی 4- روشنک 
وادی پور ش ش 357 دختر متوفی 5- بتول نرم چشم 369 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.
 شماره : 21226/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

برپایی نمایشگاه مشترک فرهنگی و هنری صنایع دستی چوبی در اصفهان 

رونمایی از اولین پوستر انیمیشن ایرانی »فیل شاه« 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

برای مسابقات جهانی برمی گردم سه شنبه  27  مهرماه   61395
ـــمـــاره  276 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  کار کاپیتان پرسپولیس 

مرا تحت تاثیر قرار داد
عضــو هیئت مدیــره اســتقالل 
گفت: کار کاپیتان پرســپولیس 
 بــرای مــن ارزشــمند بــود 
و مــرا تحــت تاثیــر قــرار داد.

ــاره  ــدری درب ــور پورحی منص
ــینی  ــیدجالل حس ــه س اینک
پرســپولیس  دیــدار   در 
ــن  ــه او وارد زمی ــش ب ــاس منق ــا لب ــران ب ــت  ته و نف
ــپولیس  ــان پرس ــه کاپیت ــت: کاری ک ــار داش ــد، اظه ش
تاثیــر قــرار داد و خیلــی  انجــام داد، مــرا تحــت 

خوشحالم که این تصویر را دیدم.
ــرای مــن انجــام  وی افــزود: اگــر اســتقاللی ها کاری ب
ــه اســم اســتقاللی بودنشــان می گــذارم؛ امــا  ــد، ب دهن
ــوان کاپیتــان تیــم رقیــب  ــه عن حرکــت ســید جــالل ب
ــم  ــود. از ســید جــالل تشــکر می کن ــم ارزشــمند ب  برای

و برای او آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.

برای مسابقات جهانی برمی گردم
کیمیــا علیــزاده پــس از عمــل جراحــی امیــد دارد کــه 
دوران نقاهــت را ســپری کنــد و بــه مســابقات جهانــی 

برســد.
ــش از  ــه پی ــک ک ــران در المپی ــدال آور زن ای ــن م اولی
المپیــک از ناحیــه مــچ پــای چــپ دچــار مصدومیــت 

ــرار گرفــت. ــود، تحــت عمــل جراحــی ق ب
از  پیــش  علیــزاده درخصــوص شــرایطش گفــت: 
ــک  ــی در المپی ــودم و حت ــده ب ــیب دی ــک آس المپی
ــر داشــتند، نگــران  ــه از آســیب دیدگی ام خب کســانی ک
ــادی  ــم. درد زی ــارزه کن ــوب مب ــم خ ــه نتوان ــد ک  بودن
ــالش بســیاری  ــرای مــدال طــال ت را تحمــل کــردم و ب
ــا  ــز گرفتــم. وی افــزود: خوشــبختانه ب کــردم؛ امــا برن
ــی برنگشــتم. می خواهــم  همــان آســیب، دســت خال
در آینــده مــدال خوشــرنگ تری در المپیــک بگیــرم کــه 

امیــدوارم طــال باشــد.
 وی ادامــه داد: شــرایطم هم اکنــون خــوب اســت 
 و عمــل بــا موفقیــت انجــام شــد. بایــد دوران نقاهــت 
را ســپری کنــم تــا بــرای مســابقات جهانــی ســال آینده 
آمــاده شــوم و امیــدوارم بتوانــم بــرای کشــورم افتخــار 

بیافرینم.
ــود  ــای خ ــان صحبت ه ــک در پای ــز المپی ــده برن دارن
خاطرنشــان کــرد: از پزشــکان کــه در ایــن مــدت 
زحمــت زیــادی برایــم کشــیدند، تشــکر می کنــم. 
همچنیــن از مســئوالن فدراســیون، مربــی و خانــواده ام 

کمــال تشــکر را دارم.

  درخشش ورزشکاران چهارمحالی

 در مسابقات تیراندازی کشور
مریــم  و  رســتمی  ام البنیــن 
اســتان  ورزشــکار  دو  کیانــی، 
بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
مقــام اول مســابقات تیرانــدازی 
بــا تفنــگ بــادی قهرمانی کشــور 
در بخــش ورزشــکاران تاالســمی 

دست پیدا کردند.
رقابت هــای تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی ۱۰ متــر بــا حضــور ۲۹ 

ورزشــکار بانــوی تاالســمی از ۱۸ اســتان برگــزار شــد.
ــاالی ۲۵  ــال و ب ــر ۲۵ س ــنی زی ــا در دو رده س ــن بازی ه ای
ســال، طبــق قوانیــن ISSF و بــه صــورت انفــرادی برگزار شــد.

در پایــان ایــن مســابقات، ام البنیــن رســتمی در رده ســنی زیــر 
ــه  ــاالی ۲۵ ســال ب ــی در رده ســنی ب ــم کیان ۲۵ ســال و مری

عنوان هــای اول ایــن مســابقات  دســت پیــدا کردنــد.

 نقره دوره قبل را به طال 

تبدیل می کنم
ــی  ــیار خوب ــات بس ــت: تمرین ــه گف ــی کارات ــم مل ــو تی  عض
ــا اجــرای  را طــی ماه هــای گذشــته پشــت سرگذاشــتیم و ب
ــچ  ــرایط الزم هی ــدن ش ــم ش ــی و فراه ــای کادر فن برنامه ه
بهانــه ای بــرای نتیجــه نگرفتــن در رقابت هــای جهانــی 
ــزود:  ــوق اف ــب ف ــان مطل ــا بی ــدی ب ــعید احم ــم. س نداری
پــس از مدت هــا تمریــن زیــر نظــر کادر فنــی و پشــت 
خــدا  آماده ســازی  اردوی  مرحلــه  چندیــن  سرگذاشــتن 
ــای  ــه رقابت ه ــی ب ــی و فن ــرایط بدن ــن ش ــکر در بهتری را ش
ــه  ــن ک ــا م ــه داد: نه تنه ــویم. وی ادام ــزام می ش ــی اع جهان
ــد. هــدف  ــرار دارن ــن شــرایط ق ــم در بهتری همــه اعضــای تی
ــی  ــی جهان ــاال روی تاتام ــی ســطح ب ــه مبارزات ــا ارائ ــه م هم
ــه  ــه ب ــت ک ــران اس ــه ای ــا از کارات ــی زیب ــه نمایش ــرای ارائ ب
امیــد خــدا بــا مدال هــای رنگارنــگ همــراه شــده و شــرمنده 
مــردم نشــویم. ایــن عضــو تیــم کاراتــه دربــاره رقبــای خــود 
ــت  ــی اس ــابقات جهان ــت: مس ــابقات گف ــن دوره از مس  در ای
و همــه بــرای کســب مــدال بــه میــدان می آینــد؛ ولــی بایــد از 
کاراته کارهــای فرانســه، مصــر، ترکیــه، مراکــش و آذربایجــان 
ــام ببــرم. وی افــزود:  ــه عنــوان جدی تریــن رقبــای خــود ن ب
از تجربــه دو دوره قبلــی حضــور در مســابقات جهانــی بهتریــن 
بهــره را خواهــم بــرد تــا مــدال نقــره ۲۰۱۴ آلمــان را بــه مــدال 
ــارزه بخــش تیمــی  ــاره مب طــالی تبدیــل کنــم. احمــدی درب
هــم گفــت: رقابت هــای تیمــی از مهم تریــن بخش هــای 
ــه  ــی کارات ــای فن ــه قابلیت ه ــت ک ــی اس ــای جهان رقابت ه
ــه نمایــش می گــذارد. مــا طــالی دوره قبــل  یــک کشــور را ب
ــم و در  ــران کســب کردی ــرای ای تیمــی را پــس از ۵۰ ســال ب

ایــن دوره بایــد از عنــوان قهرمانــی خــود دفــاع کنیــم. 

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

ــکار  ــاهد پی ــهر، ش ــگاه فوالدش ــاه، ورزش ــنبه ۲۴ مهرم روز ش
سفیدپوشــان ذوب آهــن و زردپوشــان ســپاهان در پنجاه ونهمین 
ــار  ــال انتظ ــج س ــس از پن ــود. پ ــان ب ــهرآورد اصفه ــازی ش  ب
سفیدپوشــان ذوب آهــن در پنجاه ونهمیــن بــازی شــهرآورد 
بــه شــیرین ترین پیــروزی خــود دســت پیــدا کردنــد. اگرچــه 
ــی ــاس و حیثیت ــازی حس ــن ب ــزاری ای ــت برگ ــار می رف  انتظ
ــم  ــه دو تی ــت دیرین ــان و رقاب ــال اصفه ــب فوتب ــر ت ــار دیگ ب
 صاحب نــام را بــاال ببــرد، امــا ایــن بــازی نه تنهــا شــادابی 
و طــراوت بازی هــای قبلــی را نداشــت بلکــه بــه یقیــن مســائل 
حاشــیه ای، به ویــژه خبــر ناگهانــی خداحافظــی محــرم نویدکیــا 
ــا  ــد ت ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــپاهان، دس ــم س ــان تی کاپیت
ایــن دیــدار مهــم از ســوی هــواداران مــورد اســتقبال شایســته 
ــا در خصــوص  ــر حــال بحــث م ــه ه ــرد. ب ــرار نگی ــی ق و خوب
ــه تغییــر   اینکــه باشــگاه ســپاهان در طــول دو ســال دســت ب
و تحــوالت زیــادی در حــوزه مدیریتــی زده و بــا تعویــض چهــار 
ــع  ــگاه رفی ــت و جای ــرمربی، محبوبی ــار س ــل و چه ــر عام مدی
ــگاه های  ــای باش ــر و بازی ه ــگ برت ــابقات لی ــود را در مس خ
برتــر آســیا را زیــر ســوال بــرده یــا اینکــه شکســت را پــس از 
۵ ســال برتــری در بازی هــای شــهرآورد پذیرفــت کــه از خیلــی 
جهــات بــرای هــر دو تیــم حائــز اهمیــت بــود و جنبــه حیاتــی 
ــل  ــور مث ــر مح ــا ب ــی م ــت کل ــه صحب ــت؛ بلک ــت، نیس داش
ــه در  ــد ک ــت« دور می زن ــاز اس ــایه غ ــرغ همس ــروف »م مع

نشســت خبــری هفتــه گذشــته بــا ســعید آذری، مدیــر عامــل 
باشــگاه ذوب آهــن، مطــرح  کردیــم. در چنــد ســاله اخیر شــاهد 
ــال پرفرازونشــیب و پرهیاهــوی کشــورمان  ــه در فوتب ــم ک بودی
میلیاردهــا تومــان هزینــه می شــود و همــه دم از فوتبــال 
حرفــه ای و مــدرن می زننــد؛ پــس چــرا باشــگاه های مــا 
ــد؟!  ــم نمی گیرن ــه ای تصمی ــد و حرف ــل نمی کنن ــه ای عم حرف

ــه ۵۰  ــا قدمــت قریــب ب باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن ب
ــعه  ــد و توس ــرای رش ــت ب ــای هنگف ــرف هزینه ه ــال و ص س
ــا  ــال ب ــژه فوتب ــون، به وی ــته های گوناگ ــرفت رش ورزش و پیش
بــه خدمــت گرفتــن بازیکنــان مطــرح و صاحب نــام و مربیــان 
بادانــش و سرشــناس از هیــچ کوششــی در ایــن زمینــه فروگذار 
ــی  ــرده و کاردان ــان تحصیلک ــه مربی ــرا ب ــا چ ــرده اســت؛ ام نک

