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آگهی فراخوان
 موضوع فراخوان: سرمایه گذاری در راه اندازی و بهره برداری از موزه آثار تاریخی 

و باستانی در شهر نجف آباد به روش )B.O.T( به بخش خصوصی

مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت می شود 
شنبه  پنج  روز  اداری  وقت  پایان  تا  فراخوان  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 

مورخ 95/8/20 به دفتر امور سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای شهرداری واقع در نجف آباد 

خیابان فردوسی مرکزی - بن بست شهید پوالدی - ساختمان مشارکتها- طبقه اول مراجعه 

و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95/8/22 به دبیرخانه محرمانه 

 شهرداری نجف آباد واقع در چهارراه شهرداری ساختمان مرکزی تحویل نمایند. سایر اطالعات 

مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است.

شهردار نجف آباد

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

نوبت  دوم
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پریسا خاکبازانسرویس سیاست

جانشــین فرمانــده ســپاه پاســداران در کنگــره شــهدای خمینی شــهر ضمــن ابــاغ 
ــرکت کنندگان در  ــه ش ــدس، ب ــپاه ق ــده س ــلیمانی، فرمان ــردار س ــرم س ــام گ پی
ــر انقــاب  ــه اینکــه بنیانگــذار کبی ــا اشــاره ب ایــن کنگــره و خانواده هــای شــهدا، ب
 مکتــب عاشــورا را در متــن زندگــی اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مــردم ایجــاد 
و مــا را بــا مفاهیــم جهــاد، عــزت، اســتقال، آزادی و کرامــت و منزلــت آشــنا کــرد 
و راه مبــارزه بــا ظلــم را بــه مــا آموخــت، گفــت: امــام خمینــی)ره( فضایــل اهــل 
ــی  ــن زندگ ــده در مت ــی زن ــوان حقیقت ــه  عن ــورا را ب ــگ عاش ــژه فرهن ــت، به وی بی
ــام  ــری از ام ــا تعبی ــامی ب ــین س ــردار حس ــد. س ــاری کردن ــام ج ــه و اس جامع
علــی)ع( گفــت: اگــر ملتــی لبــاس جهــاد را از تــن بــاز کنــد، خداونــد بــر انــدام 
ــی  ــز جاودانگ ــزت و رم ــر ع ــهیدان، مظاه ــاند. ش ــد پوش ــت خواه ــاس ذل او لب
ــوای دشــمن را از هــم  ــود کــه توانســت تمرکــز ق ــان ب مــا هســتند و شــهادت آن
ــی  ــگ تحمیل ــه جن ــاره ب ــا اش ــداران ب ــپاه پاس ــده س ــین فرمان  فروبپاشد.جانش
ــه اســتثنایی  ــکا و شــوروی در آن حادث ــت: آمری ــا گف ــه قدرت ه ــی هم و صف آرای
ــا هــم متحــد شــدند؛ همچنیــن حکومت هــای اروپایــی و مرتجعــان عــرب کــه  ب
حمایــت اقتصــادی و تقویــت قــدرت بعــث را در دســت گرفتــه بودنــد کــه ایــران 

را شکســت دهنــد.
    به کارگیری سالح های همه جانبه برای ایران

وی بــا بیــان اینکــه همــه متحــد شــدند و عــراق را مجهــز کردنــد تــا بــه چهارمیــن 
ــه  ــا ســاح روســی و ذرات خان ارتــش زمینــی جهــان تبدیــل شــود، بیــان کــرد: ب
شــیمیایی آلمانــی و مشــاوره های تخصصــی ایجــاد سیســتم های دفاعــی 

انگلیســی و تجهیــزات مــدرن کشــورهای پیشــرفته دنیــا جنگیدیم. ســردار ســامی 
ــگ و اندیشــه ای  ــد و یــک فرهن ــخ انجــام دادن گفــت: شــهدا، کار بزرگــی در تاری
جدیــد ســاختند کــه می تــوان بــا دســت خالــی، امــا بــا ایمــان و همــت بلنــد بــر 
ــختی  ــال های س ــا و س ــا و ماه ه ــه داد: روزه ــد. وی ادام ــره ش ــی چی ــر قدرت ه
پشــت ســر گذاشــته شــد؛ 4 دهــه تحریــم دشــمن، تحمیــل فتنه هــای داخلــی 
تهاجــم فرهنگــی دشــمن و محاصــره علمــی و تــرور دانشــمندان کــه همــه این هــا 
یــک نبــرد سرنوشت ســاز علیــه اســام بــود. وی اضافــه کــرد: زمانــی کــه کتــاب 
ــک  ــی ی ــت و حت ــروزی اس ــار از پی ــم، سرش ــه را ورق می زنی ــن 4 ده ــخ ای تاری
ــار اســت کــه  ــن حاصــل تفکــر شــهادت و ایث ــم؛ ای شکســت کوچــک را نمی بینی
ــم اســام  ــری دامنه هــای نفــوذ خــود را در عال ــا هدایــت رهب انقــاب توانســت ب

گســترش دهــد.
    تراز نافذ جهانی کشور در منطقه

ــا بیــان اینکــه امــروز تــراز جهانــی کشــور و انقــاب مــا در حــد  ســردار ســامی ب
یــک قــدرت نافــذ در منطقــه و جهــان اســت، گفــت: می بینیــم کــه چگونــه عرصــه 
بــر اســتکبارگران در ســرزمین هایی کــه فــرش قرمــز بــرای آن هــا پهــن می کردنــد 
تنــگ شــده اســت. وی اظهــار کــرد: عــراق، ســرزمین دیگــری اســت کــه ســاختار 
جدیــد قدرتمنــدی ماننــد بســیج مــا در آن شــکل گرفته و امــروز تحــوالت میدانــی 
ــین  ــیدند. جانش ــت رس ــه حاکمی ــا ب ــیعیان در آنج ــت و ش ــر آن هاس ــت نظ تح
ــان  ــار جه ــان، افتخ ــزب هللا لبن ــه ح ــرق مدیتران ــزود: در ش ــپاه اف ــی س  فرمانده
و اســام و کابــوس اســرائیل اســت و در ســوریه، سیاســت قدرت هــای بــزرگ بــا 
شکســت مواجــه شــده اســت. ســردار ســامی ادامــه داد: امــروز ایــران از امن ترین 
کشورهاســت؛ در حالــی کــه مــورد تهدیــد و تحریــم اســت، ماهواره هایــش بــه هــوا 
مــی رود و موشــک هایش ســینه فضــا را می شــکافد،  مقتــدر و ســربلند ایســتاده 
اســت و ایــن بــه برکــت خــون شــهیدان و صبــر خانواده هــای شهدایشــان اســت.

وی تأکیــد کــرد: امــروز بــرای مواجهــه شــدن بــا دشــمن در هیــچ ســطحی نگرانــی 
نداریــم. انتخــاب گزینه هــای نظامــی در هــر ســطحی باطــل شــده و قــدرت شــما 
ــی اســت  ــث نگران ــه آنچــه باع ــان اینک ــا بی باطل الســحر دشــمنان اســت. وی ب
ــا  ــردن باوره ــرای سســت ک ــا ب ــا و ذهن ه ــوذ در قلب ه ــرای نف ــاش دشــمن ب ت
و ارزش هاســت، گفــت: ایــن توطئــه ای اســت کــه می خواهــد ظاهــر جوانــان مــا 
را بــا نمادهــای شــیطانی تخریــب کنــد و نمــاز و حجــاب را از جامعــه مــا بگیریــد.

ســردار ســامی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه عقــب رفتــن روســری های دختــران مــا 
بــه انــدازه یــک میلی متــر آرمــان دشــمنان اســت، افــزود: اگــر دشــمن نتوانــد قلب 
و ذهــن را تســخیر کنــد، هرگــز قــادر بــه پیــروزی نخواهــد بــود. در اینجــا تاریــخ 
ــا اســام، رمــز  ــز آموزه هــای مــا نشــان داده کــه تنه و سرگذشــت انســان ها و نی

ســعادت، عــزت و پیشــرفت ماســت.
    فروپاشی دشمنان

ــه  ــف ب ــای مختل ــتند و در بخش ه ــال زوال هس ــمنان در ح ــه داد: دش وی ادام
فروپاشــی رســیده اند؛ از بیــن رفتــن اخــاق را در مناظــره دو کاندیــدای آمریــکا کــه 
نمــاد برتریــن انســان های تربیت شــده غــرب هســتند، می تــوان دیــد کــه انســان 
خجالــت می کشــد مضامیــن تبلیغاتی شــان را بازگــو کنــد و صاحب نظــران پــس 

از مناظــره گفتنــد کســی کــه در ایــن بیــن شکســت خــورد، ملــت آمریــکا بــود.
جانشــین فرماندهــی ســپاه تصریــح کــرد: در بحــث سیاســی، آمریــکا در حــال از 
دســت دادن مناطــق تحــت ســیطره خــود اســت و فرمولــی بــرای حــل مســائل 
ــد و شــاخصه های  ــرار گرفته ان ــه ســخت ق ــز در مرحل ــدارد؛ از نظــر اقتصــادی نی ن
زوال یــک امپراتــوری در ایــن کشــور قابــل  مشــاهده اســت و اگــر صبــر کنیــم و بــر 

ظالمــان تکیــه نکنیــم، صبــح پیــروزی نزدیــک اســت.
    هنر ایثار و شهادت رزمندگان در دنیا، ستودنی است

ــهر  ــن ش ــهید ای ــی 2300 ش ــره مل ــهر در کنگ ــه خمینی ش ــام جمع ــن ام همچنی
ــت. ــردن اس ــهدا م ــل ش ــرگ، مث ــن م ــن و بهتری ــت: زیباتری گف

ــام  ــت مق ــرف بی ــتم از ط ــی هس ــل پیام ــزود: حام ــی اف ــن رحیم ــت ا... حس آی
ــود و از  ــده ب ــدور نش ــا مق ــتند؛ ام ــی بفرس ــام کتب ــود پی ــرار ب ــری،  ق ــم رهب معظ
طــرف بیــت ایشــان بــه بنــده گفتنــد کــه ســام رهبــر انقــاب را بــه همــه مهمانــان، 
خانــواده شــهدا و مــردم شــریف و عزتمنــد برســانم و بابــت برگــزاری ایــن برنامــه 
ــود کــه  ــن ب ــر امــام راحــل ای ــم. امــام جمعــه خمینی شــهر گفــت: هن تشــکر کن
فرهنــگ شــهادت و ایثــار را زنــده کــرد و فرمــود ملتــی کــه شــهادت دارد، شکســت 
نــدارد؛ آنچــه امــروز شــاهد هســتیم کــه ایــران اســامی در جهــان می درخشــد بــه 
واســطه فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت. جوانــان دیــروز بــه مــا درس مقاومــت 
دادنــد کــه بدانیــم در برابــر هــر حملــه ای نبایــد عقب نشــینی کــرد و البتــه دفــاع 
هــم کافــی نیســت؛ بلکــه بایــد در برابــر حمله هــا و تهاجمــات حملــه هــم کــرد.وی 
بــا بیــان اینکــه امــروز در 2 جبهــه در حــال جنگیــدن هســتیم، گفــت: جبهــه جهــاد 
ــا  ــران در حــال جنگیــدن ب ــت ای ــه ای اســت کــه مل ــر، دو جبه ــاد اکب ــر و جه کبی
دشــمنان قــرار دارنــد؛ در جهــاد کبیــر دشــمن هــر روز در حــال ایجــاد فتنــه اســت 
و بایــد بــا هوشــیاری و حرکــت پشــت ســر رهبــری، ایــن فتنه هــا را خنثــی کنیــم.

امــام  جمعــه خمینی شــهر بــا بیــان اینکــه جهــاد اکبــر، تهاجــم فرهنگــی و تــاش 
ــت:  ــت، گف ــدن خانواده هاس ــی ش ــادات و متاش ــا و اعتق ــذف ارزش ه ــرای ح ب
مســئله انقابــی بــودن و انقابــی مانــدن، نفــوذ دشــمن، ارزش هــای دینــی، بحــث 
 خانــواده و جوانــان و ســایر مســائل را بایــد جــدی بگیریــم. وی گفــت: مســئوالن

مشکات این شهررا جدی بگیرند و به آن توجه جدی داشته باشند.

سردار سالمی در کنگره 2300 شهید خمینی شهر: 

صبح پیروزی نزدیک است

حتما بخوانید!
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انتخابات 96                                                

ادامه از صفحه یک: 
کارســاز باشــد. معمــوال ایــن تبلیغــات نیــز بــا 
هزینه هــای ســنگین و بســیار ناهمگــون انجــام 

. د می شــو
ــاور  ــوان ب ــد کــه نمی ت ــه می کنن ــان هزین برخــی چن
کــرد؛ مگــر ایــن جایگاه هــا، اعــم از شــورا و ریاســت 
جمهــوری چــه درآمــدی دارد کــه ایــن همــه هزینــه 
ــد  ــد و بع ــه می کنن ــانی هزین ــه کس ــود و چ می ش

چــه انتظــاری دارنــد؟ 
ــل و از  ــی کام ــت بی عدالت ــات، حکای ــت تبلیغ حکای

طرفــی امــکان قلــب حقایــق اســت.
ــات  ــی انتخاب ــت های کل ــدور سیاس ــا ص ــون ب اکن
ــیوه های  ــه و ش ــن روی ــده ای ــی رود پرون ــار م انتظ
مســاوی  فرصت هــای  و  بســته  ســوال برانگیز 
ــد فرصــت  ــردم بتوانن ــا م ــی فراهــم شــود ت تبلیغات
داشــته  درســت تر  رای  و  بررســی  بــرای  کافــی 

باشــند. 
انتخابــات  سیاســت های کلــی  اغلــب  بی شــک 
گویــای نقصــان در قوانیــن و آیین نامه هــای انتخابات 
اســت و بندبنــد آن، اگــر مــورد توجــه قرار بگیــرد و به 
ــی  ــای قبل ــد نگرانی ه ــود، می توان ــل ش ــون تبدی  قان
را مرتفــع ســازد و شــرایط را در صــورت اجــرای 

کنــد. سالم ســازی  درســت 
ــن  ــات، معی ــات انتخاب ــی تبلیغ ــطح ریال ــد س  بای
ــق  ــارت دقی ــر و نظ ــتگاه های ناظ ــر دس ــر نظ و زی
انجــام شــود و معلــوم باشــد هــر کاندیدایــی، ایــن 
ــت  ــی آورد و پش ــا م ــده را از کج ــه مشخص ش هزین

ــت؟  ــت و چیس ــرده اش کیس پ
ــده ــع در آین ــور قط ــه ط ــدگان ب ــه هزینه کنن ــرا ک  چ

چندصــد برابــر از بیت المــال می خواهنــد و طبعــا 
ــا  ــا ب ــپردن کاره ــق س ــد از طری ــته بای ــن خواس ای

قیمت هــای آنچنانــی و ... پاســخ داده شــود.
اگــر تبلیغــات مســاوی و از یــک مرکــز و بــا ســطح 
انجــام  تبلیــغ  نــوع  و حتــی  ریالــی  مشــخص 
ــد  ــل خواه ــکات ح ــی از مش ــش بزرگ ــود، بخ  ش

شد.
اینکــه رهبــری معظــم در بنــد 4 سیاســت های کلــی 
ــد  ــات تاکی ــی انتخاب ــفافیت مال ــر ش ــات، ب انتخاب

ــه همیــن دلیــل اســت. ــد، ب فرمودن
 در بنــد 4 آمــده اســت: تعییــن حــدود و نــوع 
 هزینه هــا و منابــع مجــاز و غیرمجــاز انتخاباتــی 
انتخاباتــی  هزینه هــای  و  منابــع  شفاف ســازی 
بــه  اعــام  و  داوطلبــان و تشــکل های سیاســی 
ــر آن  ــق ب ــارت دقی ــال نظ ــاح و اعم ــع ذی ص مراج
ــات  ــا تخلف ــورد ب ــی برخ ــیوه و چگونگ ــن ش  و تعیی

مالی. 
ــات  ــن مشــکات انتخاب ــد، یکــی از مهم تری ــن بن ای

در دوره هــای مختلــف بــوده اســت. 
شــکلی  هــر  بــه  و  جایــی  هــر  از  کــس  هــر 
می کــرد تهیــه  را  خــود  انتخاباتــی   هزینه هــای 

و می دیدیــم کــه بــه قولــی روزانــه بیــش از 50 
میلیــون تومــان در یــک شهرســتان کم جمعیــت تــا 
ــود  ــه خ ــد ک ــرج می ش ــتاها خ ــاط روس ــی نق اقص
ــود ــذ و ...ب ــرف کاغ ــکار در مص ــراف آش ــی اس  نوع

 و حکایــت از افسارگســیختگی تبلیغــات و حیــف 
ــرای  ــنگین ب ــرانی س ــه خس ــت ک ــی داش و میل های

ــد. ــوب می ش ــت محس مل
تاکیــد  ایــن  بــا  ایــن دوره  انتظــار مــی رود در   
برطــرف  بــزرگ  نقیصــه  ایــن  معظــم،   رهبــری 

شود. 
 از طرفــی نبایــد کاندیداها مجاز به شــعارهای آنچنانی 
و خــارج از تــوان نظــام و بودجه کشــور و نیــز خارج از 
برنامه هــای توســعه کشــور باشــند؛ زیــرا برنامه هــای 
کشــور مشــخص اســت و از طریــق قانــون مصــوب 
همان هــا  بایــد  فقــط  دولتــی،  هــر  و   شــده اند 

را عملیاتی سازد. 
منتهــا ممکــن اســت سیاســت ها و توانایی هــای یک 
 دولــت، بتوانــد آن هــا را ســرعت بخشــد و بــه تمــام 
ــف مواجــه  ــا ضع ــی ب ــد و دولت ــال انجــام ده و کم
شــود و از برنامــه عقــب بیفتــد؛ بــاز اگــر ایــن عملــی 
ــت  ــه دول ــکات ب ــال مش ــرای انتق ــی ب ــود، جای ش

قبــل وجــود نخواهــد داشــت.
چــه خــوب اســت کــه پــس از یــک دوره مســئولیت 
ــه  ــه وظیف ــت ب ــر دول ــرد و اگ ــورت گی ــی ص ارزیاب
خــود بــه درســتی عمــل نکــرده و بــا سیاســت های 
نادرســت برنامــه را بــه انحــراف کشــیده و تاخیــر در 
ــت پاســخگو  ــه وجــود آورده، در پیشــگاه مل  اجــرا ب

باشد.
 برقــراری عدالــت تبلیغاتــی، یــک قــدم بــزرگ 
و موثــر اســت کــه مــردم را بیــش از پیش بــه حضور 
 در انتخابــات تشــویق و امیــد آنــان را بیشــتر می کنــد 
خواهــد  نزدیک تــر  عدالــت  بــه  را  جامعــه   و 

کرد.
از  پــس  و  ارائــه  مجمعــی  بــه  شــعارها  بایــد 
 تاییــد مجــاز بــه بیــان و در تبلیغــات مکتــوب 
و مجــازی و ... مطــرح شــود؛ نــه اینکــه حــق و ناحق 
 و درســت و نادرســت هــر چــه باشــد، مطــرح شــود 