ــه واقــع ذوب آهنــی اصیــل   کــه پــرورش یافتــه ذوب آهــن و ب
ــرف  ــا ص ــود و ب ــای الزم داده نمی ش ــتند، به ــب هس و متعص
مربیــان  از  گاه  و  تهــران  مربیــان  از  بیشــتر  هزینه هــای 
کشــورهای اروپایــی اســتفاده می کننــد؟! در اینکــه تیــم 
ــود در  ــی خ ــان خارج ــاب بازیکن ــپاهان در غی ــده س جوان ش
ایــن بــازی، مثــل ذوب آهنی هــای جــوان ظاهــر نشــد حرفــی 
نیســت؛ امــا بایــد قبــول کنیــم کــه مجتبــی حســینی، مربــی 
جــوان و بادانــش ذوب آهــن، نقــش زیــادی در ایــن پیــروزی 
ــم  ــن تی ــرمربیگری ای ــتحقاق س ــه اس ــان داد ک ــت و نش  داش
را دارد و نیــازی نیســت کــه مســئوالن باشــگاه بــه دنبــال مــرغ 
همســایه باشــند. جــای خوشــحالی اســت کــه پــس از رفتــن 
یحیــی گل محمــدی، یــک مربــی جــوان و بی ادعــای اصفهانــی 
بــا کســب پیروزی هــای متوالــی بــرای تیــم فوتبــال ذوب آهــن 
توانســته اعتمــاد مســئوالن باشــگاه به ویــژه ســعید آذری مدیــر 
عامــل باشــگاه را جلــب کنــد کــه گفتــه اســت بــا وجــود مجتبی 
حســینی نیــازی بــه ســرمربی دیگــری نیســت.  تیــم ســپاهان 
ــه  ــت ک ــی اس ــط دفاع ــکننده در خ ــی ش ــر تیم ــال حاض در ح
ــه  ــن زمین ــی در ای ــرات اساس ــا تغیی ــی ب ــه ویس ــد عبدال بای
چاره اندیشــی کنــد. ضمــن اینکــه کادر اجرایــی بایــد ســعی در 
دور نــگاه داشــتن تیــم از حاشــیه داشــته باشــد و بــه داشــتن 
ــرای  ــر اج ــز ب ــی و تمرک ــرات اصول ــر، تفک ــه ای منظم ت برنام
ــاالی  ــه رده ب ــود ب ــا راه صع ــد ت ــی بیندیش ــای تیم تاکتیک ه
جــدول و رســیدن بــه جایــگاه بهتــر را تثبیــت و تضمیــن کنــد.

پنجاه ونهمین شهرآورد اصفهان

برد شیرین ذوب آهن در بازی شهرآورد

تیــم والیبــال کارگــران اســتان اصفهــان کــه 
سرویس ورزش
 هستی قلندری

ــن دوره از  ــلیمان در ای ــی س ــام قال ــا ن ب
ــدا  ــران کشــور حضــور پی ــی کارگ ــال قهرمان ــای والیب رقابت ه
کــرده اســت، در روز نخســت ایــن رقابت هــا بــا غلبــه بــر تیــم 
ــرداری قطــار شــهری مشــهد مقــدس، اولیــن  شــرکت بهره ب

ــه دســت آورد. در مراســم  پیــروزی خــود را ب
ــور  ــا حض ــه ب ــابقات ک ــن مس ــی ای قرعه کش
محمدحســن  نائب رئیــس،  خراســانی 
خوشــدل دبیــر، حمیــد حق بیــن نماینــده 
فدراســیون ورزش کارگــری کشــور، همچنیــن 
جــواد شــیرانی رئیــس، عبدالــه شــاطری 
معــاون اداره امــور ورزش کارگــری اســتان 

ــدری  ــهباز ص ــابقات و ش ــزاری مس ــئول برگ ــان و مس اصفه
مســئول کمیتــه فنــی و داور ممتــاز بین المللــی والیبــال 
ایــران و آســیا برگــزار شــد، تیــم قالــی ســلیمان اصفهــان در 
گــروه A بــا  تیم هــای شــرکت پیگیــر گلســتان، قطــار 
شــهری مشــهد، فــوالد آلیــاژ یــزد و آذربایجــان شــرقی 

ــه  ــرو محرک ــران، نی ــروی ته ــای مت ــت و تیم ه ــروه اس همگ
قزویــن، شــهرک ظــروف قاضــی لرســتان و گل گهــر ســیرجان 
کرمــان در گــروه B قــرار گرفته انــد و در دو گــروه، دور 
مقدماتــی را بــه صــورت دوره ای دو گیــم از ســه گیــم بــا هــم 
ــاه  ــه از ۲۵مهرم ــا ک ــن رقابت ه ــرد. در ای ــد ک ــدار خواهن دی
مجموعــه  چندمنظــوره  ســالن  در  جــاری 
ورزشــی صفائیــه مبارکــه بــه مــورد اجــرا 
درآمــده، تیــم قالــی ســلیمان اصفهــان، ۲ بــر ۰ 
رو  پیــش  از  را  خــود  مشــهدی  حریــف 
ــده  ــلیمان نماین ــی س ــم قال ــت. در تی برداش
کارگــران اصفهــان،  علــی زمانی ســرمربی اســت 
و امیــر عطابخــش سرپرســتی تیــم را بــر عهــده 
دارد. اســامی بازیکنــان تیــم:  فرهــاد کاوه آهنگــران، ســروش 
شــاهین  ســعیدی،  محمــد  نســاج،  امیــر  معصومــی، 
حاج رســولیها، معیــن خدایــی، فرهــاد وزیــری، ســعید 
دادخــواه، محســن اســتکی، بابــک گیویــان، مصطفی ســلکی 

و احسان مهربان فر )لیبرو( بازیکن آزاد.

 اولین پیروزی قالی سلیمان اصفهان
رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــای  ــت: از هیئت ه ــزد گف ــتان ی ــال اس ــای فوتب ظرفیت ه
فوتبــال شهرســتان های یــزد حمایــت شــده و آن هــا 

می شــوند. تقویــت 
ــروز پــس از انتخــاب  ــر دی عبدالرضــا دســتا پیــش از ظه

ــال اســتان  ــوان رئیــس هیئــت فوتب ــه عن ب
یــزد اظهــار داشــت: بــا صداقــت، صمیمیــت 
و صبــوری، فعالیت هــای هیئــت فوتبــال 

ــم. ــش می گیری ــزد را پی ــتان ی اس
ــن  ــی از مهم تری ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
اســتان  فوتبــال  هیئــت  برنامه هــای 
هیئت هــای  بــه  توجــه  بحــث  یــزد 

ــه وســیله تقویــت  ــال شهرســتانی اســت؛ چــرا کــه ب فوتب
شهرســتان ها می تــوان اســتان را در زمینــه فوتبــال موفــق 

ــرد. ک
ــتان  ــه داد: اس ــزد ادام ــتان ی ــال اس ــت فوتب ــس هیئ رئی
ــادی دارد  ــیار زی ــای بس ــال ظرفیت ه ــه فوتب ــزد در زمین ی

ــه  ــی ک ــه صورت ــون ب ــا تاکن ــن ظرفیت ه ــه متاســفانه ای ک
ــد و شــاید شــکوفا نشــده اســت. بای

ــای  ــت هیئت ه ــه تقوی ــرد: در زمین ــان ک ــتا خاطرنش دس
شهرســتانی برنامــه داریــم کــه ماهــی یــک مرتبــه بــا هــر 
یــک از هیئت هــای شهرســتانی دیــدار و گفت و گــو داشــته 

باشــیم.
وی افــزود: در طــول دوره هــای قبــل هیئــت 
زمینــه  در  زیــادی  تالش هــای  فوتبــال 
پیشــرفت ایــن ورزش در اســتان یــزد انجــام 
شــده و بایــد از ایــن تالش هــا بــه نحــو 

ــرد. ــتفاده ک ــن اس احس
یــزد  اســتان  فوتبــال  هیئــت  رئیــس 
ــش رو  ــال پی ــول چهارس ــا در ط ــرد: قطع ــان ک خاطرنش
ســعی می کنیــم نقــاط قوتــی کــه در هیئــت فوتبــال 
ــی   ــرده و بعض ــت ک ــته را تقوی ــود داش ــزد وج ــتان ی اس
نقــاط ضعفــی را کــه عامــل عــدم پیشــرفت فوتبــال یــزد 

ــم. ــرف کنی ــده، برط ش

هیئت های فوتبال شهرستان های یزد تقویت می شوند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۱۹/۹۰3 واقع در کلیشاد  بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام غالمرضا زارعی کلیشادی  فرزند حسن   در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه  مورخ ۹۵/۸/۲۲ ساعت 

۹/۵ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 

گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹۵/7/۲7 شماره : ۵۰۰/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۱۵/۲۵7۴ واقع در فالورجان   بخش ۹ 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7۰۰۲۱3۴ – ۱3۹۵/۴/۲۱ در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام خانم زهرا کیانی فالورجانی   فرزند عباس  در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه  مورخ 

۱3۹۵/۸/۲3 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۱3۹۵/7/۲7 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهرام یاوری  دارای شناسنامه شماره ۸-377۵۵۸-۰۰۱ متولد ۱37۰  به شرح دادخواست به 

کالسه ۹۵ / 7۰7 ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ۱3۹۵/7/۱۱  در   ۱3۴3/۱/۱۰ ۵مورخ  بشناسنامه  یاوری   حمید  شادروان 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – یک دختر – همسر دائمی 

که به شرح ذیل می باشد ۱- بهرام یاوری فرزند حمید به ش ش ۸-377۵۵۸-۰۰۱ متولد ۱37۰ 

صادره از تهران ۲- شراره یاوری فرزند حمید به ش ش ۱-۸۲۴۴۸۴ -۰۰۱ متولد ۱37۴  صادره از 

تهران 3- رضوان عاصمی پور فرزند محمد به ش ش ۲-۱3۲۴۵6-۰۴۲ متولد ۱3۵3 صادره از ورامین 

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 : 373/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
 36۰۵/۹۵ به کالسه  دادخواست  شرح  به    ۲۸۹۰ شماره  شناسنامه  دارای  اسماعیلی   رسول  آقای 

ح ۱۰  از این دادگاه    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

قلی اسماعیلی کرکوندی    بشناسنامه ۱۱۸7  در تاریخ ۹۵/۲/۱۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک زوجه ، هفت فرزند پسر ، چهار فرزند دختر 

۱- بهجت کریمیان نوکابادی فرزند خیر اله ش ش 3۰ زوجه متوفی ۲- محمد رضا اسماعیلی فرزند 

کرکوندی فرزند رضا قلی ش ش ۴۱۰۹6 فرزند متوفی 3- احمد اسماعیلی فرزند رضا قلی ش ش 

۲۴۹6 فرزند متوفی ۴- حسین اسماعیلی کرکوندی فرزند رضا قلی ش ش 6۵۹۲3 فرزند متوفی 

۵- زهرا اسماعیلی کرکوندی فرزند رضا قلی ش ش ۱۹ فرزند متوفی 7- کبری اسماعیلی کرکوندی 

فرزند رضا قلی ش ش 3 فرزند متوفی ۸- سکینه اسماعیلی کرکوندی فرزند رضا قلی ش ش ۴۲ 

فرزند متوفی ۹- علی اکبر اسماعیلی کرکوندی فرزند رضا قلی ش ش ۱۸۵۵ فرزند متوفی ۱۰- هادی 

اسماعیلی کرکوندی فرزند رضا قلی ش ش ۸۹۹۴ فرزند متوفی ۱۱- مهدی اسماعیلی کرکوندی فرزند 

رضا قلی ش ش 3۱۲۸ فرزند متوفی ۱۲- رسول اسماعیلی فرزند رضا قلی ش ش ۲۸۹۰ 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۲63/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه 

شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   ۴۰۰۰ شماره  شناسنامه  دارای  زاده    سعیدی  حسن  محمد  آقای 

36۰6/۹۵ ح ۱۰  از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

ابراهیم سعیدی زاده     بشناسنامه ۱۹  در تاریخ ۹۵/۲/۲6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر – سه دختر و همسر ۱- محمد باقر سعیدی 

نژاد اصفهانی ش ش ۱۸3۹  زاده اصفهانی ش ش ۱۹۲۱۸ فرزند پسر ۲- محمد حسین سعیدی 

فرزند پسر 3- محمد حسن سعیدی زاده  اصفهانی ش ش ۴۰۰۰ فرزند پسر ۴- بدری سعیدی 

زاده اصفهانی ش ش ۱67۹6 فرزند دختر ۵- بتول سعیدی زاده اصفهانی ش ش ۸۰ فرزند دختر 

6- فخری سعیدی زاده اصفهانی ش ش ۹۰ فرزند دختر 7- صدیقه باطنی ش ش ۹۴۴ همسر    

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۲6۴/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹7۰3۵۰3۰۰۹۱۴ تاریخ تنظیم:۱3۹۵/۰6/۱۱ شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸۰3۵۰3۰۰767 

شماره بایگانی شعبه:۹۴۰۸6۹ خواهان:شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( با مدیر عاملی 

اصفهان-خ مشتاق  نشانی  به  اسداله  فرزند  مرادی  آقای حجت هللا  وکالت  با  مهدی جمالی  آقای 

سوم-کوی روشن شهر-نرسیده به بیست متری نگین-سمت راست-موسسه حقوقی اصفهان داد 

نگهبانی-خ  به نشانی اصفهان-خانه اصفهان-چهارراه  الدین فرزند رضا  خوانده:آقای جواد پیر نجم 

)منقول(  مال  )مالی(۲.استرداد  قرارداد  فسخ  ها:۱.تایید  خواسته  راست-پ۵۸  رزمندگان-سمت 

گردشکار:دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی خاص( با وکالت آقای حجت ا... 

تایید فسخ  بر  مبنی  بخواسته صدور حکم  رضا  فرزند  الدین  پیرنجم  آقای جواد  به طرفیت  مرادی 

قرارداد عادی اجاره شماره ۰۱۸3۱۵۰۸6 مورخ ۸۲/۱۲/۲3 و استرداد یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰6 

دادخواست صرف  دادرسی بشرح  بانضمام خسارات  اجاره  انتظامی ۱3-۴37ب۵3 موضوع  شماره 

انصراف  و  اعالم  در خصوص  مزبور  قرارداد  ماده ۱7  ه  بند  تبصره یک  در  مندرج  اینکه شرط  از  نظر 

اراده  این  اینکه  به  با توجه  از طریق پست سفارشی رعایت نشده است  و فسخ قرارداد به مستاجر 

با این وصف دادگاه  انجام شده که  ابالغ آن به خوانده  خواهان بموجب تقدیم دادخواست مزبور و 

تعیین  به خوانده)۹۵/۴/۲۱(  ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم  از زمان  را  قرارداد  تاریخ فسخ 

می نماید.و با توجه اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و 

نسبت به مستندات خواهان و ادعای وی ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است لذا دادگاه دعوای خوهان 

را با احراز فسخ قرارداد از تاریخ ۹۵/۴/۲۱ ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲36 قانون مدنی 

و شرایط عمومی قرارداد استنادی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور 

حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد اجاره مورد اشاره خوانده را به مسترد نمودن اتومبیل موضوع اجاره 

بشرح فوق و پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نمایدورای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ض 

شماره:۲۱3۸7/م الف رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید ابوالحسن موسوی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۱۴/76 واقع در موسیان   بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اقای محمد موسیانی فرزند اسداله  در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه  مورخ ۹۵/۸/۱7 ساعت 

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

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

۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 

۹۵/7/۲7 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسین عسکری دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کالسه 36۰۹/۹۵ ح 

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

عسگری لمجیری     بشناسنامه ۱۲  در تاریخ ۹۵/6/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر – ۵ دختر – همسر ۱- اکبر عسکری ش ش ۱۲ فرزند 

پسر ۲- محمد حسین عسکری ش ش 6 فرزند پسر 3- عباس عسگری لمجیری ش ش ۴۹۰ 

فرزند پسر ۴- زهرا عسکری لمجیری ش ش ۱۴ فرزند دختر ۵- مهری عسکری لمجیری ش ش 

6 فرزند دختر 6- رقیه عسگری لمجیری ش ش ۲۰ فرزند دختر 7- اشرف عسگری لمجیری  ش 

ش ۱3۸۴ فرزند دختر ۸- فاطمه عسگری ش ش ۱۵ فرزند دختر ۹- لیلی صالحی رنانی ش ش 

۴۸7 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

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

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۲6۵/م الف رئیس شعبه ۱۰ 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰3۵۲۲۰۰۲3۸  شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰3۵۲۲۰۱۱۰۵

شماره بایگانی شعبه : ۹۴۱۲۲۸تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰7/۱3 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :ابراهیم  

اندانی نام پدر: محمد     نشانی: اصفهان – خ ش فهمیده روبروی قرض  نام خانوادگی : کریمی 

الحسنه – حسینیه کد پ ۸۴۱7۸۵37۵3 همراه ۰۹۱3۲۱3۱663  مشخصات محکوم علیهم  ردیف 

۱- نام: احمد     نام خانوادگی : درخشان نام پددر: عباسعلی    نشانی: اصفهان – خ محتشم کاشانی 

ک نفیس پ ۱7 در درب سفید رنگ ۲- نام : عباسعلی نام خانوادگی : درخشان نام پدر: محمد قلی 

نشانی :  اصفهان – خ محتشم کاشانی ک نفیس پ ۱7 در درب سفید رنگ مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : اصغر  نام خانوادگی : صافی خوزانی  نام پدر : نوروز علی  

نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – خ شریعتی شمالی روبروی ک ۵6 

ط فوقانی کد پ ۸۴۱۴۸33۵۸۱  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم ابراهیم کریمی اندانی  

محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 

۹۵۰۹۹7۰3۵۲۲۰۰۲۸6  محکوم علیه محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ ۲7۵/۹37/۰۰۰ ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ ۹/۸۱6/۱۰۰ ریال بابت هزینه دارسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست ۱3۹۴/۹/۱۵ تا وصول دین طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که 

محاسبه آن به عهده اجرای احکام دادگستری می باشد و همچنین مبلغ ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق 

الوکاله در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ ۱37۹6۸۵۰ ریال در حق صندوق دولت .   محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

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

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱3۹۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( شماره: ۲۱۸۹۲/ م الف  مدیر دفتر 

دادگاه حقوقی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰3۵۱۱۰۰۲۹۱  شماره پرونده: ۹3۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۰۹۴6

شماره بایگانی شعبه : ۹3۱۰۵۹تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰7/۰۸ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :امیر 

احمد  نام خانوادگی : یعقوب اصفهانی  نام پدر: محمدرضا      نشانی: شهرستان اصفهان – شهرک 

صنعتی دولت آباد خ نشاط اصفهانی خ دکتر حسابی پ ۱3  مشخصات محکوم علیه  ردیف ۱- نام: 

ایمان    نام خانوادگی : فضیله   نام پدر: احمد    نشانی: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : جلیل   نام خانوادگی : صادقی   نام پدر : جواد   نشانی 

: اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای خیابان شریف واقفی – جنب بانک تجارت – ساختمان بهمن 

– طبقه پایین   نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم امیر احمد یعغوب اصفهانی محکوم به: 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰3۵۱۱۰۲۵۱6 و شماره دادنامه 

مربوطه ۹۵۰۹۹7۰3۵۱۱۰۰۰3۵   محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله  وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ ۹3/۱۱/۲6 لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم 

کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم  له و پرداخت نیم 

عشر اجرایی در حق صندوق دولت .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 

اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 

مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱3۹۴( شماره: ۲۱۹۴۵/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – سید مرتضی هاشمی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰3۵۱۱۰۰3۰۰  شماره پرونده: ۹3۰۹۹۸۰3۵۱۱۰۰۱7۲

نام   ۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱3۹۵/۰7/۱۴ تنظیم:  تاریخ   ۹3۰۲۰۴  : شعبه  بایگانی  شماره 

:بانک مهر اقتصاد – تقی نتاج ملکشاه   نشانی: خ توحید جنب تاالر فرشچیان ساختمان مدیریت   

مشخصات محکوم علیهم   ردیف ۱- نام: داود    نام خانوادگی : کیانی   نشانی: بلوار کشاورز ک 

اسالمی پ ۱۰۱ ۲- نام : زهرا نام خانوادگی : محسن پور نشانی : مجهول المکان 3- نام : مصطفی 

نام خانوادگی : ناظریان نشانی : گز برخوار خ ازادی ک صاحب الزمان پ ۱۰ ۴- نام : مصطفی نام 

خانوادگی : کاظمی نشانی : خمینی شهر خ مدرس محله میریان پ ۵۰   مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : پریسا   نام خانوادگی : عظیمی یانچشمه  نام پدر : محمد 

رضا   نشانی : شاهین شهر خیابان رازی فرعی یک غربی پالک ۲۰ همکف    نوع رابطه : وکیل محکوم 

له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد – تقی نتاج ملکشاه محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰3۵۱۱۰۲66۸  و شماره دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹7۰3۵۱۱۰۰3۴۹   

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار و 

هفتاد و سه ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میبلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ  سه میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و نهصد و هفتاد و 

هفت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک موصوف ) ۴۰۲6۸۲ -۹۰/۱۱/3۰ ( لغایت اجرای کامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم کاال 

که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 

اجرایی در حق صندوق دولت .   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 

اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 

۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 

مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱3۹۴( شماره: ۲۱۸7۹/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – سید مرتضی هاشمی 
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ـــمـــاره 276 ســـــال دوم              ݡسݒ

پــل تاریخــی فالورجــان یــا همــان پــل 
سرویس گردشگری

الهام شفیعی
قوســی   2 پــل  تنهــا  »َورگان«، 
ساخته شــده در دوران صفویــه بــر روی زاینــده رود 
ــر  ــی ب ــه مرمرین ــه کتیب ــه  شــده ک ــه گفت اســت. البت
روی دیواره هــای ایــن پــل قــرار داشــته و قدمــت آن 
را بــه بیــش از 400 ســال پیــش می رســاند؛ امــا ایــن 
کتیبــه در ســال 1386 هجــری شمســی بــه ســرقت 
رفتــه اســت؛ هــر چنــد کــه کارشناســان وجــود ایــن 

سنگ نوشته را تأیید نکرده اند.
ــا طــول نزدیــک بــه 150 متــر یکــی  پــل فالورجــان ب
روی  بــر  ساخته شــده  پل هــای  طوالنی تریــن  از 
زاینــده رود محســوب می شــود و دارای 18 دهانــه 
بــزرگ و کوچــک اســت. ایــن پــل برخــالف پل هایــی 
همچــون سی وســه پل و خواجــو، عــالوه بــر انحنایــی 
ــا  ــز دارای انحن ــه در طــول خــود دارد، در عــرض نی ک
اســت و ارتفــاع وســط پــل بیشــتر از ابتــدا و انتهــای 

آن اســت. 
عــرض واقعــی پــل، 4 متــر اســت کــه در دهــه 
 40 هجــری شمســی توســط اداره راه وقــت، پــل  
ــزات  ــد تجهی ــا بتوانن ــا کامیون ه ــد ت ــت کردن را تقوی

ــد. ــور دهن ــان را از آن عب ــن اصفه ــه ذوب آه کارخان

ــر روی  ــل ب ــن پ ــال ها، ورودی ای ــس از س ــاال پ ح
خودروهــا بســته شــده و پایه هــای آن در حــال 
تقویــت و بدنــه آن در حــال مرمت و بازســازی اســت.  
صنایــع  دســتی  فرهنگــی،  میــراث  اداره   رئیــس 
ــاره اجــرای  ــان، درب و گردشــگری شهرســتان فالورج
پــروژه مرمــت پــل تاریخــی »ورگان« گفــت: مرمــت 
ــا  ــان و ب ــهرداری فالورج ــارکت ش ــا مش ــل ب ــن پ ای
ــال از اواســط شــهریور امســال  ــارد ری ــار 3 میلی اعتب
آغــاز شــده و فــاز 1 و 2 آن، تــا اواخــر آبــان بــه اتمــام 
ــل  ــت پ ــاز ســوم مرم ــن اجــرای ف می رســد؛ همچنی

تاریخــی فالورجــان بــه شــرایط آب و هوایــی بســتگی 
ــاوران  ــروه از مش ــزود: 2 گ ــان اف ــظ کریمی دارد. حاف
مــورد تأییــد ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع 
پــروژه مرمــت  اجــرای  در  و گردشــگری   دســتی 
ــی  ــتند؛ گروه ــت هس ــال فعالی ــان در ح ــل فالورج پ
می پردازنــد  پــل  پایه هــای  استحکام بخشــی   بــه 