و مردم را سر گردان کند.
همین طــور بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه پشــتیبانان 
هــر کاندیــدا بــه وضــوح مشــخص باشــند کــه مــردم 
 بداننــد چــه تفکــری پشــت ایــن شــخص قــرار دارد 
و بــا چــه دیدگاهــی پــا بــه عرصــه انتخابــات 

اســت؟ گذاشــته 

اخالق حکومتی پیامبر اکرم)ص(                                 
ــا  ــه ب ــی ک ــارم انقــاب اســامی هســتیم. انقاب در دهــه چه
فــراز و نشــیب های بــزرگ و موانــع شــکننده ای روبــه رو شــد 
و بارهــا در شــرایطی ســخت و غیــر قابــل تحمــل قــرار گرفــت؛ 
ــن گردنه هــای ســهمگین  ــزرگ از ای ــه لطــف خــدای ب ــا ب ام
ــورد توجــه  ــون م ــرد و اکن ــذر ک ــروزی شــگفت انگیز گ ــا پی ب
جهانیــان قــرار گرفتــه اســت و دوســتان را بــه آینــده ای 
ــه  ــه شــدت نگــران و ســر ب ــدوار و دشــمنان را ب روشــن امی

ــان نمــوده اســت. گریب
ــام  ــر اس ــدگار پیامب ــش مان ــگاه و بین ــا ن ــت ب ــن حکوم  ای
ــی  ــان راه ــد هم ــده و بای ــاد ش ــه ایج ــه وآل ــی هللا علی صل

ــد  ــت کن ــه حکوم ــد آن گون ــد و بای ــان رفتن ــه ایش ــرود ک را ب
کــه ایشــان حکومــت کردنــد. یکــی از ابعــاد حکومتــی 
ــم اخــاق  ــش رو داری ــه در پی اخــاق اســت؛ در ســطوری ک
حکومتــی پیامبــر را از نــگاه امــام خمینــی )ره( بــا اســتفاده از 
یــک ســخن بیــان می کنیــم؛ حضــرت امــام)ره( می فرماینــد: 
آن طــرز حکومــت اســام، طــرز حکومــت آدم ســازی اســت؛ 
ــل  ــد؛ مث ــه کنی ــد ماحظ ــام را بای ــای اس ــود، رؤس ــما خ ش
ــام  ــس اس ــه رئی ــه ک ــه و آل ــی هللا علی ــرم  صل ــر اک پیغمب
اســت. امیرالمؤمنیــن کــه بعــد از او رئیــس اســام بــود. شــما 
خــود آن هــا را ببینیــد کــه وضعشــان چــه جــوری بوده اســت. 
ــر  ــردم دیگ ــا م ــه ب ــری ک ــت؟ پیغمب ــوده اس ــوری ب  دیکتات
ــر  ــت و نوک ــدام اس ــا ک ــود آق ــوم نب ــت معل ــی می نشس وقت
ــدام  ــر ک ــدام اســت و خــود پیغمب ــدام اســت، اصحــاب ک ک
ــت؛  ــور می نشس ــردم همان ط ــا م ــه ب ــری ک ــت، پیغمب اس
جلســه بنده هــا و فقــرا بــود و زندگــى اش زندگــى فقــرا بــود 
ــرد؛  ــرف نمى ک ــچ تص ــود و هی ــردم ب ــاِل م ــاْل م و بیت الم
مثــل یکــی از فقــرا زندگــی می کــرد. )صحیفــه امــام، 
ــود  ــم وج ــه مه ــد نکت ــخن، چن ــن س ج  4 ص: 396( در ای
ــت  ــوان شــخص اول حکوم ــه عن ــر ب ــه پیامب ــی آنک دارد؛ یک
اســامی بــا مــردم نشســت و برخاســت می کردنــد و وقتــی 
ــد  ــد، مثــل همــه مــردم بودن در جمــع مــردم قــرار می گرفتن
کــه اگــر کســی او را نمی شــناخت، او را یکــی از جمــع 
مــردم می دانســت و قابــل شناســایی نبــود؛ مگــر بــا اخــاق 
ــراد  ــن اف ــق فقیرتری ــز مطاب ــی اش را نی ــدی اش؛ زندگ محم
ــع باشــد  ــر مطل ــخ فق ــا از طعــم تل ــود ت ــرار داده ب  جامعــه ق
ــت  ــه در دس ــی ک ــد و از بیت المال ــرا را بفهم ــج فق و درد و رن
ــی  ــه خوب ــال ب ــه از بیت الم ــرد؛ بلک ــتفاده نمی ک ــود، اس او ب
پاســداری و در جــای صحیــح خــودش هزینــه می کــرد.

ــال  ــی بیت الم ــا کس ــت م ــم در حکوم ــا دیدی ــر م ــاال اگ  ح
را بــه اعضــای خانــواده یــا گــروه و حــزب متعلــق بــه خــودش 
واگــذار کــرد، او را بــه چشــم دســت اندرکار حکومــت اســامی 
نمی بینیــم؛ هــر چنــد مســئولیت در حکومــت داشــته باشــد.

در حکومــت الگوگرفتــه از حکومــت پیامبر)ص(، آقــازاده و ... 
ــده  ــتگی ها تعیین کنن ــت و شایس ــه عدال ــدارد؛ بلک ــود ن وج
ــع  ــود را از مواض ــد خ ــه بای ــد ک ــئوالن متوجهن ــت و مس اس

تهمــت دور نگهدارنــد.

اخبار سیاسی 

 تالش عربستان برای شلیک موشک 

به  سوی مکه و متهم کردن یمنی ها
ــی  ــد امنیت ــام ارش ــک مق ی
ــج  ــورهای خلی ــی از کش یک
ــاس  ــر اس ــت: ب ــارس گف  ف
ــده ــه دســت آم ــات ب  اطاع
ــد  ــعودی قص ــتان س عربس
دارد یــک موشــک از نــوع 
موشــک هایی را کــه در اختیــار 
نیروهــای مردمــی یمــن اســت، بــه  ســوی شــهر مکــه 

و کعبه شلیک کند. 
وی افــزود: ایــن موشــک قــرار اســت از ســمت 
ــه   ــا یمــن ب مرزهــای مشــترک عربســتان ســعودی ب
ــه  ــام بلندپای ــن مق ــود. ای ــلیک ش ــه ش ــمت کعب س
امنیتــی اظهــار داشــت: عربســتان قصــد دارد این گونــه 
ــم  ــتن حری ــن شکس ــارهللا ضم ــه انص ــد ک ــود کن وانم
ــه را دارد.  ــب کعب ــت هللا الحــرام، قصــد تخری ــن بی ام
وی خاطرنشــان کــرد: عربســتان قصــد دارد کــه بــا این 
ــا موشــک های  ــه ب ــی خــود در مقابل ــر ناکام ــدام ب اق
دقیــق ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن ســرپوش 
ــع از  ــی مان ــکار عموم ــب اف ــق فری ــته و از طری گذاش
ــز  ــا و مراک ــه پایگاه ه ــا ب ــکی یمنی ه ــات موش حم

نظامــی خــود شــود.
منطقــه  مســلمان  مــردم  تمــام  از  همچنیــن  وی 
فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای  در  به ویــژه 
خواســت کــه در مقابــل ایــن توطئــه شــوم ســعودی ها 

هوشــیار باشــند.

سازمان ملل:

 یک و نیم میلیون کودک یمنی 

با گرسنگی شدید مواجه هستند
ــری  ــه رهب ــاف ب ــی ائت ــاوز نظام ــه تج ــی ک در حال
ــه دارد ــان ادام ــن همچن ــه یم ــعودی ب ــتان س  عربس
نهادهــای کمک رســان ســازمان ملــل در گزارشــی 
اعــام کردنــد کــه بیــش از 1.5 میلیــون کــودک یمنــی 
ــتند  ــه هس ــدید مواج ــنگی ش ــوء تغذیه و گرس ــا س  ب
و نیمــی از جمعیــت ایــن کشــور نیــز در فقــر زندگــی 

می کننــد.
ــا  ــرد: واقع ــد ک ــذا تاکی ــی غ ــه جهان ــخنگوی برنام س
ــود دارد.  ــن وج ــدی در یم ــیار ب ــی بس ــرایط میدان ش
ــی  ــذای کاف ــه غ ــد ک ــی را می بینی ــه مادران ــی ک زمان
ــا  ــن صحنه ه ــد، ای ــودکان ندارن ــردن ک ــیر ک ــرای س ب
ــا در  ــن صحنه ه ــدن ای ــکند. دی ــب را می ش ــا قل تنه

ــت. ــتناک اس ــوک آور و وحش ــا ش ــرن 21 واقع ق
همچنیــن در گــزارش آژانــس کــودکان ســازمان ملــل 
یونیســف آمــده اســت: در مجمــوع نیمــی از کــودکان 
یمنــی بــا کوتاهــی قــد و عــدم رشــد مناســب روبــه رو 
هســتند. بــر اســاس آمارهــای ســازمان ملــل، بیــش 
از 7 میلیــون نفــر در یمــن بــه شــدت بــه کمک هــای 

غذایــی نیــاز دارنــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس سیاست

بــه  آبان مــاه  رئیــس مجلــس شــورای اســامی کــه 8 
ــام  ــه مق ــرام ب ــس از ادای احت ــود، پ ــرده ب ــفر ک ــان س اصفه
واالی شــهدا در امامــزاده ســید محمــد بــه بیمارســتان ســاعی 
ــد  ــروژه بازدی ــن پ ــرفت ای ــد پیش ــت و از رون ــهر رف خمینی ش
ــزار  ــد ه ــد ص ــع چن ــه جم ــپس ب ــی س ــی الریجان ــرد. عل ک
ــا  ــت و ب ــارهللا رف ــینیه ث ــهر در حس ــردم خمینی ش ــری م نف
ــت:  ــران گف ــینیه ای ــه حس ــتان ب ــن شهرس ــردن ای ــاب ک خط
ــینی  ــرت حس ــان از غی ــه، نش ــن منطق ــهدا در ای ــد ش درص
و روحیــه حماســی ایــن شهرســتان دارد و ایــن روحیــه 
ــس  ــد. رئی ــد دارن ــر آن تأکی ــری ب ــه رهب ــت ک ــامی اس اس
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه صحبت هــای 
بــود توحیــد  از  سرشــار  خمینــی)ره(  امــام   سیاســی 
ایــن دو رکــن، عامــل ســعادت فــرد و جامعــه  گفــت: 
ــرای  ــا ب ــه مخصوص ــر را در جامع ــن دو فک ــام ای ــت. ام اس
ــا  ــام ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــرد. رئی ــه ک ــان تعبی جوان
ــت شــد  ــزت مل ــث ع ــر مجاهــدت باع ــه تفک ــر اینک ــد ب تأکی
ــت  ــل اس ــر از قب ــا پیچیده ت ــرایط م ــروز ش ــت: ام ــان داش  بی
ــاره  ــا اش ــی ب ــت. الریجان ــده اس ــر ش ــمنی ها پیچیده ت و دش
ــن  ــاف روش ــاده و مص ــمنی ها س ــان دش ــه در آن زم ــه اینک ب
 بــود، تأکیــد کــرد: امــا امــروز شــرایط پیچیده تــر شــده 
و نمی تــوان دشــمن را بــه راحتــی شــناخت. الریجانــی افــزود: 
ایــن آشــفتگی ها کــه اکنــون بــه وجــود آمــده و تروریســت ها 
ــوده  ــاده نب ــه س ــک حادث ــد، ی ــان ها افتاده ان ــان انس ــه ج  ب
و دارای طراحی هــای قبلــی اســت. ایــن شــرایط نمی خواهــد 
بــه پایــان برســد؛ چــرا کــه اســرائیل وضــع موجــود را بهتریــن 
شــرایط بــرای خــودش می دانــد. رئیــس مجلــس بــا اشــاره 
بــه اینکــه امــروز همــه کشــورهای اســامی درگیــر جنــگ بــا 
تروریســت ها هســتند و انرژی شــان در حــال تخریــب اســت 
ــت  ــت اس ــن حال ــرائیل بهتری ــرای اس ــع ب ــن وض ــزود: ای  اف
و از صحبت هــای آن هــا برداشــت می شــود کــه ایــن شــرایط 

نبایــد بــه اتمــام برســد.
الریجانــی تصریــح کــرد: آن هــا بــا بیــش از 60 کشــور ائتــاف 

ــد کــه  ــرون کنن ــا نتوانســتند داعــش را از عــراق بی ــد؛ ام کردن
ایــن مســئله بــرای بــه اصــاح ابرقدرت هــا زشــت اســت؛ امــا 
این هــا آتــش را در منطقــه فــوران داده انــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــن  اینکــه مشــخص اســت ســاح تروریســت ها از کجــا تأمی
ــد ایــن بحــران در منطقــه  می شــود، گفــت: آن هــا نمی خواهن
بــه پایــان برســد و هدفشــان هــم مشــخص اســت. وی 
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــت دانس ــک واقعی ــی را ی ــائل فرهنگ مس
ــد  ــد و می خواهن ــن می زنن ــائل دام ــن مس ــه ای ــمنان ب دش
ــه را از  ــکل گرفت ــد ش ــر توحی ــر اث ــه ب ــی ک ــای حقیق اراده ه
بیــن ببرنــد و ایــن شــگرد را در گذشــته نیــز داشــته اند.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه مشــکات اقتصــادی موجــود در کشــور اظهــار کــرد: 
ــود؛  ــوط می ش ــا مرب ــه تحریم ه ــکات ب ــن مش ــی از ای بخش
امــا بخــش دیگــر مربــوط بــه مبحــث مدیریــت کشــور اســت. 
ــاره بانک هــا کــه مشــکات را ایجــاده کرده انــد، مصوباتــی  درب
گذاشــته شــده تــا معضــل معوقــات تولیدکننده هــا حــل 

شــود.
    سنگ اندازی دشمن مقابل علم

ــر اهــداف دشــمنان ایجــاد  ــه از دیگ ــان اینک ــا بی ــی ب الریجان
بحــران اقتصــادی اســت، بیــان داشــت: دشــمنان می خواهنــد 
ــران  ــور ای ــد. کش ــه بزنن ــلمانان ضرب ــه مس ــق ب ــن طری از ای

جوانــان تحصیلکــرده ای دارد کــه اگــر فرصــت در اختیــار آن هــا 
قــرار بگیــرد، پــرواز می کننــد و دشــمن می خواهــد ایــن 
ــد مشــغول نشــوند. ــه کار و تولی ــا ب ــد ت ــر کن ــان را درگی جوان
ــال  ــه در ح ــه جبه ــمنان در س ــه دش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــائل  ــوع مس ــن موض ــت: اولی ــان داش ــتند، بی ــت هس فعالی
فرهنگــی اســت. رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
اینکــه دشــمن بــا کســانی کــه اســتخوان بندی فکــری دارنــد 
مشــکل دارد، گفــت: همــه مــا بایــد یــک خــط فکــری را دنبــال 
کنیــم. همــه محــب اهــل بیــت)ع( هســتند، امــا ایــن محبــت 
عمیــق نیســت؛ بایــد زمینه هــا را فراهــم کنیم.الریجانــی تأکیــد 
کــرد: خانواده هــا، اولیــن ســنگری هســتند کــه بایــد مراقــب 
فرزنــدان باشــند و ایــن مســئله بــه همــت عمومــی نیــاز دارد.

    تقویت بودجه دفاعی
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه وضعیــت 
دفاعــی کشــور ایــران بــا گذشــته قابــل قیــاس نیســت افــزود: 
هــر چــه توانســتیم بودجــه دفاعــی را تقویــت کردیــم و ایــن 
اقــدام بــر اســاس یــک منطــق بــود. وی گفــت: افــراد باتجربــه 
در نیروهــای نظامــی زیــاد هســتند و تحــول در ایــن نیروهــا 
ــه دشــمن  ــان اینک ــا بی ــی ب ــده اســت. الریجان ــه وجــود آم ب
ــت ــور اس ــردن کش ــج ک ــال فل ــه دنب ــادی ب ــوزه اقتص  در ح
بیــان داشــت: آن هــا می خواهنــد ایــران را تحــت فشــار 

ــم.  ــه نیروهــای خودمــان توجــه کنی ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــرار دهن ق
ــد  ــا تأکی ــت. وی ب ــوع اس ــن موض ــی، همی ــاد مقاومت اقتص
ــی توجــه داشــته باشــیم  ــه نیروهــای داخل ــر ب ــه اگ ــر اینک ب
ــد کار در  ــزود: کلی ــد، اف ــام ده ــد کاری انج ــمن نمی توان دش
ــم  ــش دهی ــد را افزای ــد تولی ــت؛ بای ــی اس ــاد مقاومت  اقتص
ــرای رشــد اقتصــاد مقاومتــی  ــه دنبــال تســهیل قوانیــن ب و ب
هســتیم؛ البتــه گره هایــی هــم در ایــن راه وجــود دارد. رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: اگــر روی یــک 
ــم، مشــکات اقتصــادی حــل می شــود؛  ــز کنی موضــوع تمرک
امــا اگــر شــعاری عمــل کنیــم، ضربــه می خوریــم. وی یکــی از 
مشــکات کشــور را مســئله آب دانســت و افــزود: از جبهه هــای 
ــن  ــل ای ــرای ح ــرد ب ــک راهب ــرد و ی ــر ک ــد فک ــف بای مختل
مشــکل داشــته باشــیم. در برنامــه ششــم درخصــوص حصول 
آب ســالم کار می کنیــم تــا دولــت بدانــد چــه اقداماتــی 
ــر  ــه از آب بهت ــد چگون ــز بدانن ــردم نی ــد و م ــام ده ــد انج بای
اســتفاده کننــد. رئیــس مجلــس شــورای اســامی اســتقال 
 در محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی را از برنامه هــا دانســت 
ــد  ــته باش ــتقال داش ــد اس ــوری می توان ــرد: کش ــح ک و تصری
ــی  ــتد. الریجان ــود بایس ــای خ ــا روی پ ــن زمینه ه ــه در ای ک
حــوزه کشــاورزی  جــدی  مباحــث  از  یکــی  داد:   ادامــه 
ــئله در  ــن مس ــه ای ــت ک ــم اس ــوالت مه ــی در محص خودکفای

ــدم حــل شــده اســت. گن
ــد  ــج تأکی ــی برن ــون تن ــک میلی ــه واردات ی ــاره ب ــا اش  وی ب
کــرد: می توانیــم بــا مدیریــت زمین هــا، ایــن مشــکل را حــل 

کنیــم. 
رئیــس مجلس شــورای اســامی با اشــاره بــه اینکه بایــد رابطه 
دانشــگاه و تولیــد نیــز بــه درســتی تبییــن شــود، بیان داشــت: 
 چــون کشــور نفتــی و گازی هســتیم، پــول دانشــگاه و صنعــت

را جــدا تصویــب می کنیــم و ایــن دو بــه هــم وابســته نیســتند. 
الریجانــی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها بایــد بــه ســمت 
ــزود: در  ــد، اف ــش برون ــور پی ــاز کش ــورد نی ــای م پژوهش ه
ــر  ــود اگ ــاش می ش ــم و ت ــی می کنی ــم بررس ــه شش برنام
ــرد  ــه ک ــگاه ارائ ــه دانش ــی را ب ــگری طرح ــر و پژوهش  صنعتگ

و دانشگاه طرح را پذیرفت، از مالیات معاف شود.

ــر 60  ــه تغیی ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش ــام وزی قائم مق
فرمانــدار مربــوط بــه گذشــته بــوده اســت، گفــت: بــا 
توجــه بــه نزدیــک بــودن انتخابــات، رونــد تغییــرات 
به ویــژه تغییــر فرمانــداران و اســتانداران در وزارت 
کشــور متوقــف می شــود. محمدحســین مقیمــی 
دربــاره تاش هــای وزارت کشــور بــرای برگــزاری 

برگــزاری  بــرای  گفــت:  الکترونیــک  انتخابــات 
الکترونیــک انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا 
بــه مجلــس نامــه نوشــته ایم و در حــال رایزنــی 
وزیــر  قائم مقــام  نگهبــان هســتیم.  شــورای  بــا 
ــخت افزاری  ــاظ س ــتگاه ها از لح ــزود: دس ــور اف  کش
حــال  در  نگهبــان  شــورای  توســط  نرم افــزاری  و 

ــزاری  ــا برگ ــر ب ــرد: اگ ــد ک ــت. وی تاکی ــی اس بازرس
الکترونیــک انتخابــات شــورای ها موافقــت شــود 
آمادگــی داریــم کــه یــک ســوم ایــن انتخابــات را بــه 

ــم. ــزار کنی ــی برگ ــورت مکانیک ص
ــدار  ــر 60 فرمان ــح تغیی ــن در توضی ــی همچنی مقیم
ــر کشــور در گفت وگویــی آن را مطــرح کــرده  کــه وزی

گفــت: ایــن تغییــرات مربــوط بــه گذشــته بــوده کــه 
ــد. ــر کردن ــداران تغیی ــل بازنشســتگی، فرمان ــه دلی ب

نزدیــک  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــف  ــرات متوق ــد تغیی ــم رون ــات، کم ک ــودن انتخاب ب
فرمانــداران  تغییــر  دیگــر  بنابرایــن   می شــود؛ 

و استانداران در دستور کار نیست.

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: 
اعتبارنامه هــای  تصویــب  از  قبــل  تــا  نگهبــان  شــورای 
ــت  ــه صاحی ــس شــورای اســامی نســبت ب ــان مجل منتخب
ــی  ــان باق ــر همچن ــن نظ ــرده و ای ــر ک ــام نظ ــان اع داوطلب
بــه  پاســخ  در  خبــری  نشســتی  در  اســت. کدخدایــی 
ــس شــورای اســامی در  ــر مجل ــه اخی ــاره مصوب ســوالی درب
ــان  ــورای نگهب ــتصوابی ش ــارت اس ــردن نظ ــدود ک ــه مح  زمین
در انتخابــات، اظهــار داشــت: مصوبــه اخیــر مجلس کــه در واقع 
یــک استفســاریه از اصــول قانــون اساســی بــود، یــک مرحلــه 
بــه شــورای نگهبــان آمــد و اعضــای شــورا آن را دارای ایراداتــی 
دانســتند و دوبــاره بــه مجلــس ارجــاع دادنــد. اخیــرا مجلــس 

ــان  ــوز در دســتور کار شــورای نگهب آن را اصــاح کــرده، امــا هن
ــم  ــذا االن نمی توان ــت؛ ل ــده اس ــی نش ــه و بررس ــرار نگرفت ق

نســبت بــه آن مصوبــه اعــام نظــر کنــم.
ــان  ــای منتخب ــب اعتبارنامه ه ــل از تصوی ــا قب ــا ت ــزود: ام وی اف
مجلــس شــورای اســامی شــورای نگهبــان نســبت بــه صاحیــت 
منتخبــان اعــام نظــر کــرده و ایــن نظــر همچنــان باقــی اســت. 
کدخدایــی تصریــح کــرد: البتــه در صورتــی کــه ایــن استفســاریه 
دوبــاره مــورد ایــراد شــورای نگهبان واقع شــود و مجلــس هم روی 
نظــر خــود اصــرار کنــد، این مصوبــه به مجمع تشــخیص مــی رود؛ 
ولــی رویــه ایــن بوده کــه تــا قبــل از تصویــب اعتبارنامه ها شــورای 
ــرده  ــان اعــام نظــر می ک ــت منتخب ــه صاحی ــان نســبت ب نگهب
اســت. خبرنــگاری از ســخنگوی شــورای نگهبــان پرســید: اخیرا در 
گفت وگویــی عنــوان کردیــد کــه در قانــون فعلــی انتخابــات ماکی 
ــع  ــا از مناب ــان و کاندیداه ــری از داوطلب ــنجش بهره گی ــرای س ب

مالــی ناصــواب وجــود نــدارد؛ حــال بــا توجــه بــه سیاســت های 
اباغــی مقــام معظــم رهبــری دربــاره انتخابــات و پــس از تدویــن 
قوانیــن مطابــق بــا آن از ســوی مجلــس، چنانچــه پــس از 
انتخابــات بهره گیــری کاندیــدای منتخبــی از منابــع مالــی ناصواب 
بیگانــگان«، »حقوق هــای نجومــی«  از جملــه »کمک هــای 
ــود ــات ش ــش اثب ــا حامیان ــود ی ــره خ ــای کان کم به ــا وام ه  ی
ــان  ــود؟ ســخنگوی شــورای نگهب ــد ب ــش شــورا چــه خواه واکن
ــات از  ــی انتخاب ــاغ سیاســت های کل ــا اب ــون ب پاســخ داد: »اکن
ســوی رهبــر معظــم انقــاب مواجــه هســتیم؛ امــا تــا زمانــی کــه 
قوانیــن جدیــد انتخابــات تصویــب نشــود، همــان رویــه گذشــته 
ــات از  ــد انتخاب ــن جدی ــه قوانی ــی ک ــت؛ زمان ــد یاف ــه خواه ادام
ســوی مجلــس تصویــب شــد، شــورای نگبهــان نیــز بــر اســاس 

آن عمــل می کنــد.«
وی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد اظهارنظــر علــی مطهــری 

ــا مقــام معظــم  ــدگان مجلــس هشــتم ب ــدار نماین ــاره دی درب
رهبــری و اینکــه مقصــود رهبــری از بحــث نظــارت بــر 
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــوده اس ــی« ب ــدگان »خودنظارت نماین
ــر  ــوی رهب ــده از س ــاغ ش ــات اب ــی انتخاب ــت های کل سیاس
معظــم انقــاب مرجعــی بــرای تبییــن ایــن امــر تعیین نشــده 
و قانونگــذار آن را معیــن خواهــد کــرد کــه ممکــن اســت مثــا 

ــه واگــذار شــود.  ــوه قضایی ــه ق ب
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا تاکیــد براینکــه مــا هیچ اســتنباطی 
ــح  ــاره توضی ــن ب ــار در ای ــک ب ــت: ی ــم، گف ــاره نکرده ای ــن ب در ای
دادیــم و پــس از آن رســانه ای عنــوان داشــت کــه شــورای 
نگهبــان از موضــع خــود عقب نشــینی کــرده اســت در حالــی کــه 
مــا اهــل عقب نشــینی نیســتیم و صرفــا گفتیــم کــه ایــن خــاء 
در قانــون وجــود دارد و هــر مرجعــی کــه قانون گــذار معیــن کنــد 
تبیین کننــده موضــوع نظــارت بــر نماینــدگان مجلــس خواهــد بود.

قائم مقام وزیر کشور:

روند تغییر فرمانداران و استانداران متوقف می شود

سخنگوی شورای نگهبان:

اهل عقب نشینی نیستیم

رئیس مجلس شورای اسالمی:

اسرائیل، تور نابسامانی و جنگ را برای ملت های مسلمان پهن کرده است



اخبار اقتصادی

کوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ماجــرای ســند خــودرو، یکــی از چالش هایــی اســت که در 
ســال های اخیــر نیــروی انتظامــی و ســازمان ثبــت اســناد 
ــای موجــود  ــرار داده اســت. چالش ه ــم ق ــه روی ه را روب
ــای  ــه پ ــه ک ــاال گرفت ــدی ب ــه ح ــاد ب ــن دو نه ــان ای می
مجلــس نیــز بــه ماجــرای ســند مالکیــت خــودرو بــاز شــد 
و قــرار اســت نظــر مجلــس پایانــی باشــد بــر ایــن ســند 
ــس  ــی مجل ــر نهای ــه نظ ــش از اینک ــز. پی اختالف برانگی
اعــالم شــود، بــد نیســت نگاهــی داشــته باشــیم بــه نظــر 

ــردم. ــر م ــر نظ ــالف و از آن مهم ت ــن اخت ــرف ای دو ط
    موضع پلیس

از نظــر پلیــس، نیــازی بــه مراجعــه مــردم بــه دفاتر اســناد 
رســمی بــرای ثبــت ســند خــودرو نیســت؛ چــرا کــه هــم 
ــه  ــم برگ ــود و ه ــه می ش ــردم گرفت ــه از م ــت و هزین وق
ــت.  ــک اس ــمی مال ــند رس ــانه س ــه نش ــودرو ب ــبز خ س
مــاده 29 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی هــم بــر 
ــه روز 8  ــاده در جلس ــن م ــد دارد. ای ــوع تاکی ــن موض ای
اســفندماه ســال 89 در صحــن مجلــس اصــالح شــد کــه 
بــر اســاس متــن مذاکــرات مجلــس شــورای اســالمی در 
آن زمــان، هــم نماینــده دولــت و هــم نماینــدگان موافــق 
ــناد  ــت اس ــه ثب ــته اند ک ــان داش ــس اذع ــف مجل و مخال
خــودرو در دفترخانه هــای کشــور الزامــی نیســت. از همــان 
زمــان، پلیــس برگــه ســبز را بــه عنــوان ســند رســمی تلقی 

ــی  ــه اضاف ــه هزین ــازی ب ــه نی ــد دارد ک ــد و تاکی می کن
مــردم در ایــن زمینــه نیســت. پلیــس معتقــد اســت کــه 
ــد بســیاری دیگــر  ــون مصــوب 1389 همانن مــاده 29 قان
از کشــورهای جهــان، شــرط الزم بــرای فــروش و انتقــال 
ــت  ــودرو و هوی ــت خ ــراز اصال ــری را اح ــه دیگ ــودرو ب خ
خریــدار و فروشــنده دانســته اســت کــه تشــخیص و 
 تأییــد ایــن ســه موضــوع بــر عهــده پلیــس گذاشــته شــده 
و پلیــس نیــز بــا تأییــد مــوارد فــوق، ســند رســمی خــودرو 
ــد دارد  ــم تاکی ــی ه ــاده قانون ــن م ــد. ای ــادر می کن را ص

ــمی  ــند رس ــب س ــه موج ــودرو ب ــال خ ــل و انتق ــه »نق ک
نقلیــه مکلفنــد  دارنــدگان وســایل  انجــام می شــود؛ 
ــر  ــه نقــل و انتقــال وســایل مذکــور در دفات ــل از هرگون قب
ــی  ــی و رانندگ ــه ادارات راهنمای ــدا ب ــمی، ابت ــناد رس اس
یــا مراکــز تعیین شــده از ســوی راهنمایــی و رانندگــی 
ــک  ــت مال ــه، هوی ــیله نقلی ــت وس ــی اصال ــرای بررس ب
ــالک  ــض پ ــوق و تعوی ــون مع ــا و دی ــت جریمه ه پرداخ
بــه نــام مالــک جدیــد مراجعــه کننــد.« همچنیــن طبــق 
مــاده 1287 قانــون مدنــی ســند مالکیــت صــادره توســط 

ــود. ــوب می ش ــمی محس ــند رس ــس، س پلی
    موضع ثبت اسناد

در ایــن میــان، ســازمان ثبــت اســناد می گویــد کــه وظیفــه 
نیــروی انتظامــی شــماره گذاری و تعویــض پــالک اســت 
و ایــن دفترخانه هــای ثبــت هســتند کــه صالحیــت ثبــت 
رســمی معامــالت و نقــل و انتقــاالت خــودرو را بــر عهــده 
دارنــد. البتــه مــردم از پرداخــت هزینــه اضافــه در دفاتــر 
ــن  ــود در ای ــت خ ــالف وق ــن ات ــمی و همچنی ــناد رس اس
دفاتــر ناراضــی هســتند و نظــر پلیــس را می پســندند. ایــن 
اختالفــات باعــث شــد تــا کمیســیون اصــل 90 مجلــس به 
ایــن موضــوع ورود کنــد و بعدازظهــر روز یکشــنبه آینــده بــه 

بررســی اختــالف خواهــد پرداخــت.
    موضع مردم

ــزاف  ــای گ ــردم از هزینه ه ــوان شــد م ــه عن ــه ک همان گون
ثبــت اســناد بــه هیــچ عنــوان رضایــت ندارنــد و بــر موضــع 
ــای  ــا چالش ه ــد؛ ام ــد دارن ــه تاکی ــن زمین ــس در ای پلی
ــازی و بروکراســی اداری در کشــور باعــث می شــود  کاغذب
 عــده ای ســودجو از ایــن آِب گل آلــود ماهــی بگیرنــد 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــم کنن ــرداری فراه ــرای کالهب ــه را ب و زمین
ــه  ــفاف ب ــی ش ــه قانون ــود دارد ک ــار وج ــن انتظ ــل ای دلی
تصویــب برســد و جلــوی هرگونــه سوء اســتفاده احتمالــی 
از نــزدن ســند گرفتــه شــود. همچنیــن ســازمان ناراضــی 
نیــز بــا تمکیــن از قانــون، زمینــه را بــرای ســهولت اســتفاده 

ــد. مــردم فراهــم کن

گزارش کیمیای وطن از ماجرای سند خودرو

سندی برای اختالف

در شــرایطی کــه 8۶ درصــد واحدهــای مســکن مهــر 
ــه  ــر گفت ــا ب ــده، بن ــل داده ش ــان تحوی ــه متقاضی ب
ــکن  ــرح مس ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
ــال  ــج امس ــه تدری ــده ب ــی مان ــد باق ــر، 1۴ درص  مه
و ســال آینــده واگــذار می شــود؛ واحدهایــی کــه 

بخــش بــزرگ آن در شــهرهای پردیــس 
ــمارش  ــرار دارد. ش ــتگرد ق ــد و هش پرن
ــروژه مســکن  ــام پ ــرای اتم معکــوس ب
مهــر در حالــی شــروع شــده کــه حــدود 
ــد  ــزار واح ــون و 21۵ ه ــی از 2میلی نیم
دولــت  عهــده  بــر  هدف گذاری شــده 
هــزار   300 و  گرفــت  قــرار  یازدهــم 
ــر اســاس  واحــد باقــی مانــده اســت. ب

ــازی در  ــر راه و شهرس ــام وزی ــالم قائم مق ــن اع آخری
ــر  ــار واحدهــای مســکن مه ــر، آم طــرح مســکن مه
واگذارشــده تاکنــون یــک میلیــون و 920 هــزار واحــد 
ــزار  ــون و 772 ه ــک میلی ــداد، ی ــن تع ــت. از ای اس
 واحــد مــورد بهره بــرداری متقاضیــان قــرار گرفتــه 
ــرداری نشــدن 1۴8 هــزار واحــد  و از علت هــای بهره ب

مســکن مهــر واگذارشــده، نبــود خدمــات زیرســاختی 
ــن  ــادی، تأمی مناســب اســت. احمــد اصغــری مهرآب
بــرای  متناســب  و  نیــاز  مــورد  زیرســاخت های 
ــت  ــت دول ــه و اولوی ــن دغدغ ــرداری را مهم تری بهره ب
ــدون  ــت ب ــه دول ــرد ک ــد ک ــت و تاکی ــم دانس یازده
مســکن  زیرســاخت ها،  ایــن  تأمیــن 
مهــر را تحویــل متقاضیــان نمی دهــد. 
ــر عامــل شــرکت عمــران  همچنیــن مدی
شــهرهای جدیــد، طــی روزهــای اخیــر بــا 
بیــان اینکــه رفــع مشــکالت متقاضیــان 
و شــهروندان مســکن مهــر شــهرهای 
جدیــد همیشــه در اولویــت کاری مــا 
ــکن  ــکالت مس ــرد: مش ــان ک ــوده، بی ب
مهــر مربــوط بــه ایــن دولــت نمی شــود کــه بخواهیــم 
بــا آن سیاســی برخــورد کنیــم؛ مســکن مهر مشــکالت 
زیرســاختی دارد کــه در گــزارش کمیســیون اصــل نــود 
ــد  ــریح ش ــه تش ــی و منصفان ــورت کارشناس ــه ص  ب
ــط  ــی فق ــای جناح ــا و تحلیل ه ــه برخورده و این گون

ــد. ــه مشــکالت موجــود دامــن می زن ب

ــت:  ــان گف ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــک عض ی
 از ســال 88 تــا 93 تعــداد روزهــای پــاک از چهــل 
و ســه روز بــه صفــر رســیده اســت. عدنــان زادهــوش در 
جلســه علنــی شــورای اســالمی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــار کــرد: اولویــت  چشــم انداز ســند بیســت ســاله، اظه

ــت دوم  ــند، آب و اولوی ــن س ــت ای نخس
آن، حاشینه نشــینی اســت. بــا توجــه بــه 
ــهرها  ــینی در کالن ش ــکل حاشینه نش مش
ــتاها  ــه روس ــی ب ــه در بی توجه ــه ریش ک
دارد، بایــد کمیتــه ای متشــکل از نهادهــای 

ذی ربــط تشــکیل شــود. 
آلودگــی  روزهــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــار  ــاس آم ــر اس ــان ب ــهر اصفه ــوای ش ه

ــرد: از  ــه ک ــان اضاف ــگار اصفه ــط داده ن ــده توس اعالم ش
ــه  ــاک از چهل وس ــای پ ــداد روزه ــا 93 تع ــال 88 ت س
ــه  ــت ک ــؤال اینجاس ــت. س ــیده اس ــر رس ــه صف روز ب
شــهرداری چــه اقدامــی درخصــوص تخصیــص ردیــف 
بودجــه بــه دســتگاه های ســنجش آلودگــی هــوا 