و گروه دیگر، وظیفه مرمت بنا را بر عهده دارند.
وی ادامــه داد: طرحــی بــرای بازســازی ســاختار 
قدیمــی پــل فالورجــان در حــال آماده ســازی اســت 
ــع آوری  ــل جم ــار پ ــزی کن ــای فل ــه در آن، نرده ه ک

بــه ســبک  آجــری  )دیــواره(  و جان پنــاه  شــده 
ــود؛  ــازی می ش ــی آن، بازس ــی و قدیم ــاه اصل جان پن
همچنیــن آجرفــرش یــا ســنگ فرش بــرای روی پــل 

ــه شــده اســت. ــر گرفت در نظ
کریمیــان اضافــه کــرد: کــف پــل فالورجــان و میــان 
ــه و از  ــن رفت ــان از بی ــرور زم ــه م ــای آن، ب دهانه ه
ــف  ــه ک ــود ک ــده ب ــر ش ــوب، پ ــه و چ ــوبات، زبال رس
دهانه هــای پــل، خاکبــرداری شــد و پــس از رســیدن 
ــا ســنگ و مــالت  ــن فضــا ب ــل، ای ــه سنگ بســتر پ ب
پــر شــد تــا پایه هــای پــل تقویــت و از نفــوذ رطوبــت 

ــه آن  جلوگیــری شــود.  ب
وی تصریــح کــرد: قصــد داریــم کــه کــف دهانه هــای 
ــنگ فرش  ــل، س ــورت کام ــه ص ــان را ب ــل فالورج پ
ــه  ــا همچــون پــل خواجــو و سی وســه پــل ب کنیــم ت

ــل شــود. ــردم تبدی ــرور م ــور و م ــرای عب ــی ب محل
ــری  ــورد کم مه ــه ســال ها م ــل تاریخــی »َورگان« ک پ
و شــاید بی مهــری مســئوالن قــرار گرفتــه و بــار عبــور 
 و مــرور خودروهــا را بــر دوش خــود تحمــل کــرده  بود

و آســیب های وارده بــر ایــن پــل، چهــره آن را پژمــرده 
ــای  ــر روزه ــه منتظ ــر از همیش ــون امیدوارت ــود، اکن ب

خــوب آینــده اســت.

روزهایخوبدرانتظارتنهاپل۲قوسیزایندهرود

 از فرهنگ اصیل اسالمی 

در عزاداری ها مراقبت شود
حجت االســالم ناصــر صابری 
بــا  از شهرســتان فریــدن، 
مجالــس  اینکــه  بیــان 
عــزاداری امــام حســین)ع( 
در زمــره شــعائرهللا اســت 
اظهــار کــرد: ماه هــای محــرم 
بزرگــی  فرصــت  صفــر،  و 
بــرای فرهنگ  ســازی اســت؛ چــرا کــه اســالم بــا 

شهادت امام حسین)ع( بقا پیدا کرد.
وی افــزود: اقامــه عــزای حســینی باید بــه مصداق یابی 
حســین)ع(  امــام  نیــز  و  یزیــد  یــاران  و   یزیــد 

و یاران امام منجر شود.
ــام  ــام ام ــه قی ــان اینک ــا بی ــری ب ــالم صاب حجت االس
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــای ام ــرای احی ــین)ع( ب حس
از منکــر انجــام شــد، تصریــح کــرد: نیــاز اســت 
کــه مــا نیــز در جامعــه بــه ایــن موضــوع توجــه 
ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــرا ک ــیم؛ چ ــته باش ــی داش خاص
 و نهــی از منکــر آثــار و بــرکات زیــادی بــه همــراه 

دارد.
وی ایــام محــرم را فرصتــی بــرای ترویــج روحیــه 
جهــاد دانســت و گفــت: اجــرای درســت فریضــه 
ــبب  ــه، س ــر در جامع ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــا  ــیاری از ناهنجاری ه ــوردن بس ــم خ ــری از رق جلوگی

می شــود.
نماینــده ولــی فقیــه در شــهر دامنــه، تمســک بــه حیات 
عزاداری هــای  نتیجــه  را  معصومیــن)ع(  ممــات  و 
ــل  ــگ اصی ــت از فرهن ــر مراقب ــت و ب ــح دانس صحی

ــرد. ــد ک ــم تاکی ــزاری مراس ــالمی در برگ اس
حجت االســالم صابــری بــا بیــان اینکــه مــرگ در نــزد 
ــوده اســت  ــر و شــیرین ب اهــل بیــت)ع( بســیار حقی
تصریــح کــرد: مــرگ در نــزد امــام حســین)ع( بســیار 
ــان و مســتکبران  ــا ظالم ــه ب ــود ک ــن ب شــیرین تر از ای
ســازش کنــد و هیــچ گاه از مــرگ در راه حــق هراســی 

بــه دل خــود راه ندادنــد.
امــام  راه  از  پیــروی  را  رســتگاری  راه  بهتریــن  وی 
حســین)ع( دانســت و گفــت: اگــر کســی مــرام 
حســینی را در پیــش گرفــت، او در طــول تاریــخ زنــده 
ــود  ــد ش ــرو یزی ــه پی ــی ک ــی کس ــد؛ ول ــد مان  خواه

از گردونه روزگار محو خواهد شد.
 وی ادامــه داد: امــام ســجاد)ع( در فضــای ســیاه 
و خفقــان آور آن روزهــای شــام بــه ایــراد خطبــه 
پرداخــت و تمامــی ظالمــان را در مجالــس خــود رســوا 
ــر  ــیاری ب ــرات بس ــا تاثی ــن خطبه ه ــه ای ــاخت ک س

نابــودی خانــدان بنی امیــه داشــت.
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بنیان تفکر کفر امروز، لیبرالیسم است
ــا  ــن ب ــکده یقی ــس اندیش رئی
ــر  ــان تفکــر کف ــان اینکــه بنی بی
اســت  لیبرالیســم  در  امــروز 
ــی  ــه معن ــم ب ــت: لیبرالیس گف
حــالل  از  بــودن  رهــا  و   آزاد 
و حــرام و همــه چیــز اســت کــه 
زندگــی  در ســبک  آن  نمونــه 

آمریکایی کامال مشهود است.
حســن عباســی در ســالن اجتماعــات اتحادیــه انجمن هــای 
ــی در  ــریح زندگ ــا تش ــان ب ــوزان در کرم ــالمی دانش آم اس
ســبک جهــاد کبیــر، ســبک زندگــی آمریکایــی را دارای هفــت 
مؤلفــه دانســت و اظهــار داشــت: روح آمریکایــی، همــان علوم 
ــای  ــام آمریکایــی همــان لیبرالیســم، رؤی انســانی غــرب، پی
ــی  ــذت و راحت طلب ــه ل ــای رســیدن ب ــان رؤی ــی هم آمریکای
ــم  ــع و فه ــی، طم ــان خودخواه ــی هم ــای آمریکای ارزش ه
ــه  ــی از جمل ــداری آمریکای نداشــتن از شــهید، شــهادت و بی

ــرد. ــی را دربرمی گی ــه روح آمریکای ــت ک ــواردی اس م
وی بــا بیــان اینکــه ویژگــی افســری جنــگ نــرم مســلمان بــا 
افســری جنــگ نــرم آمریکایــی متفــاوت اســت، ادامــه داد: 
اگــر هــر کــس ایــن مؤلفه هــا را بــه درون خــود راه دهــد، آن 
وقــت روح آمریکایــی بــر آن مســلط خواهــد شــد و بــا رفتــار 

ــی ظاهــر می شــود. آمریکای
ــر روح  ــرد: در براب ــان ک ــن خاطرنش ــکده یقی ــس اندیش رئی
دارای  هــم  آن  دارد کــه  قــرار  اســالمی  روح  آمریکایــی، 
مؤلفه هایــی از جملــه پیــام اســالمی اســت. پیــام اســالمی بر 
اســاس تفســیر مفســران همــان قســط و بــه معنــای ســهم 
ــه  ــود، جامع ــت نش ــا دریاف ــت ی ــهم پرداخ ــر س ــت و اگ  اس
را فســاد می گیــرد و ایــن ســهم و حــق بایــد بــه هــر کــس 
ــدارد  ــی ن ــچ معن  داده شــود. امــروز حقوق هــای نجومــی هی
و بعضی هــا می گوینــد کــه بعضــی از ایــن حقوق هــا قانونــی 

ــت. بوده اس
وی افــزود: رســالت و رؤیــای ایرانی اســالمی از مــوارد دیگــر 
ــوان در  روح اســالم اســت کــه رؤیــای ایرانی اســالمی را می ت

تحقــق ظهــور خالصــه کــرد.
عباســی ارزش هــای اســالمی را از دیگــر مؤلفه هــای روح 
اســالم دانســت و بیــان کــرد: ایثــار و شــهادت و نفــی حــرص 

و طمــع، تعریــف اصلــی ایــن مؤلفــه اســت.
وی همچنیــن بیــداری اســالمی، یعنــی بــرون شــدن از 
خــواب غفلــت را از مؤلفه هــای دیگــر روح اســالمی دانســت.

رئیــس اندیشــکده یقیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ــل  ــار شــاه   بیت عم ــت از کف ــدم تبعی ــه ع ــه اینک ــا اشــاره ب ب
انبیــا بــوده اســت، تشــریح کــرد: حیــات قرآنــی مــا می طلبــد 
امــام  ویژگی هــای  از  و  باشــیم  اهــل جهــاد کبیــر  کــه 
ــی  ــه معن ــود ب ــان خ ــار زم ــت از کف ــدم تبعی ــین)ع( ع حس

ــارس ــود. ف ــر ب ــاد کبی جه
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مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــار  ــای آث ــش حریم ه ــت: کاه ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ــال  ــد در ح ــات جدی ــام مطالع ــا انج ــتان ب ــی اس تاریخ
ــی  ــروه بررس ــکری در کارگ ــن عس ــت. بهم ــری اس پیگی

ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــورای اس ــکالت ش مش
اداره حمام هــا و خانه هــای تاریخــی اســتان 
بــه بخــش خصوصــی واگــذار می شــود 
اظهــار داشــت: بســته های ســرمایه گذاری 
در راســتای ایجــاد اشــتغال در زمینــه صنایــع 
دســتی، هدایــت بــه ســمت اشــتغال و ایجاد 
 کارگاه صنایــع دســتی در اختیــار عالقه منــدان 

و سرمایه گذاران این حوزه قرار می گیرد. 
ــراد  ــرای اف ــتی ب ــع دس ــه کارگاه صنای ــان اینک ــا بی وی ب
آســیب پذیر رایــگان احــداث می شــود، افــزود: بــه افــرادی 
 کــه فاقــد کارگاه باشــند تســهیالت ارزان قیمــت اعطــا  شــده
و بــرای افــرادی کــه دارای کارگاه باشــند، مــواد اولیــه 

ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر کل می ــود. مدی ــه می ش تهی
ــرد: در  ــان ک ــاری بی ــال و بختی ــتی چهارمح ــع دس و صنای
فروشــگاه صنایــع دســتی شــهرکرد، همــه محصــوالت 

تولیــدی ایــن کارگاه هــا خریــداری می شــود.
ــراد متقاضــی  ــه اف ــرد: ب ــان ک  عســکری بی
ــرخ  ــا ن ــهیالت ب ــافر تس ــه  مس ــداث خان اح
ســود 4 درصــد و بــرای ایجــاد آالچیق هــای 
میلیــارد  یــک  بوم گــردی  و  گردشــگری 
ریــال تســهیالت قرض الحســنه ارزان قیمــت 
اعطــا می شــود. وی خاطرنشــان کــرد: در 
زمینــه هتل ســازی، ســرمایه گذاران بــا 25 
 درصــد آورده، 75 درصــد تســهیالت دریافــت می کننــد 
و 7 تــا 8 درصــد یارانــه تســهیالت نیــز بــه ایــن افــراد اعطــا 
ــراث فرهنگــی  ــرد: اداره می ــح ک می شــود. عســکری تصری
اســتان آمادگــی راه انــدازی دفاتــر خدمــات گردشــگری در 

ــر را دارد.  ــد دفات ــتان های فاق شهرس

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری  
هتل بــاغ  توســعه  طــرح  اجــرای  از  یــزد  اســتان 