ــت؟  ــام داده اس انج

شــهر  شــورای  عضــو  داوودی،  کریــم  همچنیــن، 
ــان در  ــبه اصفه ــی کس ــه نارضایت ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــت  ــد معاون ــالم کردن ــت: کســبه اع بعضــی مناطــق گف
آن هــا  زیباســازی  ســازمان  یــا  شــهری   خدمــات 
ــه برداشــتن تابلوهــا یــا ســاماندهی آن هــا مجبــور  را ب
می کننــد؛ در حالــی کــه آن هــا ســابقه 
ــکار  ــزود: راه ــد. وی اف ــاله دارن ــی س س
ســاماندهی تابلوهــای واحدهــای صنفــی 
 ایــن نــوع برخــورد نیســت کــه کســبه 
و بازایــان را ناراحــت کننــد؛ بلکــه ســازمان 
بــا  بایــد  فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
یــک اطالع رســانی یــا آمــوزش کســبه 
ــد.  ــدام کن ــا اق ــاماندهی تابلوه ــرای س ب
ــا شــعار  ــت: م ــان گف ــن عضــو شــورای شــهر اصفه ای
ــزار  ــف برگ ــم و ســمینارهای مختل گردشــگری می دهی
می کنیــم؛ امــا هنــوز مســائل اولیــه شــهر را حــل 
ــگران در  ــه گردش ــکالتی ک ــه مش ــرای نمون ــم؛ ب نکردی
بــدو ورود در فــرودگاه اصفهــان دارنــد، بایــد بــرای رونــق 

ــود. ــع ش ــگری رف گردش

از  مقــام مســئول کارگــری می گویــد: جامعــه کارگــری  یــک 
نماینــدگان مجلــس انتظــار نــدارد وقتــی هزینه هــای درمــان 
ســنگین اســت، حقــوق کارگــران را درخصــوص ادغــام بیمــه درمــان 

ــد.  ــده بگیرن ــی نادی ــن اجتماع تأمی
ــه  ــام بیم ــوع ادغ ــی موض ــرد: بررس ــار ک ــی، اظه ــل فتح اله ابوالفض
درمــان تأمیــن اجتماعــی و بیمــه ســالمت، هم اکنــون در کمیســیون 
ــم  ــار داری ــس انتظ ــدگان مجل ــت و از نماین ــان اس ــق در جری تلفی

ــد.  ــده نگیرن منافــع کارگــران را در ایــن خصــوص نادی
وی گفــت کــه منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی متعلــق بــه کارگــران 
اســت و جامعــه کارگــری بــه لحــاظ قانونــی و شــرعی اجــازه 

نمی دهــد.  را  بیت المــال  از  اســتفاده  و  دســت اندازی 
ــان  ــا بی ــران ب ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــس کان نایب رئی
ــالمت  ــه س ــی و بیم ــن اجتماع ــان تأمی ــه درم ــام بیم ــه ادغ اینک
افــزود:  می کنــد،  ایجــاد  بــرای کارگــران  بســیاری  مشــکالت 
ــاره بعضــی  درســت اســت کــه دفترچه هــای تأمیــن اجتماعــی درب
ــه  ــتفاده از بیم ــه اس ــار ب ــران ناچ ــت و کارگ ــاز نیس ــا، کارس هزینه ه
تکمیلــی هســتند، ولــی اگــر همیــن بیمــه تأمیــن اجتماعــی را هــم 
ــان  ــنگین درم ــای س ــن هزینه ه ــه تأمی ــادر ب ــد، ق ــت بدهن از دس

ــود.  ــد ب نخواهن
وی در ادامــه، آمــار ایجــاد اشــتغال در کشــور را مــورد اشــاره 
 قــرار داد و گفــت: اگــر حقیقتــا شــغل در کشــور ایجــاد شــده

ــران آن  ــل کارگ ــراج و تعدی ــا و اخ ــی کارخانه ه ــاهد تعطیل ــرا ش چ
ــور  ــه کش ــرایطی ک ــا در ش ــرد: طبع ــح ک ــی تصری ــتیم. فتح اله هس
بــا رکــود مواجــه اســت، حفــظ اشــتغال موجــود اهمیــت بســیاری 
ــکار  ــان بی ــان و جوان ــگان، زن ــم دانش آموخت ــی نمی توانی دارد؛ ول
 را نادیــده بگیریــم و بــرای آینــده شــغلی آن هــا برنامه ریــزی 

نکنیم.

از  اخیــرا  حالــی  در  ایــران  در  رنــو  نماینــده 
ــد در  ــت کوئی ــودروی ارزان قیم ــد خ ــال تولی احتم
ــن موضــوع  ــق ای ــه تحق ــر داده ک ایران خــودرو خب
ــی  ــروش محصوالت ــرای ف ــایپا ب ــر س ــه را ب عرص

ــرد.  ــد ک ــگ خواه ــا تن ــد و تیب ــون پرای چ
ضعــف خودروســازان ایرانــی در تولیــد خودروهــای 
ارزان و البتــه بــا کیفیــت در ســطوح قیمتــی کمتــر 
از 30 و 2۵ میلیــون تومــان موجــب شــده کــه هــم 
ــال  ــه دنب ایران خــودرو و هــم ســایپا، مشــتاق و ب
ــران  ــودرو در ای ــن خ ــد ای ــن تولی ــار گرفت در اختی

باشــند. 
ایران خــودرو می خواهــد بــا تولیــد کوئیــد وارد 
ــر از 30 میلیــون  ــا قیمــت کمت ــازار خودروهــای ب ب
ــد  ــا تولی ــد ب ــز می خواه ــان شــود و ســایپا نی توم
ایــن خــودرو از تبدیــل شــدن آن بــه رقیــب 
ــه ســبد  ــز ب ــد را نی ــرده و کوئی ــری ک ــد جلوگی پرای

ــد. ــه کن ــود اضاف ــت خ ــای ارزان قیم خودروه
 هم اکنــون در ســطح قیمتــی کمتــر از 30 میلیــون 
تومــان، فقــط دو خــودروی پرایــد و تیبــا در ایــران 
تولیــد می شــود و بــه گفتــه نماینــده رنــو در ایــران 

کوئیــد در صــورت تولیــد در ایــران قیمتــی در 
حــدود 30 میلیــون تومــان )بســته بــه آپشــن های 
آن کمــی کمتــر و کمــی بیشــتر( خواهــد داشــت. 
ــاره  ــده درب ــام باقی مان ــا ابه ــرایط، تنه ــن ش در ای
کوئیــد، چگونگــی و محــل تولیــد ایــن خــودرو در 
ایــران اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز اخیــرا نماینــده 
ــا  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــرده مذاکرات ــار ک ــو اظه رن

ــت. ــان اس ــودرو در جری ایران خ
ــه نظــر شــخصی  ــه ک ــا گفت ــر صراحت  پیمــان کارگ

وی »تولیــد کوئیــد در ایران خودروســت«. 
بنابرایــن در صــورت تحقــق ایــن موضــوع و تولیــد 
ــرای  ــایپا ب ــر س ــه ب ــودرو، عرص ــد در ایران خ کوئی
ادامــه تولیــد و فــروش دو خــودروی پرایــد و تیبــا 
به ویــژه تیبــا )بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن قیمــت 

تیبــا بــا کوئیــد( تنــگ خواهــد شــد. 
ــد در  ــب کوئی ــه روز و مناس ــر ب ــه ظاه ــه ب ــا توج ب
مقایســه بــا پرایــد و تیبــا، مطمئنــا بــا تولیــد 
و  پرایــد  مشــتریان  از  بخشــی  خــودرو،  ایــن 
ــد  ــوی خواهن ــودروی فرانس ــن خ ــذب ای ــا ج  تیب

شد.

ــت راضــی نیســتید  ــده اینترن اگــر از خدمــات شــرکت های ارائه دهن
 یــا شــک و شــبهه ای در میــزان حجــم مصرفــی خــود داریــد

ــت  ــه ســرویس اینترن ــزار محاســبه تعرف ــق نرم اف ــد از طری می توانی
ــته  ــارت داش ــود نظ ــت خ ــرف اینترن ــر مص ــرعت )ADSL(، ب پرس

ــد.  ــزوم شــکایت کنی باشــید و در صــورت ل
ــامانه  ــار س ــی در کن ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
ــران  ــطه آن، کارب ــه واس ــه ب ــرده ک ــدازی ک ــزاری را راه ان 19۵، نرم اف
ــه محاســبه کــف و ســقف ســرویس ADSL و WiFi خــود  ــادر ب ق
 شــده و در صــورت مشــاهده هرگونــه مغایــرت، اقــدام بــه شــکایت

 کنند. 
ــر و  ــدوز 7 و باالت ــرای وین ــدوزی )ب ــخه وین ــزار در دو نس ــن نرم اف ای
ــدی  ــزار( و اندروی ــب نرم اف ــا نص ــدوز ب ــر وین ــخه های پائین ت در نس
ــگاه اینترنتــی  ــه پای ــا مراجعــه ب ــد ب ــران می توانن تهیــه شــده و کارب
آدرس  بــه  رادیوئــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم   ســازمان 

www.cra.ir آن را دانلود و نصب کنند.
ــال  ــارت و اعم ــاون نظ ــقانی، مع ــالح جوش ــین ف ــه حس ــه گفت  ب
مقــررات ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، ایــن 
نرم افــزار بــرای تســهیل و شفاف ســازی نظــارت مشــترکان بــر 
ــای  ــق فناوری ه ــرعت از طری ــت پرس ــات اینترن ــه خدم ــه ارائ تعرف
ADSL و WiFi و کســب اطالعــات الزم از تعرفــه سرویســی کــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــد، طراح ــد آن را دارن ــد خری قص
 ســامانه 19۵ نیــز راهــی بــرای ثبــت شــکایات مربــوط بــه نارضایتــی 
ــردم  ــامانه، م ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــی اس ــات اینترنت از خدم
ــا  ــه از اپراتوره ــت هایی را ک ــد درخواس ــران می توانن ــای ای ــر ج در ه
ــامانه  ــی و ... وارد س ــدم دسترس ــا ع ــت ی ــاظ کیفی ــد، از لح دارن
 کــرده و از خدماتــی کــه مــورد رضایتشــان نیســت، شــکایت 

کنند.

ــا  ــت: قطع ــی گف ــای نفت ــل شــرکت پخــش فرآورده ه ــر عام مدی
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــرای افزای ــه ای ب ــال، برنام ــان امس ــا پای ت
ــای  ــد راهکاره ــد، بای ــدی باش ــاق ج ــکل قاچ ــر مش ــم و اگ نداری

ــم.  ــدا کنی ــرای آن پی ــری ب ــی دیگ کنترل
ــش  ــل افزای ــاره دلی ــی درب ــه پرسش ــخ ب منصــور ریاحــی در پاس
جالــب توجــه مصــرف بنزیــن در اســتان های مــرزی اظهــار 
داشــت: بایــد هــر کاری می توانیــم بکنیــم تــا از جذابیــت قاچــاق 

کــم کنیــم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قاچــاق فــرآورده بیشــتر در بخــش نفــت 
ــن  ــم ممک ــن ه ــاق بنزی ــه قاچ ــت: البت ــود، گف ــام می ش گاز انج
اســت؛ امــا بــه عنــوان مثــال مــا مصــرف ســراوان را چــک کردیــم 
ــن  ــه ای ــرف روزان ــه مص ــر ب ــزار لیت ــدیم کال 100 ه ــه ش و متوج
ــر  ــت. مدی ــی نیس ــب توجه ــم جال ــه رق ــده ک ــه ش ــه اضاف منطق
ــح کــرد:  ــی پخــش فرآورده هــای نفتــی تصری عامــل شــرکت مل
مــن قبــول نــدارم کــه بنزیــن بــه صــورت جالــب توجهــی در حــال 
ــی  ــوخت نجیب ــوخت، س ــن س ــون ای ــت؛ چ ــدن اس ــاق ش قاچ
ــن  ــی ممک ــر کس ــادی دارد و کمت ــی زی ــکالت ایمن ــت؛ مش نیس

ــرود.  ــه ســمت آن ب اســت ب
ــه قاچــاق  ــا صرف ــن تقریب ــه عــالوه قیمــت بنزی ــه داد: ب وی ادام
ــج  ــت خلی ــد قیم ــا 90 درص ــه 8۵ ت ــون ب ــرد؛ چ ــن می ب را از بی
ــد قاچــاق از کجــا انجــام  ــد دی ــه بای ــارس رســیده اســت. البت ف

ــت. ــدک اس ــیار ان ــیار بس ــن بس ــاق بنزی ــا قاچ ــود؛ ام می ش
 وی در پایــان گفــت: مــا میانگیــن کل مصــارف کشــور را در شــارژ 
ــه بیشــترین  ــم و متوجــه شــدیم ک کارت ســوخت بررســی کردی
مصــرف 3۵0 لیتــر بــوده اســت و احتمــاال تــالش می کنیــم شــارژ 
کارت ســوخت را کاهــش دهیــم و بــه 300 لیتــر برســانیم کــه در 

مناطــق مــرزی هــم تاثیرگــذار اســت.

کارگران مخالف ادغام بیمه درمان تأمین اجتماعی

پراید و تیبا در برزخ

قیمت بنزین افزایش نمی یابدنبض تعرفه اینترنت خود را در دست بگیرید

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 286 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

۲0 تا ۲۴ ساله ها، بیکارترین افراد جامعه
ایــران  آمــار  مرکــز  گــزارش 
حاکــی اســت کــه باالتریــن 
نــرخ بیــکاری مربــوط بــه گــروه 
ســنی 20 تــا 2۴ ســاله بــا 27.7 
نــرخ  پایین تریــن  و  درصــد 
ــن ۶۵  ــه س ــوط ب ــکاری مرب بی
ــد  ــا 0.9 درص ــتر ب ــاله و بیش س
اســت. نــرخ بیــکاری در بیــن مــردان 9.3 درصــد و در بیــن 
زنــان 19.۴ درصــد بــوده اســت. ایــن نــرخ در نقــاط شــهری 
ــت.  ــوده اس ــد ب ــتایی 8.1 درص ــاط روس ــد و در نق 12.2 درص
ــروی کار را در  ــری از نی ــج نمونه گی ــران، نتای ــار ای ــز آم مرک
ســال 139۴ اعــالم کــرد. بــر ایــن اســاس، بررســی جمعیــت 
ــوع 2۴  ــه از مجم ــد ک ــان می ده ــال 139۴ نش ــاغل در س ش
ــا ۶۴  میلیــون و 127 هــزار و 1۴3 نفــر جمعیــت فعــال 1۵ ت
ــن  ــد؛ ضم ــراد شــاغل بوده ان ســاله، حــدود 88.7 درصــد اف
اینکــه از مجمــوع ایــن شــاغالن 10.1 درصــد مربــوط بــه گــروه 
ســنی 1۵ تــا 2۴ ســاله، ۶2.1 درصــد مربــوط بــه گــروه ســنی 
2۴ تــا 2۵ ســاله و 27.8 درصــد مربــوط بــه گــروه ســنی ۴۵ 
تــا ۶0 ســاله بوده انــد. ایــن نســبت ها بــرای مــردان بــه 
ترتیــب 10.3 درصــد، ۶1.۵ درصــد، 28.3 درصــد و بــرای زنــان 

9.3 درصد، ۶۵.۵ درصد و 2۵.2 درصد بوده است.

 وجود 600 هزار صندلی خالی 

در دانشگاه های کشور
وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری گفــت: طــی ســال جــاری 
ــت.  ــی اس ــور خال ــگاه های کش ــی در دانش ــزار صندل ۶00 ه
ــی  ــز آموزش ــات مراک ــه تبلیغ ــاره ب ــا اش ــادی ب ــر فره  دکت
داد:  ادامــه  دانشــجو،  جــذب  منظــور  بــه  مؤسســات  و 
ــاز  ــا نی ــزان ظرفیــت رشــته ها متناســب ب رشــته محــل و می
دانشــگاه ها و از طریــق شــورای گســترش وزارت علــوم تائیــد 
ــا الزم  ــته ها در همه ج ــه رش ــاد هم ــرا ایج ــد؛ زی ــد ش خواه
ــاز  ــا نی ــا و متناســب ب ــد در چارچوب ه ــن بای نیســت؛ بنابرای
ــی  منطقــه و طــرح آمایــش ســرزمینی، مراکــز آمــوزش عال
ســاماندهی شــوند. وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه همــان  ــد، ب ــاری را از دوش برمی دارن مراکــز غیرانتفاعــی ب
میــزان نیــز، بایــد تســهیالتی بــرای آنــان فراهــم شــود تــا بــه 
ــع شــوند و از ظرفیت هــای هــم اســتفاده  ــا یکدیگــر تجمی ب
کننــد. وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد: در ایــن ســال ها 
ــه  ــدی ب ــوز جدی ــود، مج ــز موج ــاماندهی مراک ــل س ــه دلی ب
منظــور راه انــدازی مراکــز غیرانتفاعــی داده نشــده و در مراکــز 
ــی  ــع تحصیل ــه مقاط ــم هم ــا نداری ــز بن ــردی نی  علمی کارب
را داشــته باشــیم؛ زیــرا در ایــن مراکــز بایــد دانشــجوی 
ــود. ــت ش ــین تربی ــی تکنس ــه نوع ــی و ب ــردی و مهارت کارب

بازار مرغ همچنان در نوسان
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی 
ــازار  ــانات ب ــه نوس ــان اینک ــا بی ب
مــرغ همچنــان ادامــه دارد، گفــت: 
بــه  نســبت  ایــن کاال  قیمــت 
ــش  ــی کاه ــا اندک ــل ب ــه قب هفت
مهــدی  اســت.  بــوده  همــراه 
یوســف خانی نــرخ مــرغ زنــده را 
۴300 تومــان اعــالم و بیــان کــرد: قیمــت مــرغ آمــاده طبــخ بــا 
اندکــی کاهــش در روز شــنبه در عمده فروشــی درب کشــتارگاه 
 ۵9۵0 تومــان، توزیــع درب واحدهــای صنفــی ۶1۵0 تومــان 
ــت. وی  ــان اس ــی ۶800 توم ــای صنف ــروش درب واحده و ف
اضافــه کــرد: قیمــت ران مــرغ بــا کمــر ۵800 تومــان و ران مــرغ 
بــدون کمــر برابــر بــا قیمــت مــرغ و ۶800 تومــان اســت؛ ضمــن 
اینکــه هــر کیلوگــرم ســینه بــدون کتــف 12000 تومــان و ســینه با 
کتــف 11000 تومــان بــه مصرف کننــدگان عرضــه می شــود. طــی 
ــازار  ــادی در ب ــانات زی ــا نوس ــرغ ب ــت م ــر قیم ــای اخی هفته ه
ــری  ــچ اظهارنظ ــوان هی ــه نمی ت ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــراه ب هم
دربــاره قیمــت ایــن کاال بــرای روزهــای آینــده کــرد و همیــن امر 

حتی موجب نارضایتی تولیدکنندگان نیز شده است.