داد. خبــر  یــزد  اســتان  در  مشــیرالممالک 
محمدمهــدی شــرافت در بازدیــد از هتل بــاغ مشــیرالممالک 

بــر کســی  اکنــون  یــزد اظهــار داشــت: 
پوشــیده نیســت کــه اولویــت رشــد و توســعه 
اســتان یــزد در گــرو توجــه جــدی بــه 

ــت. ــگری اس ــت گردش صنع
ــا انجــام طــرح توســعه  وی تصریــح کــرد: ب
بــاب  یــزد، 42  هتل بــاغ مشــیرالممالک 
ــنتی  ــام س ــاب حم ــک ب ــوئیت، ی ــاق، س  ات

و مجموعــه ورزشــی آبــی بــه ایــن مجموعــه اضافــه 
ــل  ــن هت ــا و ســوئیت های ای ــوع اتاق ه ــه مجم می شــود ک
ــی  ــراث فرهنگ ــر کل می ــاند. مدی ــاب می رس ــه 115 ب را ب
ــن  ــان ای ــا بی ــزد ب ــع دســتی و گردشــگری اســتان ی صنای
مطلــب کــه بــا تکمیــل ایــن طــرح درجــه هتل بــاغ 

مشــیرالممالک بــه پنــج ســتاره ارتقــا پیــدا می کنــد،  افــزود: 
ــاز شــده  ــل از شــهریور امســال آغ ــن هت ــرح توســعه ای  ط
و امیدواریــم تــا مهرمــاه ســال آینــده بــه بهره بــرداری 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می ــن مدی ــد.پیش از ای برس
دســتی و گردشــگری اســتان یزد در نشســت 
فرصت هــای ســرمایه گذاری اســتان یــزد 
ــه  ــزد در زمین ــه اســتان ی ــود ک ــرده ب ــان ک بی
ــود مواجــه  ــا کمب هتل هــا و مراکــز اقامتــی ب
اســت و رویــه اســتان یــزد بــر توســعه ایــن 

مراکــز اســت.
ــاغ  ــک ب ــزد ی ــک ی ــیر الممال ــاغ مش هتل ب
قدیمــی دوره قاجــار اســت کــه همیــن امــر ویژگــی بــارز آن 
محســوب می شــود؛ چــرا کــه گویــی میهمانــان هتــل بــرای 

ــد. ــان گذشــته اقامــت کنن ــد در زم ــی می توانن مدت
ــل  ــای هت ــا و فواره ه ــای آب روان ، حوض ه ــاغ ، جوی ه  ب

ــای آن محســوب می شــود.  از جذابیت ه

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا      نام خانوادگی: خالقی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید امیر حسین   نام خانوادگی:مدرس  نشانی محل اقامت: اصفهان – 

خیابان عبدالرزاق جنب بانک سپه – مجتمع اقتصاد محکوم به:

به موجب رای شماره 20 تاریخ95/1/15 حوزه 33  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و چهار صد و پنجاه هزار ریال 

بابت اصل خواسته و چهل و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف 94/2/25 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی 

/ ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید.شماره21890/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اعظم خیر اللهی کوهانستانی دارای شناسنامه شماره 520  به شرح دادخواست به کالسه 3607/95 

ح 10  از این دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله 

خیراللهی کوهانستانی      بشناسنامه 10  در تاریخ 94/12/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر – زوجه – سه فرزند پسر و یک فرزند دختر 1- پروین 

کامران فرزند محمد علی ش ش 786 همسر متوفی 2- علیرضا خیر اللهی کوهانستانی فرزند نعمت 

اله ش ش 14 فرزند متوفی 3- غالمرضا خیر اللهی کوهانستانی فرزند نعمت اله ش ش 611 فرزند 

متوفی4- محمود  خیر اللهی کوهانستانی فرزند نعمت اله ش ش 3651  فرزند متوفی5- اعظم   خیر 

اللهی کوهانستانی فرزند نعمت اله ش ش 520  فرزند متوفی  6- فاطمه کالنتری گورتانی فرزند حیدر 

ش ش 19   مادر  متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 

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

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21266/م الف رئیس شعبه 10 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا ترک زاده  دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 3612/95 ح 10  از این 

شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین آقاجانی دلیگانی       

بشناسنامه 5-127098758   در تاریخ 95/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به مادر والغیر 1- زهرا ترک زاده ش ش 1 مادر متوفی  اینک با انجام تشریفات 

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

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

خواهد شد. شماره : 21267/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

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

های فاقد سند رسمی 

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

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

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

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

لنجان  نوری  منصور  آقای   1395/06/31 139560302023000685مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

از اصفهان  فرزندعبدالوهاب  به شماره شناسنامه 40409 کدملی 1282330888 صادره  نوکابادی    

نسبت به یک پنجم 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 

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

ردیف 2-  برابر رای شماره 139560302023000687مورخ 1395/06/31 خانم زهره نوری لنجان نوکابادی     

به شماره شناسنامه 485 کدملی 1289389616 صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب نسبت به سه پنجم 

3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 368/10 

متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

لنجان  نوری  مسعود  اقای   1395/06/31 139560302023000689مورخ  شماره  رای  برابر    -3 ردیف 

نوکابادی      به شماره شناسنامه 992 کدملی 1288913273  صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب نسبت 

به یک  پنجم 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به 

مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 ثبت 

اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

لنجان  نوری  مجید   آقای   1395/06/31 139560302023000691مورخ  شماره  رای  برابر    -4 ردیف 

نوکابادی      به شماره شناسنامه 2985 کدملی 1289536511   صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب 

نسبت به یک  پنجم 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 

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

لنجان  نوری  الهام  خانم   1395/06/31 139560302023000693مورخ  شماره  رای  برابر    -5 ردیف 

نوکابادی       به شماره شناسنامه 3646 کدملی 1289720843   صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب 

نسبت به سه  پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 

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

لنجان  نوری  سهیال   خانم   1395/06/31 139560302023000695مورخ  شماره  رای  برابر    -6 ردیف 

نوکابادی       به شماره شناسنامه 40407  کدملی 1282330901    صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب 

نسبت به سه  پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 

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

لنجان  نوری  ناهید   خانم   1395/06/31 139560302023000697مورخ  شماره  رای  برابر    -7 ردیف 

نوکابادی       به شماره شناسنامه 40408  کدملی 1282330896    صادره از اصفهان  فرزندعبدالوهاب 

نسبت به سه  پنجم 3 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

به مساحت 368/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5534 باقی مانده - اصلی واقع در بخش 4 

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

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/12 

شماره : 20747/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:9509973653500812 تاریخ تنظیم:1395/06/16 شماره پرونده:9409983653501501 

عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   9409983653501501 کالسه  پرونده  شعبه:941551  بایگانی  شماره 

)حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان تصمیم نهایی شماره 9509973653500812 خواهان:آقای 

حسین قوشی فرزند نبی اله با وکالت آقای عبدالرضا کمیلی پور فرزند حسین علی به نشانی اصفهان-

هتل پل مجتمع کوثر 2 طبقه5 واحد 730 و آقای بابک آزادی فرزند اسکندر به نشانی اصفهان-هتل پل 

مجتمع کوثر 2 طبقه پنجم پالک730 دفتر وکالت آقای عبدالرضا کمیلی پور خوانده:آقای محمد علی 

ایمانی فرزند امامقلی به نشانی اصفهان سه راه سیمین شهرک ولیعصر)عج( خ استاد شهریار خ راغب 

اصفهانی فرعی 8پ17 کدپستی:8179638353 خواسته ها:1.مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 

2.مطالبه خسارات دادرسی 3.مطالبه سهم الشرکه در تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسی 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 

مورد اشاره باال از دفتر واصل و تحت نظر قراردارد.طرفین حضور ندارند.دادگاه با بررسی اوراق پرونده و 

محتویات آنها، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

»رای دادگاه«

در خصوص دعوی آقای حسین قوشی فرزند نبی هللا با وکالت آقای بابک آزادی به طرفیت آقای محمد 

علی ایمانی فرزند امامقلی به خواسته مطالبه سهم الشرکه یک واحد گلخانه واقع در ایمانشهر به میزان 

سه دانگ و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان و وکیل مدافع وی در اظهارات خود بیان 

داشته اند جهت سهولت در اخذ تسهیالت از بانک، با تنظیم اقامه نامه رسمی شماره 91/3/7-31613 

مالکیت خود نسبت به سه دانگ گلخانه موضوع دادخواست را به صورت صوری به خوانده انتقال داده 

این در صورتی است که خواهان مالک سه دانگ بوده که با توجه به تصرف خوانده نسبت به گلخانه 

موضوع دادخواست و بر اساس دعوی طرح شده تقاضای رسیدگی دارد- صرف نظر از صحت و سقم 

موضوع، نظر به اینکه جهت رسیدگی به خواسته طرح شده خواهان، در ابتدا مستلزم اثبات و اعالم بطالن 

اقاله نامه رسمی مورد اشاره در دادگاه صالح آنهم مطابق با مقررات مربوط می باشد لیکن در این رابطه 

دلیلی که موید وجود و یا اثبات و اعالم بطالن قرارداد مزبور باشد، ارائه نشده – دادگاه دعوی را به کیفیت 

طرح شده مسموع ندانسته، مستند به ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعالم می دارد.رای صادر شده ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./شماره:485/م الف 

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان-محمد محمدی

آگهی احضار
شماره ابالغنامه : 9510103653504429 شماره پرونده : 9409983653501501 شماره بایگانی شعبه 

پرونده 941551 ح 3 شعبه سوم حقوقی  در  اینکه  به  نظر   1395/07/17 : تنظیم  تاریخ   941551 :

دادگستری فالورجان خواهان آقای حسین قوشی فرزند نبی اله با وکالت آقای بابک آزادی نسبت به 

دادنامه 9509973653500812 -1395/06/16به طرفیت آقای محمد علی ایمانی تجدید نظر خواهی 

نموده است و طی تجدید نظر خواهی خود تجدید نظر خوانده – آقای محمد علی ایمانی – را مجهول 

المکان اعالم نموده لذا بنا به در خواست وکیل تجدید نظر خواه و در اجرای ماده 73 آیین دادرسی 

مدنی مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف مدت ده روز از زمان انتشار این 

آگهی ضمن حضور در دفتر شعبه و با ارایه مدرک شناسایی نسبت به ارایه نشانی خود و اخذ نسخه ثانی 

دادخواست تجدید نظر و ضمائم اقدام و برابر ماده 346 آ.د.م چنانچه پاسخی دارد اعالم نماید. این 

آگهی به منزله ابالغ به تجدید نظر خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از ادامه رسیدگی نمی 

باشد . شماره : 484/ م الف توکلی مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فالورجان 

مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 950016 ج 14 له کامران امانی مقدم 

و علیه 1- آرزو 2- امید 3- محمد 4- حمید رضا 5- آزاده همگی بر خورداری ناغانی با وکالت آقای 

حسن بهرامی پور به نشانی اصفهان – چهارباغ خواجو – روبروی صدا و سیما – ساختمان حافظ- طبقه 

3 به خواسته تقسیم ترکه جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 ساعت 10/30 -10 در محل 

اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع خ شهید نیکبخت 200 متر بعد از ساختمان مرکزی به 

سمت شیخ صدوق ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه سوم واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص 

مورد مزایده عبارت است از پالک ثبتی 2187/7982/18754/24866 بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس 

اصفهان بهارستان خ ایثار شمالی چهارراه فروردین مجتمع مسکونی محتشم کاشانی بلوک c طبقه 

پنجم واحد 610 )سمت شرق ( کد پستی 8144165493 که طبق نظر کارشناس دادگستری پالک فوق 

یکدستگاه آپارتمان با قدرالسهم از عرصه و مشاعات مربوطه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک واقع در 

طبقه پنجم سمت شرق بلوک c از مجتمع مسکونی محتشم کاشانی با مشخصات : دستگاه پله عمومی 

و آسانسور دایر ، مجموعه نگهبانی سیستم دوربین مدار بسته در فضای عمومی می باشد این آپارتمان به 