700 هزار رأس دام سبک از کشور صادر شد
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
ــه نخســت ســال  ــزار رأس دام ســبک در شــش ماه 700 ه
ــزان در کل ســال گذشــته  ــن می ــه ای ــاری صــادر شــده ک ج
یــک میلیــون و 100 هــزار رأس بــود. حســن رکنــی اظهــار کرد: 
ــای  ــا اســتفاده از ژن ه ــی ب ــد محصــوالت دام ــش تولی افزای
ــاد کشــاورزی اســت  ــای وزارت جه ــی از برنامه ه ــاز، یک ممت
ــه  ــن برنام ــد ای ــز از مقاص ــاری نی ــال و بختی ــه چهارمح ک
ــای  ــژادی در دام ه ــوع ن ــه تن ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. رکن اس
صنعتــی مــورد توجــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت، گفــت: 
ــژاد ســی منتال، حــدود 30 درصــد  ــت شــیر گاوهــای ن کیفی
ــور  ــاون ام ــت. مع ــر اس ــای دیگ ــیاری از نژاده ــتر از بس بیش
تولیــدات دامــی بــا اشــاره بــه تولیــد ســاالنه 9 میلیــون و ۶00 
هــزار تــن شــیر در کشــور، خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته 
۶00 هــزار تــن و در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری، 298 
هــزار تــن شــیر بــه 30 کشــور دنیــا صــادر شــده اســت. وی 
ــدی چهارمحــال  ــر شیرخشــک تولی ــی نظی ــزود: محصوالت  اف
و بختیــاری باکیفیــت اســت کــه می توانــد بــه بازارهایــی بــا 

اســتانداردهای بــاال صــادر شــود.

رکورد جدید نرخ دالر در سال 95
در هفتــه گذشــته بــازار ارز دســتخوش تحوالتــی شــد و نــرخ 
دالر بــرای نخســتین بار در ســال جــاری وارد کانــال 3۶00 
تومــان شــد. دالر آمریــکا کــه در حــدود چهــار مــاه اخیــر در 
کانــال 3۵00 تومــان قــرار داشــت، در هفتــه گذشــته پــس از 
مدت هــا بــار دیگــر از مــرز 3۶00 تومــان عبــور کــرد. نــرخ دالر 
از اوایــل مهرمــاه پــس از یــک دوره بــا ثبــات نســبتا طوالنــی 
بــا شــیبی مالیــم ســمت و ســوی افزایشــی پیــدا کــرد. ایــن 
ــته  ــه گذش ــه در هفت ــا اینک ــود ت ــه دار ب ــی ادام ــد افزایش  رون
ــت.  ــت یاف ــر دس ــای اخی ــدی در ماه ه ــورد جدی ــه رک دالر ب
ایــن نــوع ارز در ابتــدای هفتــه قبــل حــدود 3۵90 تومــان در 
ــازار مشــاهده شــد و در میانه هــای هفتــه بــه 3۶11 تومــان  ب
رســید و در نهایــت در آخریــن روز هفتــه گذشــته 3۶19 تومــان 
ــی حــدود 20  ــازه زمان ــن ب ــا در ای ــازار آزاد عرضــه شــد ت در ب

تومــان افزایــش قیمــت پیــدا کــرده باشــد.

پرورش ماهیان زینتی

 حرفه ای با سرمایه  اندک 

و اشتغال زایی مناسب
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان میبــد بــا اشــاره بــه توســعه 
پــرورش ماهیــان زینتــی در ایــن شهرســتان، از ایجــاد ۴ 
فرصــت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم بــه ازای پــرورش هــر 
ــری در  ــر داد. صــدر پورکوث ــی خب ــه ماهــی زینت ــزار قطع ۵0 ه
ایــن رابطــه، شهرســتان میبــد را دومیــن قطــب پــرورش ماهــی 
بعــد از مرکــز اســتان دانســت و گفــت: بــا فعــال شــدن 2 کارگاه 
دیگــر، میــزان تولیــد شهرســتان از 200 هــزار قطعــه ماهــی بــه 
ــه  ــا اشــاره ب 300 هــزار قطعــه در ســال افزایــش یافــت. وی ب
اینکــه هم اکنــون ۶ کارگاه تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی در 
شهرســتان فعــال هســتند، افــزود: بــا توجــه بــه منابــع آبــی کم 
ــای  ــتان، فعالیت ه ــران آب در اس ــن بح ــتان و همچنی شهرس
 شــیالتی شهرســتان بــه حــوزه  پــرورش ماهیــان زینتــی 
و گیاهــان آبــزی معطــوف شــده اســت. پورکوثــری از مزایــای 
ــرورش  ــی پ ــودن، کشــت تلفیق ــم آب ب ــه ک ــا ب ــن فعالیت ه ای
ماهیــان زینتــی بــا گیــاه )اکــو پونیــک( و تولیــد صیفی جــات 
ــه از نظــر  ــی ک ــان زینت ــرورش ماهی ــودن پ ــز افتصــادی ب و نی
بــه گونه هــای پرورشــی  برابــر نســبت  تــا 100   اقتصــادی 
و خوارکــی دیگــر بهــره  مالــی دارد، اشــاره کــرد. ایــن مســئول 
خاطرنشــان کــرد: پــرورش ماهیــان زینتــی نیــاز بــه ســرمایه و 
زمیــن انــدک دارد و حتــی در منــزل نیــز می تــوان آن را انجــام 
داد؛ بــه نحــوی کــه داشــتن دســت کم 70 متــر مربــع فضــای 

خانگــی بــرای تولیــد ۵0 هــزار قطعــه ماهــی کافــی اســت.

روزهای پاک اصفهان از چهل وسه روز به صفر رسیده استمسکن مهر در ماراتن پایانی

مســئوالن  از  شــما،  بــه  نباشــید  خســته  ضمــن 
درخواســت می کنــم فکــری  بــه حــال ســاماندهی 
مــکان هــای پخــش نــذری در خیابــان هــای پرترافیــک 
ــذری در  ــش ن ــفانه  پخ ــد. متاس ــان بکنن ــهر اصفه ش
ســاعات اوج ترافیــک در خیابــان هــای کــم عرض ســبب 
کنــدی ترافیــک و تصــادف در ایــن شــب هــای عزیــز می 
شــود بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه فکــری بــه حــال 

ــن مشــکل شــود. ای

ــافربری  ــه مس ــوت. پایان ــدا ق ــر  و خ ــت بخی ــام. وق س
بابلدشــت اصفهــان نیــاز بــه بازســازی اساســی دارد. در ایــن 
پایانــه حداقــل امکانــات بــرای اســتراحت مســافران وجــود 
ــن   ــت ای ــه وضعی ــمندیم ب ــن رو خواهش ــدارد. از همی ن

ــه رســیدگی شــود. پایان

ــا  ــم ام ــگ زدی ــه 124 زن ــی ب ــرای گرانفروش ــار ب ــد ب چن
عکــس العملــی ندیدیــم! آیــا دیگــر گرانفروشــی اهمیــت 
ــک  ــا ی ــم ب ــار ه ــازه در کن ــد مغ ــک کاال در چن ــدارد؟ ی ن

ــی دارد!!! ــای متفاوت ــت ه ــارک قیم م

بــرای ثبــت نــام فرزندانمــان در مدرســه دولتــی عــادی 700 
ــاره  هــزار تومــان داده ایــم. هنــوز ســال تمــام نشــده دوب
بــرای فــوق برنامــه پــول مــی خواهنــد. بــه چــه کســی بایــد 
مراجعــه کنیــم تــا جلــوی ایــن فشــارها بــر مــردم گرفتــه 
شــود؟ مگــر مــردم چقــدر درآمــد دارنــد کــه هــر روز بایــد 

پــول بدهنــد؟

#هموطن_سالم
هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....258

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0936....523

0913....450

0913....344

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع آبزی پروری 

مروارید سفید آشور اده )مامسا( با شماره ثبت 10679

بدینوسیله از کلیه سهام داران و شرکاء شرکت دعوت می نماید که در تاریخ 139۵/09/01 در ساعت 10 
صبح در محل مجمع حضور بهم رسانند.

موضوع جلسه مجمع:
1-گزارش مالی مدیر عامل و اخذ تصمیمات الزم

 2- تغییرآدرس دفتر مرکزی شرکت
 3- انتخاب هیئت مدیره جدید

 ۴- ورود شریک جدید به شرکت
 ۵- هرگونه تصمیمی که در صالحیت مجمع باشد.

آدرس: اصفهان - خیابان بوستان سعدی - کوی خداوردی پالک ۴۵ طبقه سوم
هیئت مدیره شرکت
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حتما بخوانید!
غسالخانه مخروبه مدرسه ...

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهکیمیای وطن

بــا نگاهــی بــه جوی هــای شــهر اصفهــان، می تــوان حضــور 
پرشــمار و پرقــدرت موش هــا را در ایــن شــهر دیــد. گاهــی 
ــه  ــده رود ب ــیه زاین ــد حاش ــی مانن ــور در مناطق ــن حض ای
ــروی  ــا در قلم ــران پ ــی عاب ــه گوی ــگ اســت ک ــدری پررن ق

آ ن هــا گذاشــته اند. 
ــر اســاس  ــه صــورت تصاعــدی اســت و ب رشــد موش هــا ب
مطالعــات کارشناســان شــهری، هــر جفــت می تواننــد 
ــرایط  ــر ش ــاورد و اگ ــا بی ــه دنی ــه ب ــاه، ۱۰ بچ ــر ۳ م در ه
زیســت و تولیــد مثــل بــرای آن هــا فراهــم باشــد، در 
عــرض ۳ ســال، ۳۰ میلیــون مــوش تولیــد می شــود 
ــه  ــند. ب ــاری باش ــل بیم ــت ناق ــن اس ــدام ممک ــر ک ــه ه ک
ــن  ــور میانگی ــه ط ــان ب ــهرداری اصفه ــئوالن ش ــه مس  گفت
ســاالنه 5 میلیــارد ریــال بــرای مبــارزه بــا جانــوران مــوذی 
در شــهر هزینــه می شــود کــه حــدود یــک میلیــارد ریــال آن 
فقــط بــرای خریــد ســموم جهــت مبــارزه بــا موش هاســت؛ 
امــا چــرا اصفهــان بــه شــهر موش هــا تبدیــل شــده اســت؟

    بی توجهی شهروندان
شــهرداری اصفهــان انگشــت اتهــام را بــه ســوی شــهروندان 
نشــانه مــی رود و می گویــد دفــع نامناســب زبالــه و انداختن 
ــت  ــش جمعی ــبب افزای ــا س ــا در جوی ه ــده غذاه باقی مان

ــت.  ــده اس ــا ش موش ه

ریــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان می گویــد: 
ــدگان  ــا جون ــارزه ب ــرای مب طرح هــای مختلــف شــهرداری ب
ــی«  ــم »پفک ــوع س ــتفاده از دو ن ــذاری و اس ــوذی، تله گ  م
از عمده تریــن  یکــی  اســت؛ طرحــی کــه  و »کیکــی« 
ــه موش هــا  اهدافــش ممانعــت از رســیدن غــذای کافــی ب
ــد.  ــا از ایــن راه مانــع زاد و ولــد آن هــا شــود و بمیرن ــود ت ب
ــغال  ــو از آش ــا ممل ــه جوی ه ــی ک ــا زمان ــا ت ــا موش ه ام
ــزا و ســاندویچ  ــا تکه هــای پیت ــی در آن ه ــه راحت اســت و ب

پیــدا می شــود، ســراغ تله هــای ســمی نمی رونــد.

     ساخت وسازها
یکــی از دالیــل تجمــع موش هــا در بعضــی مناطــق شــهری 
ــیه  ــا در حاش ــی آن ه ــکونتگاه های طبیع ــن س ــن رفت از بی
شهرهاســت. در ســال های اخیــر، زمین هــای زیــادی از 
ــاختمان های  ــا س ــهرک ی ــه ش ــل ب ــان تبدی ــراف اصفه اط
مختلــف شــده و همیــن موضــوع باعــث هجــوم موش هــا 

ــه مناطقــی داخلــی اصفهــان شــده اســت. ب
    فست فود

ــش  ــل افزای ــه دلی ــد ب ــت می گوین ــط زیس ــئوالن محی مس

ــا پســماندهای  ــه شــهروندان از فســت فود کــه متعاقب تغذی
آن را افزایــش داده، موش هــا هــم از فســت فود تغذیــه 
ــم  ــان ه ــر رفتارش ــث تغیی ــوع باع ــن موض ــد و ای می کنن
ــر  ــه در معاب ــتر از همیش ــه بیش ــه طوری ک ــت؛ ب ــده اس ش
رفت وآمــد می کننــد و گاه باعــث تــرس شــهروندان هــم 
می شــوند کــه ایــن موضــوع نگران کننــده اســت و ضــرورت 

ــود.  ــادآور می ش ــا را ی ــودی آن ه ناب
بــرای  کارشناســان محیــط زیســت می گوینــد مــوش 
زندگــی بــه آب، غــذا و پناهــگاه نیــاز دارد. آب کــه در 
غــذا  دارد.  وجــود  درون شــهری  و کانال هــای  جوی هــا 
هــم کــه بــه دلیــل رعایــت نکــردن بهداشــت توســط مــردم 
هــم  پناهــگاه  و  موش هاســت  دســترس  در  همیشــه 
ــا  ــر پل ه ــاخت، زی ــال س ــاختمان های در ح ــور. س همین ط
ــه ســوراخی در آن وجــود دارد  ــا ک ــار پیاده روه  و جــداول کن
ــرای  ــبی را ب ــه مناس ــاف، زمین ــی از اصن ــن بعض و همچنی

زندگــی و ادامــه حیــات موش هــا فراهــم می کننــد.
بــا توجــه بــه همــه ایــن عوامــل یــک چیــز را بــه طــور قطــع 
 می تــوان دلیــل افزایــش موش هــای اصفهــان دانســت 

و آن عاملی است به نام انسان شهری. 
وجــود موش هــا بــه طــرز عجیبــی بــه انســان شــهری گــره 
خــورده و مــا خــود بــا رفتارهــای مختلــف، عامــل افزایــش 
جمعیــت موش هــا هســتیم؛ موش هایــی کــه چیــزی جــز 

بیمــاری بــرای مــا بــه ارمغــان نمی آورنــد.

اصفهاندرتسخیرموشها

 بررسی طرح تصفیه تکمیلی 

پساب فوالدشهر
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه ای  ــهر جلس ــهرداری فوالدش ش
مشــترک بیــن شــهردار، ریاســت 
آبفــای فوالدشــهر و مجــری طرح 
ــزار  ــی پســاب برگ ــه تکمیل تصفی
ــهردار  ــرادی، ش ــدا م ــد. در ابت ش
اینکــه  بیــان  بــا  فوالدشــهر، 
فضــای ســبز شــهری در بســیاری از نقــاط کشــور بــا کمبــود آب 
ــرای  ــری ب ــر موث ــد تدابی ــت: می بای ــار داش ــت، اظه ــه اس مواج
تأمیــن کســری آب فضــای ســبز فعلــی و همچنیــن ایده هایــی 
بــرای تأمیــن آب فضــای ســبز آتــی در نظــر گرفــت؛ بــه همیــن 
ــی از  ــن بخش ــت تأمی ــهر جه ــهرداری فوالدش ــکار ش ــل راه دلی
کمبــود آب مــورد نیــاز بــرای آبیــاری فضــای ســبز، اســتفاده از 
فاضــاب تصفیــه شــده اســت کــه مراحــل اجــرای آن انجام شــد 
ــرح  ــری ط ــه، مج ــت. در ادام ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب و م
تکمیلــی پســاب چنیــن عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه نــوع مصــرف 
ــه لحــاظ  ــودن پســاب ب ــد ســالم ب ــه نیازمن در فضــای ســبز ک
ــه  ــد؛ از جمل ــی را بگذران ــی می باشــد، الزم اســت مراحل میکروب
ایســتگاه پمپــاژ، آشــغالگیری مکانیکــی ریــز فیلتراســیون، 
خودشست وشــوی 5۰ میکــرون، گندزدایــی بــا ازون و مــواد 
دیگــر. مدیریــت شــهری ضمــن تقدیــر از مجــری طــرح 
درخصــوص ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای گندزدایــی پســاب 
در راســتای جلوگیــری از بیماری هــای مربوطــه گفــت کــه تمــام 
تــاش و کوشــش خــود را جهــت اجــرای طــرح مذکــور بــه کار 

خواهد گرفت.

 غسالخانه مخروبه 

مدرسه دانش آموزان خوانساری شد
4هــزار  در  اصفهــان  اســتان  دانش آمــوزان   تحصیــل 
و ۹۳5 مدرســه تخریبــی، معضلــی بــزرگ اســت و تحصیــل 
ایــن  دانش آمــوزان خوانســاری در غســالخانه مخروبــه، 
مســئله را جدی تــر می کنــد. مدرســه »وحــدت« بــرای 
دانش آمــوزان اســتثنایی شهرســتان خوانســار در مکانــی 
جنــب قبرســتان بــزرگ ایــن شــهر قــرار دارد. گفتــه می شــود 
ــی مدرســه، غســالخانه قدیمــی شــهر خوانســار  ــکان کنون م
بــوده کــه هم اکنــون پــس از تغییــر کاربــری، یکــی، دو اتــاق 
غســالخانه بــه کاس درس تبدیــل شــده اســت. بــا بازدیــدی 
کوتــاه از مدرســه »وحــدت« بــا محیطــی کوچــک بــا ۳ اتــاق 
بــرای بیــش از 5۰ دانش آمــوز روبــه رو می شــویم کــه عــاوه 
ــرای  ــب ب ــکویی مناس ــی س ــد، حت ــکات رفت وآم ــر مش ب
ــدارد و دانش آمــوزان  ــه ن نشســتن در حیــاط مدرســه مخروب
بــرای نوشــیدن آب و حتــی اســتفاده از ســرویس بهداشــتی 

ــد. ــه ســر می برن در شــرایط ســختی ب

اخبار کوتاه

استاندار کرمان تاکید کرد:

رواج فرهنگ »نداشتن حسادت«
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ارزش هــای  آمــوزش  اهمیــت 
بــه  ای کاش  انســانی گفــت: 
ــرورش ــوزش و پ  جــای وزارت آم
وزارت پــرورش و آمــوزش داشــتیم. 
علیرضــا رزم حســینی در مراســم 
خّیرســاز  دبســتان  افتتــاح 
پســرانه شــهید ناصــر فــوالدی بــم اظهــار کــرد: بایــد بــه 
دانش آمــوزان در مــدارس آمــوزش دهیــم کــه بتواننــد یکدیگــر 
ــود وزارت  ــرورش بش ــوزش و پ ــد و ای کاش وزارت آم را ببینن
ــه  ــی دارد ک ــی تعال ــوزش، زمان ــرا آم ــوزش؛ زی ــرورش و آم پ
ــته  ــرا داش ــا دکت ــه م ــی ک ــیم و زمان ــته باش ــرورش را داش پ
باشــیم، انســان نباشــیم، فایــده نــدارد. رزم حســینی بــا اشــاره 
ــر  ــرد: ناص ــح ک ــوالدی تصری ــر ف ــهید ناص ــخصیت ش ــه ش ب
ــام و از آزادگان کشــور  ــزاران شــهید واالمق ــی از ه ــوالدی، یک ف
ــد ــی بگیرن ــول و مقام ــد پ ــه بخواهن ــدون اینک ــه ب ــت ک  ماس
رفتنــد و مــا در فضــای امــن امــروز در کشــورمان زندگــی 
ــدان  ــاختن فرزن ــرای س ــت ب ــن فرص ــد از ای ــم و بای  می کنی
ــر  ــا تاکیــد ب و ایــن کشــور اســتفاده کنیــم. اســتاندار کرمــان ب
ــادت« را رواج  ــتن حس ــگ »نداش ــم فرهن ــد بتوانی ــه بای اینک
ــت:  ــم کشــورمان را بســازیم، گف ــا هــم بتوانی ــه ب ــم و هم دهی
شــهید فــوالدی زمانــی کــه بخشــدار بــود، خــودش کامیون هــای 
ســیمان را خالــی می کــرد و علی رغــم همــه آســیب های 

اجتماعی، این افراد هنوز در جامعه ما هستند.

 برگزاری راهپیمایی 13 آبان 

در بیش از 60 نقطه استان یزد
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی یــزد بــا 
اشــاره بــه ضــرورت جــذب مشــارکت دانش آمــوزان در 
مناســبت های ملــی و مذهبــی، به ویــژه ۱۳ آبــان از برگــزاری 
راهپیمایــی یــوم هللا ۱۳ آبــان در بیــش از 6۰ نقطــه اســتان یزد 
خبــر داد. حجت االســام و المســلمین »محمــد فخرالدینــی« 
مشــارکت همه جانبــه در برگــزاری ســالروز ۱۳ آبــان را از 
جملــه مهم تریــن رســالت مســئوالن و اقشــار مختلــف 
 جامعــه در راســتای زنــده نگهداشــتن روز ایثــار دانش آمــوزان 
و دانشــجویان دانســت و بیــان کــرد: مســئوالن بایــد ارزش هــا 

و اهــداف ۱۳ آبــان را بیــن نســل جدیــد رواج دهنــد.
آموزشــی  فرهنگــی،   متنــوع  برنامه هــای  تدویــن  وی    
و تبیینــی را از جملــه ضرورت هــای برگــزاری مراســم های 
برنامه هــای  طبــق  افــزود:  و  دانســت  مذهبــی  و  ملــی 
تدوین شــده در روز پنجشــنبه، ۱۳ آبان مــاه همزمــان بــا 
ــوم هللا ۱۳  ــت ی ــی بزرگداش ــم راهپیمای ــور مراس ــر کش سراس

آبــان ۱۳58 در اســتان یــزد برگــزار می شــود.

اخبار کوتاه

عضــو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: اصفهــان 
 OBOR( ــو ــذار و عض ــهرهای تاثیرگ ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
One Belt- One Road)، یــک جــاده، یــک کمربنــد جــاده 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب ــناخته می ش ــم ش ابریش

اتــاق بازرگانــی اصفهــان قاســمعلی جبــاری 
کشــورهای  بین المللــی  گردهمایــی  در 
ــازمان  ــر س ــم در دفت ــاده ابریش ــیه ج حاش
ملــل متحــد در ویــن اتریــش تصریــح کــرد: 
عضویــت شــهر اصفهــان در OBOR فرصــت 
همکاری هــای  توســعه  بــرای  مناســبی 
ــی  ــات بین الملل ــت ارتباط اقتصــادی و تقوی

ــی  ــن گردهمای ــت. ای ــاده اس ــن ج ــو ای ــهرهای عض ــا ش ب
بین المللــی کشــورهای حاشــیه جــاده ابریشــم در حالــی در 
ــی  ــرای آن اهداف ــش ب ــه از پی ــزار شــد ک ــش برگ ــن اتری وی
می تــوان  جملــه  آن  از  بــود؛  شــده  اعــام  و  مشــخص 
بیــن  حمل ونقــل  ارتباطــات  توســعه  زمینه ســازی  بــه 

کشــورهای عضــو، بررســی زمینه هــای بهبــود ســطح تولیــد، 
ــادی  ــای اقتص ــش پهنه ه ــهری، افزای ــمند ش ــعه هوش توس
بیــن  ارتبــاط  زمینه هــای  آوردن  فراهــم  بین المللــی، 
ــی ــت صنعت ــت مدیری ــه ای، تقوی ــی منطق ــای اجرای  کمیته ه

زمینه ســازی تحــول و رشــد صنایــع، هماهنگــی 
زمینــه  ایجــاد  و  فنــی  و  مالــی  لجســتیک 
گفت وگــو بیــن شــهرهای عضــو جــاده ابریشــم 
اشــاره کــرد. جبــاری از دعــوت ویــژه نماینــدگان 
ــان  ــه اصفه ــفر ب ــرای س ــش ب ــپانیا و اتری اس
در  آن  گردشــگری  جاذبه هــای  از  بازدیــد  و 
ــر داد  و گفــت:  حاشــیه ایــن همایــش نیــز خب
در ایــن جلســه، درخواســت مــن از دیگــر کشــورها مــراودات 
ــده،  ــدون آالین ــع ب ــا محوریــت صنای و تعامــات اقتصــادی ب
همــکاری در زمینــه تعلیــم و تربیــت، رواج گردشــگری، 
آمــوزش بــازار کســب و کار و درآمــد زیــاد، دریافــت امکانــات 

ــود. ــهری ب ــوژی ش و تکنول

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان:

اصفهان، یکی از شهرهای تاثیرگذار جاده ابریشم است
ــان اینکــه بدهــی  ــا بی ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــه  ــت: هزین ــود دارد، گف ــا وج ــه بیمه ه ــامت ب ــش س بخ
ــر  ــن ام ــد از ای ــد و بای ــاران می افزای ــر درد بیم ــان ب درم
جلوگیــری شــود. قاســم ســلیمانی دشــتکی در دیــدار بــا 

رئیــس ســازمان انتقــال خــون کشــور اظهار 
کــرد: ارتقــای ســامت، شــعار بــزرگ دولت 
یازدهــم و یکــی از شــاخصه های دولــت 
ــوده  ــدی از آن بســیار ب  اســت کــه رضایتمن
و بایــد حمایــت مالــی از آن بیشــتر شــود. 
ــازمان  ــکان س ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوم  ــترس عم ــد در دس ــون بای ــال خ انتق

مــردم باشــد، افــزود: مکان یابــی ســاختمان جدیــد انتقــال 
خــون بایــد انجــام و برنامه ریــزی بلندمــدت ســازمان 

ــه شــود. ــال خــون در اســتان ارائ انتق
ــا بیــان اینکــه بدهــی   اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ب
ــه  ــت: هزین ــود دارد، گف ــا وج ــه بیمه ه ــامت ب ــش س بخ

ــر  ــن ام ــد از ای ــد و بای ــاران می افزای ــر درد بیم ــان ب درم
ــود. ــری ش جلوگی

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدار، رئی ــن دی ــه ای  در ادام
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکه زیرســاخت های 
ــتان دارای  ــان در اس ــت و درم ــش بهداش بخ
کمبــود اســت، خاطرنشــان کــرد: نــرخ تعــداد 
ــراد، ۱.2 تخــت  ــه ازای اف تخــت در اســتان ب
اســت کــه ایــن میــزان در کشــور ۱.7 اســت. 
ــود  ــه کمب ــاره ب ــا اش ــم زاده ب ــی هاش مرتض
ــح  ــتان تصری ــتانی در اس ــت بیمارس 5۰۰ تخ
کــرد: بــا بهره بــرداری از مرکــز درمانــی جنــب 
بیمارســتان هاجــر، 25۰ تخــت بــه بخــش ســامت اســتان 
افــزوده خواهــد شــد. وی افــزود: چهارمحــال و بختیــاری 
یکــی از اســتان های فعــال در زمینــه ســلول درمانــی اســت 
ــتان  ــن اس ــه زودی در ای ــز ب ــتخوان نی ــز اس ــد مغ و پیون

پیشــرفت خواهــد داشــت.

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ثبت  خواسته  به  زاده   عرب  اله  امان   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  عرب  نورجان   : خواهان 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ازدواج  واقعه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
۹5۰۹۹8۳75۱۳۰۰5۱6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۰۹/24 و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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 5/۳7/74۰/م الف به تاریخ ۹5/۰8/۰6
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹5۰۰۹۹ اجرای احکام 
به نفع علی منصوری و  علیه علی خیری و فرزندان به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 
۹5/۰۹/۰۳ ساعت ۱2:۰۰ صبح به منظور فروش یک واحد مسکونی به مساحت 8۰ متر مربع تحت 
پاک ثبتی 47۱ از 2 اصلی بخش ۱6 اصفهان که توسط کارشناس به مبلغ ۱۳4۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی 
گردیده و فعا در تصرف آقای منصوری است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت 
روز مقرر در دفتر  نمایند مزایده در  برخوار مراجعه  دادگستری  احکام  اجرای  به دفتر  از ملک  بازدید 
اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
به حساب  المجلس  را فی  ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده  بایستی  به ذکر است خریدار می  شد. الزم 

دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۹۹/م الف به تاریخ ۹5/۰8/۰7
آگهی حصر وراثت

آقای محمدرضا کریمی دلیگانی دارای شناسنامه شماره ۱۳4۳ به شرح دادخواست به کاسه 442/۹5 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد کریمی دلیگانی بشناسنامه ۱۳5۱ در تاریخ ۱۳۹5/۰7/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
به:۱-صدیقه گندمکاردلیگانی فرزند حسن ش.ش  الفوت آن مرحوم منحصر است  ورثه حین  گفته 
)4( مهدی ش.ش  )۳( محمدرضا ش.ش ۱۳4۳  علیرضا ش.ش 65۱۳  متوفی( )2(  5 )همسر 
 (8( مهناز ش.ش ۳4۱   )7( اعظم ش.ش ۳86   )  6( بهروز  ش.ش ۱27۱۱7۰582   )5(  ۹۳۰68
مهرناز ش.ش 7۱۰5 )۹( اکرم ش.ش ۱27۰28۰۹88 همگی کریمی دلیگانی فرزند احمد )فرزندان 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7۳5/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۰6
آگهی حصر وراثت

آقای علی کمالی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره ۱۱4 به شرح دادخواست به کاسه 4۳۹/۹5 ش 
ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
کمالی دولت آبادی بشناسنامه 2۱2 در تاریخ ۱۳۹5/۰۱/۱2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-صدیقه بهادرانی دولت آبادی فرزند حسین ش.ش 
محمد کمالی   )۳( 6۳)همسرمتوفی(  عباسعلی ش.ش  فرزند  بهادرانی  زهرا   )2( 7۳)مادرمتوفی( 
دولت آبادی فرزند رضا ش.ش 2۹28)پدرمتوفی( )4( علی ش.ش ۱۱4 )5( آسیه ش.ش 2۰46 
)6(محدثه ش.ش 66۰۰۱۱5726 )7( انسیه ش.ش 66۰۰۰۳668۰ همگی کمالی دولت آبادی فرزند 
رضا )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7۳8/م الف به تاریخ ۹5/۰8/۰6
آگهی حصر وراثت

آقای عباس رستمی شاپورآبادی دارای شناسنامه شماره ۱46 به شرح دادخواست به کاسه 44۱/۹5 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اسماعیل رستمی شاپورآبادی بشناسنامه 66۰۰۰882۱4 در تاریخ ۱۳۹5/۰7/25  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-عباس رستمی شاپورآبادی فرزند 
)مادر   ۳ ش.ش  علی  فرزند  شاهپورآبادی  رستمی  زهره   )2( متوفی(  )پدر   ۱46 ش.ش  سلیمان 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 

اسامی 5/۳7/7۳۹/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۰6

آگهی حصر وراثت
آقای سیروس عنایتی دارای شناسنامه شماره ۱۱2۱ به شرح دادخواست به کاسه 4۳8/۹5 ش ح 
۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۱۳۹4/۱2/2۳   عنایتی بشناسنامه ۱7۱ در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-اقدس رحیمی خرزوقی فرزند محمد ش.ش 26 )همسر متوفی( 
)5( سودابه ش.ش   44۱ )۳( محسن ش.ش 257)4( سیما ش.ش  )2( سیروس ش.ش ۳ 
۱755 همگی عنایتی فرزند رضا )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7۳7/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۰6
آگهی حصر وراثت

خانم مریم ایران نژاد دارای شناسنامه شماره 284۳ به شرح دادخواست به کاسه 4۳۱/۹5 ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
حاج محمدیان بشناسنامه 4۹6 در تاریخ ۱۳۹5/۰7/۱۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-محمود حاجی محمدیان مبارکه ش.ش 5۹2 )پدر متوفی( 
ایرانژاد ش.ش 284۳ )همسرمتوفی( )2( فردوس صریرمبارکه ش.ش86)مادرمتوفی()۳( مریم 

با انجام  )4( پگاه حاجی محمدیان فرزند محمدرضا ش.ش ۱275464۳۱۹ )فرزند متوفی( اینک 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کس  نماید  آگهی می  را  تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7۳6/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۰6
آگهی حصر وراثت

آقای حسین کیفانی دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کاسه 422/۹5 ش ح ۱ )وراثت( 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی کیفانی 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۱۳۹5/۰4/۱8   بشناسنامه 2 در 
مرحوم منحصر است به:۱-رحیم ش.ش 54 )2( کریم ش.ش ۱4۹۹ )۳( حسین ش.ش 6 )4) 
بلقیس ش.ش ۱۳77 )5( فاطمه ش.ش ۱۳7۹ )6(صدیقه ش.ش ۱۳78 )7( باقر ش.ش ۱7۱۳ 
همگی کیفانی فرزند عباسعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7۳8/م الف به تاریخ ۹5/۰8/۰6
آگهی حصر وراثت

آقای عباس قاسمی طباطبائی دارای شناسنامه شماره ۱5۱6 به شرح دادخواست به کاسه 4۳۳/۹5 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن قاسمی طباطبائی بشناسنامه 42247 در تاریخ ۱۳8۱/۰6/۱4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-سطلنت اعظمی دولت آبادی فرزند محمد ش.ش 
۱25)همسرمتوفی( )2(رضوان ش.ش ۱466 )۳( مریم ش.ش 62 )4( عباس ش.ش ۱5۱6 )5) 
زهره ش.ش 744 )6(ناهید ش.ش 22۳7 همگی قاسمی طباطبائی فرزند حسن )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7۳۳/م الف به تاریخ ۹5/۰8/۰6
آگهی حصر وراثت

کاسه  به  دادخواست  شرح  به   6۳ شماره  شناسنامه  دارای  شاپورآبادی  عابدی  اله  روح  آقای 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   ۱ ح  ش   4۳2/۹5
اقامتگاه    ۱۳۹4/۰۹/2۰ تاریخ  در   6۳ بشناسنامه  شاپورآبادی  عابدی  حسن  شادروان  که  داده 
عابدی  به:۱-عصمت  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
زهرا   )4(  ۹۱ فاطمه ش.ش   )۳(  ۱27۰2۳8۰۹4 نجمه ش.ش   )2( متوفی(  )همسر   57 ش.ش 
 (8(  ۳4۹ ش.ش  مهدی   )7(  ۱۹۹۹ ش.ش  طاهره   )  6(  ۹2 ش.ش  عفت    )5(  2۰۰۰ ش.ش 
ش.ش  خیراله   )۱۱( ش.ش2245  محمدرضا   )۱۰(۱۰۳۰8 ش.ش  جواد   )۹(  6۳ ش.ش  اله  روح 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  حسن  فرزند  شاپورآبادی  عابدی  همگی   2۳
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/74۰/م الف به تاریخ ۹5/۰7/۰8

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم نجماه سلمانی همامی  فرزند علمدار به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای 
 ۱2/۱۱7 ثبتی  پاک  یکبابخانه  مالکیت ششدانگ  است که سند  مدعی  رسما گواهی گردیده   شهود 
واقع در زازران بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال ۹۰65۰۳  که در صفحه 484 دفتر ۱44 اماک ذیل 
نامه های ۹۰446- نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب  ثبت ۱5۳6۳بنام 

فاورجان  دادسرای  اول  شعبه   ۱۳۹4/4/2-  ۹4۰۳8۰ و   ۱۳۹2/۱۱/2۳-  ۹2۰۹42 و   ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
المثنی نموده  بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت  بازداشت می باشد مفقود شده 
طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ 
روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. و در صورت انقضای مهلت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
شماره :5۳7/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
اراضی و ساختمان  برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره 
 87۱ شناسنامه  شماره  به  اصفهانی   نصر  عفت  خانم   ۱۳۹5/۰7/2۹ ۱۳۹56۰۳۰2۰2۳۰۰۰۹۳7مورخ 
کدملی ۱282۹25776صادره از اصفهان  فرزند  مصطفی  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
48۹/64 متر مربع مفروزی از پاک شماره ۱6۳۱ و ۱6۳۱/۳/2 و ۱6۳۰/۱ و ۱6۳۱/25 - اصلی واقع 
در بخش۱ 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 : ۹5/8/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/8/24 
شماره : 2۳56۰ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
اراضی و ساختمان  برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطاع 
به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند. می  اعتراضی داشته  سند مالکیت متقاضیان 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای 
شماره ۱۳۹56۰۳۰2۰2۳۰۰۰۹۳۹مورخ ۱۳۹5/۰7/2۹ خانم زهرا جان نثاری الدانی  به شماره شناسنامه 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  اله   فرزندنعمت  اصفهان   از  ۱28۳452۳4۰صادره  ۱2۹۹کدملی 
و ۱6۳۱/25 -   ۱6۳۰/۱ و  و ۱6۳۱/۳/2  از پاک شماره ۱6۳۱  مساحت 42۰/4۳ متر مربع مفروزی 
اصلی واقع در بخش۱ 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 : ۹5/8/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/8/24 
شماره : 2۳55۹ / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسن ستاری خواه  فرزند فرج اله  با تسلیم چهار برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که اسناد 
مالکیت ششدانگ پاک 55۰ فرعی از ۱5۱۹4 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 4۳5 
دفتر 6۹6 و به شماره ثبت ۱2۹226 و به شماره چاپی مسلسل 757282  ثبت و بنام بهرام رضائی 
کاویانی فرزند عباس صادر شده و نقل گردیده به صفحه ۱۳۱ دفتر ۱8 خروجی سپس بموجب اسناد 
و  مورخه86/۱۰/2   6۹۹7۱ و  مورخه 86/8/28  و ۹67۰8  دفتر 67  مورخه 8۰/۳/22  شماره 5۳۰65 
۹۹775 مورخه 88/8/۱۹ دفتر 47 مع الواسطه به محمد ستاری خواه و حسن ستاری خواه باالسویه 
انتقال که سهم محمد ستاری خواه از این صفحه خارج و در 484 دفتر 4۳۰ به شماره ثبت 85۰42 و به 
شماره چاپی مسلسل 7۹۳6۱۱ صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند شماره 2۰284۳ مورخه 8۹/۱۱/۱2 
دفتر 7۳ خمینی شهر سه دانگ فوق نیز به حسن ستاری خواه فرزند فرج اله انتقال ومعامله دیگری 