مساحت حدود 105/30 متر مربع با مشخصات داخلی شامل سالن دو اتاق خواب آشپزخانه ، سرویس 

بهداشتی و نمای داخلی کفها سرامیک بدنه گچ با پوشش رنگ چهار چوب فلزی دربها چوبی پنجره ها 

آلومینیومی با شیشه تک جداره آشپزخانه کاشی سرامیک ، کابینت ام دی اف دارای سیستم سرمایش 

کولر گرمایش پکیج و رادیاتور اعالم حریق و دارای امکانات شهری آب برق و گاز می باشد پالک فوق 

در حال حاضر در تصرف یکی از خواندگان می باشد الزم به ذکر است پالک فوق در حال حاضر در رهن 

بانک مسکن در قبال مبلغ 242/537/112 ریال می باشد که پس از فروش ملک فک رهن خواهد شد 

لذا با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ پالک فوق مبلغ 1/530/000/000 

ریال ارزیابی گردیده است . طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس 

اعالمی بازدید نمایند کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 در صد از مبلغ مزایده را 

به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. شماره : 21353/ م الف 

اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای صفر آقاجانی خوراسگانی    دارای شناسنامه شماره 8692  به شرح دادخواست به کالسه 3610/95 

ح 10  از این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجیه 

خانم صادقی خوراسگانی      بشناسنامه 2207   در تاریخ 83/7/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسر و یک فرزند دختر 1- صفر آقا جانی 

خوراسگانی فرزند حسن ش ش 8692 فرزند متوفی 2-  اکبر  آقا جانی خوراسگانی فرزند حسن ش 

ش 6812  فرزند متوفی 3-  محمود  آقا جانی خوراسگانی فرزند حسن ش ش 206فرزند متوفی 

4- اصغر آقا جانی خوراسگانی فرزند حسن ش ش 6813 فرزند متوفی 5- احمد آقا جانی خوراسگانی 

فرزند حسن ش ش 71 فرزند متوفی 6- صدیقه آقا جانی خوراسگانی فرزند حسن ش ش 40فرزند 

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

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21268/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید احمد علی پارسا     دارای شناسنامه شماره 645   به شرح دادخواست به کالسه 3613/95 ح 

10  از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخنده اشراقی    

بشناسنامه 839   در تاریخ 95/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 2 برادر 1- سید احمد علی پارسا ش ش 645 برادر متوفی 2- سید محد علی پارسا 

ش ش 549 برادر 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 : 21270/م الف رئیس شعبه 10 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رحیم همتی      دارای شناسنامه شماره 1633  به شرح دادخواست به کالسه 3616/95 ح 10  

از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلی همتی     

بشناسنامه 1412 در تاریخ 95/5/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک پسر و یک دختر 1- رحیم همتی ش ش 1633 فرزند پسر 2- صدیقه همتی ش 

ش 30312 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 : 21286/م الف رئیس شعبه 10 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مسعود     نام خانوادگی: محمدی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:احمد نام خانوادگی:کاظمی   نشانی محل اقامت: اصفهان  – خ آتشگاه 

خ نبوی منش – کوچه فرهنگ پ 64 محکوم به:به موجب رای شماره 688 تاریخ95/4/29 حوزه 8  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

هزینه  ریال   330/000 و   94/7/20 مورخ  بابت چک ش 67/858  ریال   44/500/000 مبلغ  پرداخت 

دادرسی و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک فوق و نیم عشر 

حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید.

شماره21904/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار   پالک شماره 44/172 واقع در ریاخون   بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002101- 1395/4/21 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای سعید اله عباسی ریاخونی فرزند فتحعلی  در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه  مورخ 

1395/8/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد.

 تاریخ انتشار : 1395/7/27 شماره : 491 / م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/902 واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

در جریان  فرزند حسن    زارعی کلیشادی   نام غالمرضا  به  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه  مورخ 95/8/22 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت 

یابند و اعتراضات مالکین یا  اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. 

تاریخ انتشار : 95/7/27 شماره : 501/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد:
توسعه هتل باغ سنتی مشیرالممالک یزد

 حریم های آثار تاریخی 
چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

حتما بخوانید!
توسعه هتل باغ سنتی مشیرالممالک یزد



سه شنبه  27  مهرماه  1395 ـــمـــاره 276 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 30
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- آنکه کاال به مقدار اندک می فروشد - از عوامل مهم در 
اقتصاد هر کشور

2- شفاهًا - راهب مسیحی - حقه و کلک
3- بریدن و کم کردن - روپوش و ساق پوش کفش که از 
 پارچه ضخیم می دوزند - بازار خرید و فروش اوراق بهادار 

و معامله - پایین
4- آب تنی - مرجان - صف و رده - کافی

5- نت سوم موسیقی - آمد و رفت و دوستی با کسی - 
زینت ناخن

6- عالمت جمع فارسی - خزنده گزنده - خط کش مهندسی
7- نام سلسه ای از فراعنه مصر - کاهش قیمت کاال - شلوار 

لی
8- نوعی بیماری عصبی روحی - درخور

9- کار برجسته - نوعی سهام - غذای مجردی
10- سوای ناله - کیف مسافرتی - مخفف کاه

11- سگ تازی - از هم پاشیده - ضربه سر در فوتبال
12- روی تاریک زمین - ابتیاع - ناگهانی عامیانه - زر خالص

13- عالمت مخصوص دولت ها و تجارتخانه ها - پارچه 
کم عرض - گل سرخ - غرور

14- شکفته شدن لب ها - پوسیده - اقتصاددانی که در 
سال 1950 نشان داد که تقاضای معامالتی پول، هم به 

درآمد و هم نرخ بهره بستگی دارد
15- فرستادن کاال از جایی به جای دیگر، یا از کشوری به 

کشور دیگر - کشوری در آمریکای جنوبی که واحد پول آن 
»پزو« می باشد

 1- نام کتابی از »ایروینگ فیشر« اقتصاددان، ریاضیدان 
و آمارشناس آمریکایی که در نظریه اقتصاد پولی از پیشتازان 

بود
2- گیاه - ابزار خودبینی - جوان

3- تصدیق روسی - همانند و هم پایه - یاری و کمک
4- هوشیاری و معرفت - از لبنیات - مزه ناخوشایند - گربه 

تازی
5- آب نیم گرم - فلزی نرم و خاکستری - پایتخت کشور 

بی طرف
6- نقاش - سال ترکی - خانه چادری

7- پوستین - مرکب دان - دائمی و همیشگی
8- جای آب خوردن - خواهش - تزویر

9- بخشی از قرآن - از انواع سیاست های اقتصادی - تلخ 
تازی

10- سرباز زننده - نوعی بستنی - سبزی ساالد
11- آب ویرانگر - جمع »فتنه« - آش ساده با برنج و سبزی

12- صحنه تئاتر - پیشگویی - خوبی - غذای مرغ
13- جنگ ابزار - لباس - شیره انگور یا خرما

14- خط کج - آسانی - پایتخت ویتنام
15- اقتصاددان آمریکایی متولد 1857 م و صاحب کتاب 

»نظریه طبقه مرفه«

عمودیافقی

امام صادق )ع( می فرمایند:

 َامیاٍل.
ُ

بِر الُحَسیِن بِن َعلّیٍ علیه  السالم َعَشَرة
َ

 ِمن ق
ُ

َالَبَرَکة

تا ده میل اطراف قبر حسین بن علی علیه  السالم برکت 

است.

بحاراألنوار )ط-بیروت(، ج 98، ص116، ح 41

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه آفتابی

نیمه آفتابی

آفتابی

نیمه آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

9  ْC

0   ْC

10   ْC

14   ْC

25  ْC

23   ْC

28   ْC

28   ْC

کودکان گرسنه یم�ن

 و سوء تغذیه به 
گ

، گرسن� با تداوم جنگ و کمبود مواد غذا�ی

صورت جدی جان نوزادان و کودکان یم�ن را تهدید می کند.

حوادثدانستنی های کوتاه علمی

- چهــار قاشــق غذاخــوری از ســس گوجه فرنگــی دارای همــان 
ــی  ــک گوجه فرنگ ــل ی ــه داخ ــت ک ــذی اس ــواد مغ ــدار م مق

رســیده وجــود دارد.
ــث  ــدن، باع ــت کن ــاز پوس ــن پی ــس در حی ــدن آدام - جوی

می شــود کــه اشــک از چشــم ها جــاری نشــود.
- هــر ســاعت خــراب یــا خوابیــده، دســت کــم روزی دو مرتبــه 

زمــان را درســت نشــان می دهــد.
- 96درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد. 

- مختــرع صندلــی الکتریکــی یــک دندان پزشــک بــوده 
ــت. اس

ــزی  ــا چی ــز حــل نمی شــود . تنه ــاس داخــل اســید نی - الم
کــه می توانــد المــاس را از بیــن ببــرد، گرمــا و حــرارت شــدید 

اســت. 
ــادر  ــارداری م ــاه ســوم ب ــن انســان در م ــر انگشــت جنی - اث

شــکل می گیــرد. 
ــه  ــاه نیم ــر از م ــان تر و پرنورت ــه درخش ــل، 9مرتب ــاه کام - م

ــت.  اس
ــی  ــد؛ در حال ــه چرخــش در می آی ــه ب - تخم مــرغ کامــا پخت

ــا عســلی نمی چرخــد.  ــه تخم مــرغ خــام ی ک
ــر از افــرادی  ــد، زودت ــود خــواب دارن - انســان هایــی کــه کمب
کــه دچــار مشــکل گرســنگی هســتند، می میرنــد؛ پــس از ده 
ــی کــه  ــد؛ در حال ــراد می آی ــه ســراغ اف ــی مــرگ ب روز بی خواب
ــانی ــنگی انس ــا گرس ــد ت ــول می انجام ــه ط ــه ب ــن هفت  چندی

را از پای در آورد.
- اگــر شــب ها یــک چهــارم ســیب زمینی خــام را داخــل 
ــز  ــد تمی ــرم می شــود و روز بع ــد، چــرم ن ــرار دهی کفش هــا ق

ــد.  ــوب می ده ــی خ ــود و بوی ــد ب خواه
ــا  ــی مرده ــه وقت ــد ک ــان می ده ــد نش ــی های جدی - بررس
گرســنه هســتند، تمایــل زیــادی بــه خــوردن مــواد غذایی شــور 
ــا در  ــه زن ه ــی ک ــد؛ در حال ــان می دهن ــود نش ــرب از خ و چ
حیــن گرســنگی، تمایــل بیشــتری بــه خــوردن شــکات دارنــد. 
ــع چســبیدن  ــدان، مان ــج در نمک ــه برن ــد دان ــرار دادن چن - ق

نمک هــا بــه هــم می شــود.
- بزرگ ترین عامل چربی خون، کشیدن سیگار است. 

- روزانــه بــا غــذای معمولــی، به ویــژه صبحانــه مقــداری مغــز 
ــه  ــا ب ــر ابت ــا خط ــردو نه تنه ــز گ ــوردن مغ ــد؛ خ ــردو بخوری گ
بیمــاری قلــب و عــروق را در تمامــی  طــول عمــر بــه کمتریــن 
درجــه یــا صفــر کاهــش خواهــد داد، بلکــه میــزان کلســترول 

خــون را نیــز تحــت کنتــرل درخواهــد آورد.
- بــرای گرفتــن زیــادی نمــک غــذا می تــوان قطعــه ای 
ســیب زمینی میــان آن گذاشــت و بیســت ثانیــه صبــر کــرد تــا 

ــد. ــه خــود جــذب کن ــادی را ب نمــک زی
ــدا  ــث ج ــد باع ــون می توان ــفر در خ ــزان فس ــش می - افزای
ــث  ــت باع ــه در نهای ــود ک ــتخوان ها ش ــیم از اس ــدن کلس ش
آن هــا  شــدن  شکســته  و  اســتخوان ها  شــدن  ضعیــف 

می شــود. 
ــر مفــرح و نیروبخــش اســت.  - دوش گرفتــن در بعــد از ظه
ایــن زمانــی اســت کــه رگ هــای شــما بیشــتر مســتعد گشــاد 
ــع ســموم  ــرای دف ــان ب ــن زم ــن بهتری شــدن هســتند؛ بنابرای

بــدن اســت . 
- دو کشــور چیــن و آمریــکا بیشــترین تولیدکننــده سیــــــر 

ــا هســتند. در دنی
ــر  ــه زی ــا ب ــن کام ــره زمی ــار ک ــال یک ب ــزار س ــر 186 ه - ه
ــود  ــیده از آب می ش ــن پوش ــی  زمی ــی رود و تمام ــرو م  آب ف

و دوباره پس از مدتی از آب بیرون می آید.
- فروکــردن چنــد حبــه ســیر خــام در خــاک گلــدان باعــث دور 

کــردن حشــرات از دور گلــدان می شــود.
- یــک بررســی نشــان داده خانواده هایــی کــه در آن هــا 
مصــرف روزانــه یــک لیــوان شــیر بــه صــورت عــادت درآمــده 

ــد.  ــوش دارن ــاداب و باه ــی ش ــت، فرزندان اس
- بــرای تشــخیص ســالم بــودن تخم مــرغ، آن را در ظــرف آب 
ــر  ــالم و در غی ــد س ــین ش ــر ته نش ــم؛ اگ ــرار می دهی ــک ق نم

ایــن صــورت خــراب اســت.
http://www.asemooni.com/science/cognizable/short-scientific-knowledg 

شیوه های کالهبرداری اینترنتی 

کیمیای وطن
سید مصطفی مرتضوی

ــای  ــداران دنی ــه جــای ســرقت های کاســیک، نقاب امــروزه ب
مجــازی بــا فشــردن کلیدهــای کیبــورد کامپیوترهــا از راه دور 
گاوصندوق هــای مجــازی را در هــر نقطــه از جهان می گشــایند 
و میلیاردهــا دالر از حســابی بــه حســاب دیگــر انتقــال 
ــرقت های  ــا س ــا ی ــرای کاهبرداری ه ــه کاران ب ــد. تب می دهن
بــزرگ، دیگــر ناگزیــر نیســتند بــا حفــر تونل هــای زیرزمینــی 
و از کارانداختــن آژیرهــای خطــر وارد بانک هــا شــوند و بــرای 
گشــودن گاوصندوق هــای ثروتمنــدان، از هفت خــوان رمــز 
ــا خطــر  ــاال ب ــا احتم ــد ی و راز چشــم های الکترونیــک بگذرن

ــه رو شــوند.  ــان مســلح روب ــای محافظ ــای گلوله ه رگباره
امــروز بــه جــای این گونــه ســرقت های کاســیک، نقابــداران 
ــا  ــورد کامپیوتره ــای کیب ــا فشــردن کلیده ــای مجــازی ب  دنی
ــان  از راه دور گاوصندوق هــای مجــازی را در هــر نقطــه از جه
ــه حســاب دیگــر  می گشــایند و میلیاردهــا دالر از حســابی ب
ــای  ــوژی و فناوری ه ــرفت تکنول ــا پیش ــد. ب ــال می دهن انتق
جدیــد، هــر چنــد کار مجرمــان و کاهبــرداران نیــز ســخت تر 
ــی  ــته در پ ــون گذش ــا همچ ــال آن ه ــن ح ــا ای ــا ب ــده، ام ش
ــه  ــت ب ــانی دس ــه آس ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــی هس راهکارهای
کانــی  ثروت هــای  و  بزننــد  بــزرگ   کاهبرداری هــای 
را جابه جــا کننــد. شــیوه هایی کــه کاهبــرداران بــرای ســرقت 
بــه کار می برنــد، بســیار گســترده تر   در دنیــای مجــازی 
ــر ایــن راهکارهــا افــزوده  ــز ب ــه روز نی ــوع اســت و روزب و پرتن
می شــود و هســتند افــراد ســاده دلی کــه همچنــان در 
را می خورنــد  ایــن کاهبــرداران   سراســر جهــان فریــب 

و بخشی از دارایی خود را در این راه از دست می دهند. 
آمــار پلیــس بین الملــل و کارشناســان اینترنتــی حاکــی 
در ســرقت ها  موجــود،  هــزاران شــیوه  میــان  در   اســت 
و کاهبرداری هــای دنیــای مجــازی 7 شــیوه بــه شــکل 
ــورد اســتفاده  ــرداران م ــر و گســترده تر از ســوی کاهب جدی ت

قــرار می گیــرد: 
     کمک های خیرخواهانه 

ــرای  ــک ب ــت کم ــرداری، درخواس ــیوه های کاهب ــی از ش یک
کشــورهای فقیــری همچــون نیجریــه اســت کــه درخواســت 
کمــک مالــی بــرای مــردم نیازمنــد دارنــد و طــی ایمیل هــای 
ــز  ــای واری ــا تقاض ــی از آن ه ــران اینترنت ــه کارب ــی ب مختلف
مبلغــی بــه یــک حســاب بانکــی دارنــد و گاهــی هــم از افــراد 
خیرخــواه درخواســت می کننــد هزینــه ســاخت یــک کلیســا 
ــد. ایــن  ــر عهــده بگیرن ــرای مســتمندان را ب ــا خانه هایــی ب ی
ــارج از  ــتر در خ ــود را بیش ــای خ ــرداران، کاربره ــوع کاهب ن

ــد.  ــاب می کنن ــان انتخ کشورش
     زندگی رؤیایی 

شــما  اینترنتــی  ســارقان  کاهبــرداری،  دیگــر  نــوع   در 
ــات  ــه تعطی ــیدن ب ــا رس ــی ی ــه ای رؤیای ــتن خان ــه داش را ب
افســانه ای و اتومبیــل ترغیــب کــرده و در ایمیلشــان شــرایطی 
ــغ  ــا مبل ــد ت ــه کنن ــما را وسوس ــه ش ــد ک ــرح می کنن را مط

ــد.  ــت کنی ــید، پرداخ ــه نمی شناس ــرادی ک ــه اف ــی ب گزاف
     سالمندان نیازمند 

ــه  ــه  طــور معمــول خــود را ب ــردار ب ــر کاهب ــک کارب گاهــی ی
عنــوان زنــی میانســال معرفــی می کنــد کــه شــوهرش 
ــت در  ــردی مدعی اس ــا م ــک دارد ی ــت کم ــرده و درخواس م
ــرای  یــک مؤسســه خیریــه فعالیــت دارد و میلیون هــا دالر ب
ــردم  ــود م ــن وج ــا ای ــت. ب ــاز اس ــورد نی ــا م ــاخت کلیس س
ــن  ــه ای ــان ب ــاب های اینترنتی ش ــق حس ــم از طری ــوز ه هن

می دهنــد.  تــن  کاهبرداری هــا 
     جایزه های خیالی 

کاهبردارانــی هــم هســتند کــه بــا پیام هایــی اعــام می کننــد 
برنــده جایــزه چنــد میلیــون دالری شــده اید و بــرای دریافــت 
چنیــن جایــزه ای بایــد مبلغــی بــه یــک حســاب معیــن واریز 
ــه  ــزار دالر ب ــه شــما 3 ه ــال هنگامی ک ــوان مث ــه عن ــد؛ ب کنی
حســاب کاهبــرداران واریــز می کنیــد، آن هــا سرقتشــان را بــا 

ــد می شــوند.  ــد و ناپدی ســرعت انجــام می دهن
     جویندگان کار 

روش دیگــر، رزومه هــای اســتخدامی  بــرای مــردم ســاده دل 
اســت. کاربــران بــرای دســتیابی بــه کار مدنظــر خــود 
بــرای ســایت های کاهبــرداری  را  رزومــه شخصی شــان 
ــی(  ــده مال ــنهاد )نماین ــال پیش ــور مث ــه  ط ــتند و ب می فرس
یــک شــرکت بــزرگ را دریافــت می کننــد کــه در خــارج 
ــع  ــی راج ــچ اطاعات ــب هی ــوده و مخاط ــر ب ــور کارب از کش
ــل از اســتخدام  ــردار مدنظــر قب ــدارد. شــرکت کاهب ــه آن ن ب
دروغیــن، مبلغــی از کاربــر جویــای کار دریافــت می کنــد و بــا 
جمــع آوری ایــن مبالــغ از هــزاران نفــر جویــای کار بــرای خــود 

ــد.  ــم می کن ــی فراه ــول هنگفت پ
     سوءاستفاده از انسان دوستی 

در  اســت.  امدادرســانی  نــوع  از  دیگــر  کاهبرداری هــای 
اتفاقاتــی چــون بایــای طبیعــی همچــون ســونامی و توفــان 
ــرادی  ــوان اف ــه عن ــود را ب ــرداران خ ــی از کاهب ــه، برخ و زلزل
ــد.  ــی می کنن ــد، معرف ــانی دارن ــد امدادرس ــه قص ــوکار ک نیک
آن هــا مــدام از کاربــران مختلــف خواهــان کمک هــای مالــی 
ــه  ــایت های خیری ــدازی وب س ــا راه ان ــوند و ب ــن می ش آنای

ــد. ــاراج می برن ــه ت ــران را ب ــول کارب ــی، پ جعل
ــه  ــان کلی ــایت مخاطب ــه س ــا ورود ب ــم ب ــات ه ــی اوق گاه
ــان را هــک کــرده و  اطاعــات مربــوط بــه حســاب بانکــی آن

پول هایشــان را از حساب شــان بــه تــاراج می برنــد. 
     وب سایت های دروغین 

از ســوی وب ســایت های  اوقــات کاهبرداری هــا  گاهــی 
ســاختگی و دروغیــن صــورت می گیــرد. 

کاهبــرداران از طریــق وب ســایت تقلبــی رمزهــای عبــور ایمیل 
ــایت  ــه وب س ــرای ورود ب ــما را ب ــاری ش ــای اعتب و کارت ه
ــایت  ــه وب س ــرای ورود ب ــر ب ــر کارب ــد و ه ــت می آورن به دس
مجبــور اســت از سیســتم امنیتــی وب ســایت بگــذرد تــا عضــو 
شــود و بــه همیــن دلیــل بســیاری از اطاعــات شــخصی اش 

ــرار می دهــد.  ــرداران ق ــار کاهب را در اختی
گاهــی اوقــات کاهبــرداران داســتانی از هــک کــردن حســاب 
ــب  ــان جل ــا شــما بیشــتر توجهت ــد ت ــف می کنن بانکــی تعری
ــدن از  ــان مان ــرای در ام ــه ای را ب ــات محرمان ــود و اطاع ش

دســت هکرهــا در اختیــار آن هــا قــرار دهیــد. 