انجام نشده که بعلت جابجائی دو جلد سند مالکیت فوق الذکر بشرح در باال مفقود شده ودرخواست 
صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 2۳۰65/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای فریدون مرادی  فرزند حسن  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا ء شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پاک ثبتی 
74۱/2۱5 واقع در فوالدشهر بخش ۹ ثبت اصفهان بسریال ۳646۱4 که در صفحه 28۱ دفتر 228اماک 
نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و سپس مفقود شده است .  نام  به  ذیل ثبت 2۳847 
بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا۱۰ روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 

وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم مژده کرمی حوئی فرزند خسرو  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به 68۰۰ سهم مشاع از 5۰624 
سهم ششدانگ یک باب خانه به پاک ثبتی 2۳/۱7۱ واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان بسریال ۰۰۹۱64 
الف /۹4 که در صفحه ۱7۳ دفتر 2۹۹ اماک ذیل ثبت ۳87۳2 به نام نامبرده ثبت شده است. بنابراین 
چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض 

بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
شماره :5۳8/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5-475  خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت عامل آقای علیرضا زمانی 
با وکالت مریم ناصری دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت غامحسین صادقی و محبوبه صادقی 
تعیین گردیده است.  روز.......... مورخ ۹5/۹/۱۳ساعت ۱6  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۳6۹6/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹5-478  خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت 
مریم ناصری دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد احمدی و خلیل شریفی قهفرخی  تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹5/۹/۱۳ساعت ۱7 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 2۳6۹7/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5-۱22۳خواهان فریبرز رافعی دهکردی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 
چک  به طرفیت مینا خبازی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخه ۹5/۹/۱4 
ساعت ۹ صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
اول خیابان   واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  در جراید منتشر 
پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8۱6575644۱  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 
مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
و تصمیم  تلقی  اباغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 2۳7۱7/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

در شهر

استاندار چهارمحال و بختیاری:

هزینه درمان بر درد بیماران می افزاید
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حتما بخوانید!
وقتی بمیرم، فیلم هایم را کیلویی ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

اصفهــان یــک مــوزه شــهر زیبــا بــا بناهــای باشــکوه 
اســت. امــا در میــان همــه ایــن بناهــای باشــکوه کاخ 
ــی دارد، بلکــه زیبایی هــای  ــا شــهرتی جهان چهلســتون نه تنه
ــد.  ــره می کن ــده ای را خی ــر بینن ــرد آن، چشــم ه منحصربه ف
ــاب  راجــور ســیوری، ایران شــناس انگلیســی و نویســنده کت
»ایــران عصــر صفــوی«، دربــاره چهلســتون می نویســد: 
»چهلســتون عمارتــی بــود کــه در آن شــاه ســفرا را رســما بــه 
ــه ســام می نشســت و ضیافت هــای  حضــور می پذیرفــت، ب
ــا  ــا می کــرد. ایــن ســاختمان بیشــتر کوشــک ی رســمی برپ
غرفــه اســت تــا قصــر و در تابســتان از آن بــه عنــوان »عمارات 

ــد.«  ــتفاده می ش ــوای آزاد« اس ــت در ه ــاص ضیاف خ
وجــه تمایــز چهلســتون بــا ســایر کاخ هــای صفــوی در 
اصفهــان، نقاشــی های دیــواری آن اســت کــه آن را بــه مــوزه 

ــت. ــرده اس ــل ک ــوی تبدی ــر صف ــران عص ــان و نگارگ نقاش
     بوم نقاشی صفویه

 عکس هایــی کــه از دوره قاجــار باقــی مانده انــد، نشــان 
می دهنــد کــه چهلســتون در آن دوره کمابیــش ســالم تر 
بــوده اســت؛ بــرای نمونــه، 20 ســتون چوبینــی کــه در 
 ایــوان شــرقی کاخ و رو بــه اســتخر بــزرگ قــرار دارنــد 
ــل  ــه چه ــل ب ــتخر تبدی ــان در اس ــکاس تصویرش ــا انع )و ب
ســتون می شــوند(، در اصــل بــا آینه کاری هــای ظریــف 
 پوشــانده شــده بودنــد. کســی کــه بیشــترین صدمــات 

 را بــه چهلســتون وارد آورد، مســعود میــرزا، ظل الســلطان
ــود کــه  ــزرگ ناصرالدیــن شــاه و حاکــم اصفهــان ب ــد ب فرزن

ــه داشــت.  ــا یادگارهــای دوره صفوی ــی ب دشــمنی عجیب
او دســت کم 27 کاخ و کوشــک دوره صفویــه را تخریــب کــرد 
ــن  ــا ای ــرد؛ ام ــان بب ــز از می ــتون را نی ــت چهلس و می خواس
ــی  ــد اصفهان ــازرگان ثروتمن ــد ب ــه همــت چن ــا ب ــر بی همت اث
و بــا رشــوه کان آن هــا بــه ظل الســلطان، نجــات پیــدا کــرد.

     نگاره های کاخ چهلستون
قدیمی تریــن و زیباتریــن نگاره هــای کاخ چهلســتون در تــاالر 
ــن  ــای ای ــت. نگاره ه ــاهده اس ــل مش ــن کاخ قاب ــزی ای مرک

بخــش یــا توســط رضــا عباســی، نگارگــر چیره دســت عصــر 
صفــوی خلــق شــده یــا بــا نظــارت او و توســط شــاگردانش 
ماننــد محمــد یوســف، محمدقاســم و افضل الحســینی 

ــده اند.  ــیده ش کش
موضــوع بســیاری از ایــن نقاشــی ها، مجالــس بــزم و طــرب 
یــا صحنه هــای عاشــقانه اســت. یکــی دیگــر از نقاشــی های 
بــزرگ تــاالر مرکــزی کاخ، بــه مجلــس پذیرایــی شــاه 
ــاص  ــتان اختص ــاه هندوس ــون پادش ــب اول از همای تهماس
ــه جهــت کمک خواهــی  ــان خــود و ب ــه از دســت رقیب دارد ک
ــه کاخ  ــا ک ــود. از آنج ــده ب ــران آم ــه ای ــه ب ــت صفوی از دول

چهلســتون محــل پذیرایــی از مهمانــان خارجــی دربــار صفویه 
بــود، بخشــی از نقاشــی ها، صحنــه پذیرایــی شــاهان صفــوی 
از مهمانــان عالی مقــام خــود را بــه تصویــر می کشــند؛ ماننــد 
ایــن نقاشــی کــه مجلــس پذیرایــی شــاه عبــاس دوم از شــاه 
ترکســتان را نمایــش می دهــد. در دوره قاجــار، بســیاری 
ــه ای از  ــا الی ــتون ب ــزی کاخ چهلس ــاالر مرک ــی های ت از نقاش
ــا نقاشــان دوره قاجــار نقاشــی های  گــچ پوشــانده شــدند ت
ــر خــود را روی آن هــا بکشــند! ایجــاد  ــه مراتــب کم ارزش ت ب
الیــه ای از گــچ روی الیــه قدیمــی، مســتلزم تیشــه خور 
کــردن الیــه قدیمــی بــود کــه صدمــات جبران ناپذیــری 
ــر  ــوی وارد آورد. در دوره معاص ــی های دوره صف ــه نقاش را ب
بخشــی از تابلوهــای صفــوی بــا زحمــت فــراوان از زیــر گــچ 
بیــرون آورده و بــه ســختی مرمــت شــدند و بخشــی را هــم 
بــه همــان صــورت خــراب نگــه داشــتند تــا شــاهدی باشــد 

ــر مصائــب کاخ چهلســتون. ب
    تلفیق هنر ایرانی و اروپایی

بخشــی از نقاشــی های کاخ چهلســتون کــه متعلــق بــه دوره 
ــاس دوم اســت، تلفیقــی از ســبک رضــا  ســلطنت شــاه عب
ــان  ــبک نقاش ــان و س ــب اصفه ــه مکت ــوم ب ــی، موس عباس
اروپایــی آن عصــر را بــه نمایــش می گــذارد. ایــن نــوع 
نقاشــی ها نشــان می دهنــد کــه بــه مــوازات گســترش 
مــراودات سیاســی و اقتصــادی دولــت صفویــه بــا ممالــک 
اروپایــی، هنــر اروپایــی نیــز هنــر نگارگــری ایرانــی را تحــت 

ــود. ــرار داده ب ــر ق تأثی

- 16 روز تــا پایــان مهلــت ثبت نــام در ســامانه ســماح 
ــی  ــن باق ــاده روی اربعی ــم پی ــرکت در مراس ــرای ش ب

مانــده اســت.
- بــه دلیــل واژگونــی دیــواره تقســیم کننده شیشــه اِی 
یــک ویتریــن در مــوزه دوران اســامی، دو ظــرف 
ســفالی ایــن دوره آســیب دیــد. اتفاقــی کــه مدیــر کل 
ــد:  ــد و می گوی ــد می کن ــران آن را تائی ــی ای ــوزه مل م

ــم.« ــرار آن را بگیری ــوی تک ــم جل ــاش می کنی »ت
اســکار  ســینمایی  هنرهــای  و  علــوم  آکادمــی   -
ــت در شــاخه  ــرای رقاب ــر متقاضــی ب فهرســت 145 اث
ــام  ــکار 2017 را اع ــز اس ــد جوای ــتند بلن ــن مس بهتری

ــرد. ک
- غــزل شــاکری، بازیگــر نقــش ســارا در جدیدتریــن 
ــش  ــاکری پی ــزل ش ــد. غ ــری ش ــار می ــم مازی فیل
از ایــن در مجموعــه نمایــش خانگــی »شــهرزاد« 
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــه ب ــش پرداخت ــای نق ــه ایف ب

ــت. ــرار گرف ــان ق مخاطب
در  ایــران  غرفــه  در  فارســی«  »ســام  - کتــاب 
ــی شــد. ــراد رونمای ــاب بلگ ــی کت نمایشــگاه بین الملل

- اشــکان خطیبــی بــا اشــاره بــه اینکــه متــر و معیــار 
نظــارت و ارزشــیابی در حــوزه  تئاتــر گاهــی ســلیقه ای 
می شــود، گفــت: نبایــد شــرایط بــه گونــه ای باشــد کــه 
ــری  ــه اث ــدی ک ــش کشــیدن از هنرمن ــه چال ــدرت ب  ق

را روی صحنه می برد، گرفته شود.
- برنامــه ســینمایی »هفــت« ایــن هفتــه بــا حضــور 
ــران  ــینمای ای ــی س ــه بررس ــکاک ب ــفعلی میرش یوس
ــغ  ــه، تبلی ــن برنام ــر ای ــا بخــش جالب ت پرداخــت؛ ام
ــی  ــازه ابوالقاســم طالب ــم ت ــرای فیل ــت« ب ــژه »هف وی
ــم  ــن فیل ــت ای ــی و مصونی ــروز افخم ــتان به از دوس
ــای  ــاره فیلم ه ــه درب ــردی ک ــود؛ رویک ــد ب ــال نق در ح

ــت. ــک استثناس ــرده، ی ــینمایی روی پ س
- بخــش مدافعــان حــرم ســومین ســوگواره هنرهــای 
ــان  ــه«، میزب ــی »خمس ــای مذهب ــی و آیین ه نمایش

ــود. ــر می ش ــت اث هف
ــر  ــد غدی ــود از عی ــرار ب ــه ق ــت« ک ــم »رادیوهف - تی
ــبکه  ــن ش ــب« روی آنت ــد »رادیوش ــه جدی ــا برنام ب
ــکان برایشــان فراهــم  ــن ام ــوز ای ــد، هن »شــما« برون

ــت. ــده اس نش
- »نرگــس آبیــار« قصــد دارد مجموعــه تلویزیونــی بــا 
موضــوع زندگــی همســر شــهید حــاج ســتار ابراهیمــی 
شــینا« کارگردانــی  »دختــر  کتــاب  از  برگرفتــه   را 

کند.
- رابــرت ردفــورد، بازیگــر کهنــه کار و کیســی افلــک در 
ــگ«  ــرد و تفن ــوان »پیرم ــا عن ــی ب ــم در فیلم ــار ه کن

ــد. ــن می رون ــوی دوربی جل

 رونمایی از کتاب »کشکول لیالج« 

در باغ تجربه
کتــاب  از  رونمایــی  مراســم 
»کشــکول لیــاج« بــا حضــور 
نویســنده ایــن کتــاب، شــهروندان 
همچنیــن  و  اصفهــان  ارشــد 
مدیــران ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان در بــاغ تجربــه 
ــین زاده ــن حس ــد. بهم ــزار ش  برگ
نویســنده کتــاب »کشــکول لیــاج« در ایــن مراســم بــا اشــاره 
ــار  ــته اظه ــال گذش ــد س ــی چن ــود ط ــی خ ــیوه زندگ ــه ش ب
ــودم  ــرای خ ــیوه ای ب ــه ش ــه ب ــت ک ــال اس ــت: 26 س داش
ــز احســاس  ــی خــود نی ــن شــیوه زندگ ــرده و از ای ــی ک زندگ
ــاش  خــود توانســته ام 10  ــا ت ــه امــروز ب ــا ب ــت دارم و ت رضای
کتــاب بنویســم؛ امــا کتــاب کشــکول لیــاج، چهارمیــن کتابــی 
ــزود:  ــد. وی اف ــاپ می رس ــه چ ــن ب ــون از م ــه اکن ــت ک اس
پنجمیــن کتــاب مــن کــه امیــدوار هســتم تــا پیــش از عیــد 
ــام »ناقوس هــای تنهایــی«  ــا ن ــه چــاپ برســد، ب ســال 96 ب
تألیــف شــده کــه از مدتــی پیــش در حــال پیگیــری بــرای بــه 
چــاپ رســاندن ایــن مجموعــه از اشــعار و نوشــته هایم 
هســتم. محمدمهــدی کریمــی، مدیــر امــور فرهنگــی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن مراســم بــا 
اشــاره بــه برنامه هــای برگزارشــده از ســوی بــاغ تجربــه 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ــته ب وابس
گفــت: بــاغ تجربــه، عنــوان تخصصــی دیگــری بــه نــام دفتــر 
تخصصــی شــهروندان ارشــد شــهر دارد کــه قــرار اســت بــرای 
ــر  ــی فک ــژه ســالمندان اصفهان ــی وی ــام برنامه هــای اجرای  تم
و تدبیــر داشــته باشــد و بــا تشــکیل شــورای علمی و اســتفاده 
از اســتادان کــه در عرصــه ســالمندی در عرصه هــای مختلــف 
فعالیــت دارنــد، برنامه هــای بــاغ تجربــه بــا توجــه بــه 
نیازســنجی انجــام شــده و از طــرف ایــن ســازمان اجــرا 

می شود.

 صدور پروانه ساخت 

بقعه حرم مطهر زینبیه اصفهان
مدیــر اجرایــی آســتان مقــدس زینب بنــت موســی بن جعفر)ع( 
اصفهــان از صــدور پروانــه ســاخت بقعــه حرم مطهــر زینبیه خبر 
داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، بهــزاد صبــری اظهــار داشــت: بــر اســاس این 
ــر حضــرت  ــه ســاخت بقعــه حــرم مطه ــزارش صــدور پروان گ
زینــب بنــت موســی بن جعفر)ع( پــس از پیگیری هــای چنــد 
ــد آتش نشــانی و ســازمان  ماهــه و طــی مراحــل اداری و تأیی
نظــام مهندســی، بــدون پرداخــت عــوارض و تراکــم ســاخت بــه 
مبلــغ حــدود 1/5 میلیــارد تومــان و بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــه 

مبلــغ 225 میلیــون تومــان محقــق شــده اســت. 

اخبار کوتاه

محمدعلــی طالبــی بــا گایــه از اینکــه آثــارش بــه نمایــش 
آنوقــت  گذاشــته نمی شــوند، می گویــد وقتــی بمیــرم 
آثــارم را کیلویــی اکــران می کننــد. محمدعلــی طالبــی، 
کارگــردان ســینما، دربــاره آخریــن وضعیــت فیلم ســینمایی 

ــاده  ــم آم ــن فیل ــت: ای ــا« گف ــان رویاه »پای
ــم آن  ــم داری ــت و تصمی ــده اس ــش ش نمای
را در جشــنواره فیلــم کــودک شــرکت دهیــم. 
ــان  ــن زم ــد از آن بهتری ــرم بع ــه نظ ــه ب البت

ــز اســت. ــی آن اواخــر پایی ــران عموم اک
 وی بــا اشــاره بــه فیلــم دیگــرش بــا عنــوان 
ــاخت  ــه س ــا پروان ــح داد: م ــادو« توضی »پ

ایــن فیلــم را دریافــت کرده ایــم، امــا بــه دنبــال ســرمایه گذار 
هســتیم و در صــورت جــذب ســرمایه پیش تولیــد آن را در 
ــم؛  ــرداری آن را شــروع می کنی ــد فیلمب ــی بع ــاه و کم آذرم
ــه نظــر مــن بهتریــن زمــان ضبــط آن، فصــل ســرد  ــرا ب زی

اســت و ایــن فضــا بــا فیلمنامــه مــا مطابقــت دارد. 

ــان  ــاره نوجوان ــم درب ــن فیل ــزود: ای ــردان »چکمــه« اف کارگ
اســت و یــک موضــوع اجتماعــی دارد. فیلــم، داســتان 
زندگــی نوجوانــی اســت کــه از محــل کارش اخــراج می شــود 
و ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه مشــکاتی در زندگــی او 
رخ دهــد. وی عنــوان کــرد: تمــام مکان هــای 
فیلمبــرداری ایــن اثــر در تهــران اســت و ما در 
نظــر داریــم از 2 بازیگــر نوجــوان بــرای ایفــای 
بازیگــر  چنــد  از  و  آن  اصلــی  نقش هــای 
ــادو«  ــای »پ ــر نقش ه ــرای دیگ ــه ای ب حرف

اســتفاده کنیــم. 
ــش  ــه فیلم های ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب طالب
اکــران نمی شــوند، گفــت: مــن ســینماهای عــادی را بــرای 
ــروه  ــتم. از گ ــار گذاش ــیدم و کن ــم بوس ــش فیلم های نمای
ــر  ــرا پیش ت ــردم؛ زی ــد ک ــع امی ــم قط ــه« ه ــر و تجرب »هن
ــروه  ــن گ ــول« را در ای ــه »ق ــودم ک ــرده ب ــا تقاضــا ک از آن ه
ــاد. ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــد، ام ــه نمایــش بگذارن ســینمایی ب

محمدعلی طالبی:

وقتی بمیرم، فیلم هایم را کیلویی اکران می کنند
نمایــش »هم هوایــی« بــه کارگردانــی افســانه ماهیــان 
ــال روی  ــر ســائولوییز شــهر لیســبون در کشــور پرتغ در تئات
صحنــه مــی رود. افســانه ماهیــان دربــاره جدیدتریــن اجرای 
ــت از  ــرار اس ــت: ق ــی« گف ــش »هم هوای ــی نمای بین الملل

۳ نوامبــر مصــادف بــا 1۳ آبان مــاه بــرای 
اجــرای نمایــش »هم هوایــی« در تئاتــر شــهر 
ســائولوییز شــهر لیســبون، بــه کشــور پرتغــال 
ــفر از  ــن س ــه وی، ای ــه گفت ــم. ب ــفر کنی س
ــود و در  ــزی شــده ب ســال گذشــته برنامه ری
ــی«  ــی »هم هوای ــای بین الملل ــه اجراه ادام
 پــس از اجــرا در کشــورهای فرانســه، بلژیــک

اتریش و ترکیه است. 
ــای  ــداد اجراه ــاره تع ــی« درب ــش »هم هوای ــردان نمای کارگ
ایــن نمایــش در تئاتــر ســائولوییز شــهر لیســبون افــزود: قرار 
ــن  ــاه( ای ــر )15 و 16 آبان م ــای 5 و 6 نوامب ــت در روزه اس

نمایــش را در تئاتــر ســائولوییز بــه صحنــه ببریــم. 