ــر  ــد، بهت ــول می کنی ــی را قب ــتی کودک ــا سرپرس ــوید ی ــادر می ش ــا م ــدر ی ــی پ وقت
ــودن  ــد ب ــد وال ــد شــما قســمتی از فرآین ــار ناشایســت فرزن ــه رفت ــد ک اســت بدانی
ــن  ــد ممک ــر چن ــوید؛ ه ــه رو می ش ــا آن روب ــی ب ــد گاه ــر از چن ــه ه ــت ک شماس
ــون  ــت؛ چ ــوارتر اس ــادران دش ــرای م ــا ب ــن موقعیت ه ــد. ای ــایند نباش ــت خوش اس
ــه  ــیپلین خان ــراری دیس ــادران برق ــی م ــتند. بعض ــر هس ــدان درگی ــا فرزن ــتر ب  بیش
ــگام  ــد؛ چــون هن ــه پــدر  واگــذار می کنن را )در صورتــی کــه وجــود داشــته باشــد( ب
ــادران  ــن کار م ــا ای ــا ب ــد.  ام ــی ندارن ــاس خوب ــود احس ــدان خ ــا فرزن ــورد ب برخ
ــت  ــود از دس ــدان خ ــار فرزن ــر رفت ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــمند را ب ــت ارزش ــک موقعی ی
ــدان  ــه فرزن ــد تنبی ــر می کنن ــه فک ــتند ک ــم هس ــی ه ــن والدین ــد. همچنی می دهن
ــاز  ــه کارس ــه همیش ــا تنبی ــت؛ ام ــت آن هاس ــت درس ــرای تربی ــروری ب ــری ض ام
ــه  ــا ماحظ ــه ب ــر تنبی ــود. اگ ــم می ش ــر ه ــای بدت ــروز رفتاره ــبب ب ــت و س  نیس
ــار  ــه رفت ــد ک ــک کن ــما کم ــد ش ــه فرزن ــه ب ــای اینک ــه ج ــود، ب ــام نش ــت انج و دق
ــد.در  ــن پریشــان می کن ــام گرفت ــرای انتق ــی ب ــا تخیات ــری انجــام دهــد، او را ب بهت
اینجــا راه هایــی بــرای کمــک بــه کــودکان ارائــه می شــود کــه بــه کمــک آن می تــوان 

رفتارهــای خــوب آن هــا را تقویــت کــرد:
     برای آن ها سرمشق باشید تا بیاموزند

کــودکان بیشــتر از اعمــال مــا می آموزنــد تــا از گفتــار مــا. صداقــت مولــد صداقــت 
ــئول  ــادق، مس ــتگو، ص ــی راس ــم فرزندان ــر می خواهی ــد ادب. اگ ــت و ادب مول  اس
و قابــل اعتمــاد داشــته باشــیم، بایــد خــود چنیــن رفتــاری داشــته باشــیم. 
ــا  ــد، آن ه ــا ندهی ــول بی ج ــا ق ــه آن ه ــد، ب ــود دروغ نگویی ــودک خ ــه ک ــچ گاه ب  هی
را بــا تهدیدهــای تــو خالــی نترســانید و بــه آن هــا حتــی دروغ مصلحت آمیــز 
ــاع  ــا در اجتم ــار م ــال و رفت ــه ای دارد. اعم ــر لحظ ــط تاثی ــا فق ــن کاره ــد؛ ای  نگویی
و در برابــر دیگــران تاثیــر زیــادی بــر نحــوه زندگــی مــا دارد؛ امــا تاثیــر آن بــر زندگــی 

کــودک مــا، تاثیــری همه جانبــه اســت.
     از فرزند خود انتظار نداشته باشید ذهن شما را بخواند

ــر  ــن کار بهت ــرای ساده ســازی ای ــد. ب ــد ذهــن شــما را بخوان ــد خــود نخواهی از فرزن
اســت از الگــوی » پنــج چــه« اســتفاده کنیــد تــا بــرای او موضــوع را شــفاف کنیــد. 
چــه کســی، چــه چیــزی، چــه جایــی، چــه موقــع و چــرا، همــان »پنــج چه« هســتند؛ 
ــذت ببــری )چــرا( ــی امشــب ل ــرای اینکــه از مهمون ــد: ب ــوان مثــال می گویی ــه عن  ب
بهتــر نیســت کــه تــو )چــه کســی(  تکالیفــت را )چــه چیــزی یــا چــه کاری( در اتــاق 

خــودت )کجــا(  قبــل از ســاعت 7:30 ) چــه  موقــع یــا کــی( انجــام بــدی.
     روی مثبت ها و مهم ها تمرکز کنید

ــی  ــه روی کار های ــویم ک ــه می ش ــع وسوس ــی مواق ــن، بعض ــوان والدی ــه عن ــا ب م
ــم؛  ــراد می گیری ــا ای ــه آن ه ــا ب ــم ی ــز کنی ــد، تمرک ــام نمی دهن ــان انج ــه فرزندانم ک
آن هــم بــه دلیــل مشــکات بی اهمیــت کــه می توانــد نادیــده گرفتــه شــود. 
هنــگام برخــورد بــا فرزندتــان، کمــی  مکــث کــرده و  فکــر کنیــد و از خــود بپرســید: 
ــدر  ــه دارد؟ چــرا؟ چق ــز نگ ــاق خــود را تمی ــد شــما ات ــه فرزن ــم اســت ک ــدر مه چق

ــم  ــدر مه ــاس خــاص را بپوشــد؟ چــرا؟ چق ــک لب ــد شــما ی ــه فرزن ــم اســت ک مه
ــواده  ــه کار هــای جمعــی در خان ــی ب ــد شــما حتــی در ســن نوجوان اســت کــه فرزن
ــد شــما ظــرف غــذای خــود را تمــام  ــم اســت کــه فرزن ــدر مه ــدد؟ چــرا؟ چق بپیون
 کنــد؟ چــرا؟ این هــا در برابــر کار هایــی ماننــد دروغ گفتــن، حقــه زدن، دزدی
مصــرف مــواد مخــدر، فــرار از خانــه، و مــردود شــدن در مدرســه یــا انجــام کارهــای 
خطرنــاک چقــدر اهمیــت دارنــد؟ این هــا مشــکات بزرگــی هســتند کــه شــما بایــد 

بــه آن توجــه داشــته و بســیار مراقــب آن باشــید.
     فقط به رفتارهای خوب پاداش بدهید

روان شناســان رفتــاری روشــی را توصیــه می کننــد کــه بــه آن تقویــت مثبــت 
می گوینــد. اگــر بخواهیــم آن را خیلــی ســاده معنــی کنیــم، یعنــی فقــط بــه رفتــار 
ــه  ــود را ب ــدان خ ــد فرزن ــک می کن ــا کم ــه م ــن روش ب ــده. ای ــاداش ب ــب پ مناس
ســمت رفتــاری کــه مایلیــم، ســوق دهیــم. وقتــی از فرزنــد خــود تشــکر می کنیــم 
از او تعریــف می کنیــم، او را تشــویق می کنیــم، از او قدردانــی می کنیــم و بــه 
ــه  کارهــای خــوب فرزندمــان توجــه نشــان می دهیــم، آن هــا را تشــویق می کنیــم ب
کارهــای خوبــی کــه اکنــون انجــام می دهنــد، ادامــه دهنــد. دکتــر اسپنســر جانســون 
ــتایش  ــد از س ــنهاد می کن ــه ای پیش ــک دقیق ــر ی ــای مدی ــری کتاب ه ــنده س نویس
یــک دقیقــه ای اســتفاده کنیــد. او ایــن عبــارت را بــه ایــن صــورت توصیــف می کنــد: 
ــل از  ــه مــن آن هــا را ســتایش خواهــم کــرد، درســت قب ــم ک ــم می گوی ــه فرزندان ب
ــام  ــال انج ــه در ح ــم را هنگامی ک ــن فرزندان ــند. م ــرده باش ــام ک ــه آن کار را تم اینک
ــم  ــت می گوی ــه صراح ــم ب ــه فرزندان ــدازم. ب ــر می ان ــتند، گی ــی هس ــای خوب کار ه
ــدر از کار آن هــا احســاس  ــم چق ــه آن هــا می گوی ــد. ب ــه آن هــا چــه انجــام داده ان ک
 خوبــی دارم. آنــگاه ســکوت می کنــم و می گــذارم شــیرینی احســاس خوبــی 
ــن احســاس  ــه ای ــم ک ــد. ســپس کاری را می کن ــا هــم حــس کنن ــه دارم، آن ه را ک

ــا را در  ــا هســتم، آن ه ــم عاشــق آن ه ــا می گوی ــه آن ه ــد. ب ــن می خواه خــوب از م
ــت از آن هــا  ــا هــم انجــام می دهــم. در نهای ــا هــر دو آن کار را ب ــرم ی آغــوش می گی
می خواهــم بــاز هــم بــه ایــن رویــه ادامــه دهنــد تــا مــن هــم بتوانــم بــاز هــم ایــن 

احســاس خــوب را دریابــم و بــاز آن هــا را ســتایش کنــم.
     به عمل بد حمله کنید، نه به فرزند خود.

ــه از شــر بچــه خــود!  ــد خــاص شــوید، ن ــار ب ــن رفت ــد از ای ــط می خواهی شــما فق
)اگــر چــه گاه بــه صــورت لحظــه ای ممکــن اســت ایــن احســاس بــه شــما دســت 
بدهــد(. بنابرایــن اصاحــات الزم را بافاصلــه انجــام دهیــد. رفتــار بــد را هنــوز جوانــه 
نــزده، بخشــکانید. روی آن تمرکــز و مشــخص کنیــد ایــن رفتــار بــد چیســت و چــرا 
ــد آن  ــا از او بخواهی ــد ی ــه کنی ــر را توصی ــه او راه بهت ــگاه ب ــرد. آن ــرک ک ــد آن را ت  بای

را پیشنهاد دهد.
     عواقب بد رفتار بد را به فرزند خود بشناسانید

ــتر  ــی بیش ــی و نابالغ ــل بی تجربگ ــه دلی ــودکان ب ــم. ک ــتباه می کنی ــا اش ــه م هم
ــه  ــد ب ــب می توانی ــار نامناس ــن رفت ــما از ای ــتند. ش ــردن هس ــتباه ک ــتعد اش مس
ــه  ــه ب ــی ک ــد؛ فرصت ــتفاده کنی ــود اس ــد خ ــوزش فرزن ــرای آم ــی ب ــوان فرصت عن
ــد. ــش روشــن کنی ــار ناشایســت را برای ــک رفت ــد ی ــب ب ــد عواق کمــک آن می توانی

ــاب  ــد، دو انتخ ــه می ده ــود ادام ــت خ ــار ناشایس ــه رفت ــما ب ــد ش ــه فرزن ــی ک وقت
ــا  ــد ی ــه او بفهمانی ــا ناخشــنودی خــود نتیجــه کارش را ب ــرای شــما وجــود دارد: ب ب
ــام داده ــه انج ــندی ک ــرای کار ناپس ــود ب ــه خ ــد ک ــنهاد دهی ــه او پیش ــد ب  می توانی

تنبیهــی در نظــر بگیــرد و در صــورت لــزوم می توانیــد بــرای او عواقبــی در نظــر بگیرید. 
مارجــری شــیوتز، نویســنده کتــاب ســندروم ابــرزن، ایــن را بــه صــورت یــک ســناریو 
بــه نمایــش می گــذارد. »فــرض کنیــد فرزنــد شــما بــا دوچرخــه جدیــدش مرتــب 
ــب  ــد عواق ــر بخواهی ــد. اگ ــراژ می ده ــا وی ــل اتومبیل ه ــی رود و مقاب ــان م ــه خیاب ب
کارش را بــه او گوشــزد کنیــد، چــه می کنیــد؟ ممکــن اســت او را صــدا بزنیــد و از او 
بخواهیــد فــورا بازگــردد و بگوییــد: تــو خیلــی خطرنــاک از مســیر خــودت منحــرف 
می شــدی و اصــا نــگاه نکــردی کــه از پشــت ســرت داره ماشــین بــا ســرعت میــاد. 
مــن خیلــی ناراحــت شــدم. ممکنــه خیلــی راحــت صدمــه ببینــی، مجــروح بشــی 
ــه ایــن  ــه هیچ وجــه ب ــو دیگــه نبایــد ب یــا حتــی کشــته بشــی. ) 5 چــه( عزیــزم ت
شــکل دوچرخه ســواری کنــی. از همیــن حــاال مــن ازت می خــوام اول از دو چرخــت 
پیــاده شــی و کنــار خیابــون واســتی و بــه پشــت ســرت نــگاه کنــی؛ اگــه ماشــین 
نیومــد، بــدش ســوار شــی و از کنــار بــا احتیــاط حرکــت کنــی. )رفتــار مناســب( ایــن 
اولیــن باریــه کــه تــو اینــکارو انجــام مــی دی بــرای همیــن هــم می خــوام بهــت بگــم 
کــه ایــن کار می تونســت چقــدر خطرنــاک باشــه. امــا اگــه ایــن کار ادامــه پیــدا کنــه 
مجبــورم تــو رو بــرای یــک هفتــه از دوچرخه ســواری محــروم کنــم و اگــه ایــن کار 
بــرای بــار ســوم تکــرار بشــه، بــرای 6 مــاه نمی تونــی دوچرخــه ســوار شــی تــا اینکــه 
ممطمئــن شــم تــو بــا دوچرخــه ســامت خودتــو بــه خطــر نمینــدازی. )عواقــب رفتار 

نامناســب( نوشــته: آتنــا گودالیــت، ترجمــه: علــی یــزدی مقــدم

چگونه با رفتار نامناسب فرزندان کنار بیاییم؟
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