وی اظهــار کــرد: تئاتــر ســائولوییز شــهر لیســبون دارای 
ــت دو اجــرای نمایــش  ــت 700 تماشــاگر اســت و بلی ظرفی
ــت.  ــده اس ــه ش ــل فروخت ــورت کام ــه ص ــی« ب »هم هوای
نمایــش  اجــرای  عوامــل  و  بازیگــران  دربــاره  ماهیــان 
ــرد:  ــان ک ــال بی ــور پرتغ ــی« در کش »هم هوای
ــل  ــروه بازیگــری و عوام ــری در گ ــچ تغیی هی
نمایــش نســبت بــه اجراهــای گذشــته نداریــم 
و ســتاره اســکندری، الهــام کــردا و بــاران 
کوثــری، بازیگــران نمایــش »هم هوایــی« 
ــن  ــرد: مهی ــوان ک ــان عن ــتند. وی در پای هس
ــا  ــت و محمدرض ــر اس ــنده اث ــدری، نویس ص
ــجاع  ــر ش ــزی؛ منوچه ــد و برنامه ری ــر تولی ــین زاده مدی حس
طراحــی صحنــه و لبــاس و محمدرضــا جدیدی کار موســیقی 
نمایــش را بــر عهــده دارنــد. نمایــش »هم هوایــی« پیــش از 
ــاالر  ــاه و اردیبهشــت ماه ســال 9۳ در ت ــن و در فروردین م ای
ــود. ــه ب ــه رفت ــب اجــرای عمومــی روی صحن ــظ در قال حاف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  صادقی   امیر  خواهان   700-95 پرونده کاسه  خصوص  در 
مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  بین  جهان  مینا   -2 رئیسی  خسرو   -1
95/9/15ساعت 16:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 2۳711/م الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-557 خواهان شهرام روغنی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
یار محمد اسمعیلی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/9/16ساعت 16:00 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 2۳681/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-674 خواهان سهراب حیدری  دادخواستی مبنی بر:الزام به تنظیم سند 
رسمی خودرو شماره 54- 7۳7 ب 62 به طرفیت منصور صادقی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
برای روز......... مورخه 95/9/17 ساعت8تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 2۳715/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980۳59500456شماره  پرونده:  9510100۳54004689شماره  اباغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  بازرگان   شاکی کامران   / خواهان   1۳95/08/04 تنظیم:  تاریخ   950886
خوانده / متهمین عبد المحمد نیری پور فرزند شعبان و زهره حمیدی فرزند عربعلی  به خواسته 
کاهبرداری شبکه ای تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 114 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳47 ارجاع و به 
کاسه  9409980۳59500456ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/09/17 و ساعت 08:۳0تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 2۳654/م الف متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی 

سابق ( – علی کیانی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980۳6۳000500شماره  پرونده:  9510100۳5۳705600شماره  اباغیه:  شماره 
950926 تاریخ تنظیم: 1۳95/08/04شاکی زهرا رحمتی اندانی دادخواستی به طرفیت متهم سعید 
نصاری به خواسته ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 111 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳4۳ ارجاع و 
به کاسه  9509980۳6۳000500ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/09/2۳ و ساعت 12:15تعیین 
المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 174 قانون  شده است. به علت مجهول 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 2۳628/م الف رییس شعبه  111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق ( –مسعود 

بهرامی راد
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام:رضا نام خانوادگی:کریمی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:علیرضا   نام خانوادگی:پور نیک نام پدر : مهدی شغل : آزاد نشانی 
محل اقامت: خانه اصفهان 5 طبقه بلوار سپاه کوچه ابطحی کوچه ارکیده پ 1681محکوم به:به موجب 

رای شماره 9504401278تاریخ95/5/2حوزه 14 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت سی میلیون ریال  وجه چک شماره 185458 عهده 
بانک کشاورزی و نهصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/4/۳0 در حق محکوم له و نیم عشر حق 
االجرا.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره2۳675/ م الف دفتر شعبه 14مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:ایمان  نام خانوادگی:جعفری گلگونی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:سیامک   نام خانوادگی:مهدیان با وکالت مرتضی قانعیان و مرتضی زارعی 

نشانی محل اقامت: خ کاوه – پل چمران – ساختمان اداری آفتاب ط اول – واحد یک محکوم به:
به موجب رای شماره 2۳9تاریخ95/۳/18حوزه ۳1 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ )50/000/000( ریال بابت اصل خواسته و یک 
میلیون و سیصد و نود هزار ریال )1/۳90/000 ( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل سطبق تعرفه و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )94/5/5( لغایت تاریخ وصول در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید و نیم عشر حق االجرا در حق دولت/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره2۳695/ م الف دفتر شعبه ۳1مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:قلخانی  نام  نام:علی   علیه:  محکوم  مشخصات 
مشخصات محکوم له: نام:سیامک    نام خانوادگی:مهدیان با وکالت مرتضی قانعیان و مرتضی زارعی  

نشانی محل اقامت: خ کاوه – پل چمران – ساختمان اداری آفتاب ط اول – واحد یک محکوم به:
به موجب رای شماره 240تاریخ95/۳/18حوزه ۳1 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون  و یکصد و نود هزار 
ریال )24/190/000( بابت اصل خواسته و )998/000( ریال نهصد و نود و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )95/1/29( لغایت تاریخ وصول در حق خواهان صادر و اعام می نماید و نیم عشر حق 
االجرا در حق دولت/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره2۳694/ م الف دفتر شعبه ۳1مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  اروجانینشانی  خانوادگی:نادری  نام  نام:گنجعلی   علیه:  محکوم  مشخصات 
اقامت:  محل  نشانی  آئین  خانوادگی:بهمن  نام  رضا    نام:محمد  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
اصفهان – ملک شهر – شهرک نگین محله زمرد 12- منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 
1264تاریخ94/12/26حوزه ۳1 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال )50/000/000( بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )94/2/6( تا زمان اجرای حکم و پرداخت )165/000( 
در حق خواهان صادر و اعام می گردد و نیم عشر حق االجرا در حق دولت/ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعام نماید.
شماره2۳69۳/ م الف دفتر شعبه ۳1مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  فعا  اص  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:دهقانی  نام  نام:مجید   علیه:  محکوم  مشخصات 
اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:مشکاتی  نام  نام:فرهاد    له:  محکوم  مشخصات  المکان 
شماره  رای  موجب  به:به  خورشیدمحکوم  پوشاک   – آفرین  کار  بانک  روبروی  غربی  نظر  –خ 
است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای   7 628تاریخ95/4/8حوزه 
علیه محکوم است به:پرداخت هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

28/000/000 ریال مورخ 94/09/22 و ۳0/000/000 مورخ 94/10/۳0 و 21/500/000 ریال مورخ 94/11/25 
ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.
شماره2۳674/ م الف دفتر شعبه 7مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:امیری  نام  نام:فرشته   علیه:  محکوم  مشخصات 
–خ  اصفهان  اقامت:  محل  خانوادگی:مجیرینشانی  نام  رضا    نام:احمد  له:  محکوم  مشخصات 
بار اصفهان محکوم به:به موجب رای شماره  مدرس – خ مولوی – کوی 25 – اتحادیه میوه و تره 
607تاریخ95/4/5حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتاد  به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال  محکوم است 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۳0/000/000ریال مورخ 
94/10/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعام نماید.
شماره2۳67۳/ م الف دفتر شعبه 7مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:بهمن  نام خانوادگی:طیبی نام پدر : محمد نشانی محل اقامت: مجهول 
محل  قاسمعلینشانی  پدر:  نام  خانوادگی:کنگازیان  نام  نام:مجید    له:  محکوم  مشخصات  المکان 
اقامت: اصفهان –پارک الله – دینان – کوچه برج بن بست شاهد – پاک ۳۳۳محکوم به:به موجب 
رای شماره 107تاریخ95/2/28حوزه 15 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک 
به  شماره 1211۳7/42202544 و پرداخت ۳25/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سر رسید 91/۳/20 لغایت زمان وصول در حق خواهان و پرداخت 600/000 ریال هزینه نشر آگهی 
و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید
.شماره2۳710/ م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:مسعود  نام خانوادگی:اکبری  نام پدر : سلطان مراد نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مجید      نام خانوادگی:کنگازیان نام پدر: قاسمعلی نشانی 
محل اقامت: اصفهان – پارک الله – دینان – کوچه برج بن بست شاهد – پاک ۳۳۳محکوم به:به 
قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان  15 شورای حل  108تاریخ95/2/28حوزه  رای شماره  موجب 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک 
فقره چک به شماره 981140 و پرداخت مبلغ ۳25/00 ریال هزینه دادرسی و هزینه 600/000 ریال نشر 
آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/2/۳0 لغایت زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعام می گردد و پرداخت نیم عشر هزینه االجرا .ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.
شماره2۳709/ م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن شارقی بروجنی دارای شناسنامه شماره 4475 به شرح دادخواست به کاسه ۳751/95  
داده که شادروان صاحب جان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  این شورا در خواست گواهی حصر  از 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 91/2/27  در  بشناسنامه 7908  اقتصادی 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مینا شارقی بروجنی ش ش 1916 فرزند 2- مژگان شارقی 
شارقی  مریم   -4 فرزند   56 ش  ش  بروجنی  شارقی  مهوش   -۳ فرزند   2941 ش  ش  بروجنی 
بروجنی ش ش 1820 فرزند 5- محسن شارقی بروجنی ش ش 4475 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 شوراتقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۳592/م الف رئیس شعبه 10  شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سهیا تبریزیان دارای شناسنامه شماره 1720 به شرح دادخواست به کاسه 4140/95  از این 
مند       خیر  داده که شادروان جمشید  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 11۳8 در تاریخ 95/5/15 
مرحوم منحصر است به 2 فرزند دختر – همسر و مادر 1- کادوسا خیر مند ش ش 1۳۳85 فرزند 
دختر 2- ثمین خیر مند ش  ملی 1271924447 فرزند دختر ۳- سهیا تبریزیان ش 1720همسر 
4- عفت جان نثاری قمشه ش 272۳6 مادر   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 : 2۳60۳/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رسول آب نیلی  دارای شناسنامه شماره ۳9به شرح دادخواست به کاسه 4107/95  از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم آب نیلی      بشناسنامه 
7712 در تاریخ 95/1/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به1- رسول آب نیلی ش ش ۳9 فرزند 2- مصطفی آب نیلی ش ش 25 فرزند ۳- مرتضی 
ش  نیلی  آب  اعظم   -5 205فرزند  ش  ش  نیلی  آب  عصمت   -4 فرزند   157 ش  ش  نیلی  آب 
فرزند   296 نیلی ش ش  آب  شهناز   -7 فرزند   46۳ نیلی ش ش  آب  زهرا   -6 فرزند   996 ش 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    فرزند  نیلی ش ش 14۳7  آب  فاطمه   -8
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 : 2۳618/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  1022به  شماره  شناسنامه  دارای  مورکانی  مختاری  معصومه  خانم 
داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از   10 ح   4078/95
خود  دائمی  اقامتگاه   95/4/1۳ تاریخ  در   9 بشناسنامه  مورکانی      مختاری  محمد  نور  شادروان 
 -1 پسر  و سه  دختر   5 – زوجه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود 
 -۳ دختر   2۳۳71 ش  ش  مورکانی  مختاری  مائد   -2 زوجه   1274 ش  ش  واصفهانی  برز  ربابه 
دختر   45606 مورکانی ش ش  مختاری  زهرا  دختر 4-   1022 مورکانی ش ش  مختاری  معصومه 
دختر   8۳۳ مورکانی ش ش  مختاری  6-ژیا  دختر   4۳552 مورکانی ش ش  مختاری  ژاله   -5
7- مجید مختاری مورکانی ش ش 15101 پسر 8- مهرداد مختاری مورکانی ش ش 129۳ پسر 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  پسر    964 ش  ش  مورکانی  مختاری  مهدی   -9
نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه  مزبوررا در یک 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد به دادگاه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  از  باشد   او 

 شد.
 شماره : 2۳614/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به   827 شماره  شناسنامه  دارای  مهیاری  نوروزی  مصطفی  وکالت  با  انصاری  حسین  محمد  آقای 
و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا   این  از   10 ح   4061/95 به کاسه  دادخواست  شرح 
چنین توضیح داده که شادروان طاهره هوشیاری پور بشناسنامه 1۳29 در تاریخ 95/5/5 اقامتگاه 
دختر   ۳ و  پسر   ۳ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی 
انصاری ش ش  محسن  امیر   -2 متوفی  پسر   827 انصاری ش ش  محمد حسین   -1 همسر  و 
ش  انصاری  نرگس   -4 متوفی  پسر   8420 ش  ش  انصاری  رضا  احمد   -۳ متوفی  پسر   8419
دختر   2۳51 انصاری ش ش  ملیحه   -6 دختر  انصاری ش ش 1655  مهری  دختر 5-  ش 182 
مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  انصاری ش ش 1025 همسر     7- حسن 
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 : 2۳612/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   48750 شماره  شناسنامه  دارای  تهرانی  مظاهری  صدیقه  خانم 
412۳/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم 
واعظ تیرانی  بشناسنامه ۳۳65 در تاریخ 94/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند به نام ذیل: 1- صدیقه مظاهری تهرانی ش ش 48750 
فرزند متوفی 2- ملوک مظاهری تهرانی ش ش 77 فرزند متوفی ۳- مرضیه مظاهری تهرانی ش 
ش 691 فرزند متوفی 4- زهره مظاهری تهرانی ش ش 58401 فرزند 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 شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 2۳601/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

نگاهی به نقاشی های کاخ چهلستون

کاخی که بوم نقاشی شد

افسانه ماهیان:
»هم هوایی« در تئاتر سائولوییز پرتغال روی صحنه می رود



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

یکشنبه  9  آبان ماه   61395 برنز جهان بر گردن حمیده عباسعلی
ـــمـــاره  286 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 برنز جهان بر گردن حمیده عباسعلی
نماینــده  عباســعلی،  حمیــده 
ــی  ــم مل ــرم تی وزن 68+ کیلوگ
ــز  ــه نشــان برن ــوان، ب ــه بان کارات
اتریــش  جهانــی  مســابقات 
دســت یافــت. در چهارمیــن روز 
دوره  بیـست وســومیـــن  از 
قهرمانــی  کاراتــه  رقابت هــای 
ــان دارد، روز گذشــته  ــز اتریــش جری  جهــان کــه در شــهر لین
و در وزن 68+کیلوگــرم، حمیــده عباســعلی بــرای کســب 
مــدال برنــز در جــدول شــانس مجــدد بــه مصــاف نماینــده 
 کرواســی رفــت و بــا نتیجــه 2 بــر 0 بــه برتــری رســید 
 و صاحــب مــدال برنــز شــد. وی حریفانــی از دانمــارک

کلمبیــا و آمریــکا را شکســت داده بــود و در نیمه نهایــی 
ــه  ــد و ب ــده ش ــا رأی داوران بازن ــی ب ــه کار ژاپن ــل کارات مقاب

جدول شانس مجدد رفت.

 فقط باید به بازی با سوریه فکر کنیم 

نه صدرنشینی
ــال  ــی فوتب ــم مل ــش در تی ــه هم تیمی های ــه ب ــکان دژاگ اش
ایــران هشــدار داد کــه بــه فکــر صدرنشــینی در گــروه و برتری 
برابــر کــره نباشــند و تنهــا بــه بــازی بعــد ایــران در انتخابــی 
جــام جهانــی فکــر کننــد. تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا کســب 
ــک  ــروه ی ــن در صــدر جــدول گ ــاز ممک ــاز از 12 امتی 10 امتی
ــرار  ــیا ق ــاره آس ــیه در ق ــی 2018 روس ــام جهان ــی ج انتخاب
ــت  ــه رف ــدار مرحل ــن دی ــد در آخری ــران بای ــه اســت. ای گرفت
ــرود.  ــه مصــاف ســوریه ب ــزی ب ــدی دیگــر در کشــور مال چن
ــرد:  ــار ک ــایت AFC اظه ــا س ــو ب ــه در گفت وگ ــکان دژاگ اش
ــختی  ــی س ــازی خیل ــا االن دو ب ــه ت ــم ک ــر می کن ــن فک م
داشــتیم کــه برابــر ازبکســتان و کــره جنوبــی بــود؛ ولــی بایــد 
مرحلــه بــه مرحلــه پیــش برویــم و فقــط بــه بــازی بعــد فکــر 
ــازی اســت.  ــازی بعــد، ســخت ترین ب کنیــم و بدانیــم کــه ب
ــم.  ــوریه داری ــر س ــی براب ــازی راحت ــه ب ــم ک ــر کنی ــد فک نبای
ــا  ــتند و م ــی نیس ــچ حریف ــرای هی ــانی ب ــم آس ــا تی آن ه
بایــد بــا تمرکــز کامــل بــه مصــاف آن هــا برویــم. امیدواریــم 
همان طــور کــه برابــر کــره موفــق بودیــم و بــه 3 امتیــاز ایــن 
بــازی دســت یافتیــم، برابــر ســوریه نیــز همیــن امــر محقــق 

شــود و بتوانیــم پیــروز مســابقه شــویم.
ــته  ــروه داش ــن گ ــرد در ای ــک ب ــط ی ــون فق ــوریه تاکن   س
و توانســته چیــن را شکســت دهــد. بــا ایــن حــال ســوری ها 
ــف  ــه حری ــد ک ــی نشــان دادن ــره جنوب ــردن ک ــف ک ــا متوق ب
دســت و پــا بســته ای نیســتند. مــا تمــام تالشــمان را 
می کنیــم تــا بهتریــن نمایــش را در تیــم ملــی داشــته باشــیم 
ــازی  ــا ب ــن رقابت ه ــدای ای ــه از ابت ــم ک ــر می کن ــن فک و م
ــر شــده ایم و پیشــرفت محسوســی داشــتیم. ــازی بهت ــه ب ب

 ذوب آهن در خانه خود متوقف شد

سرویس ورزش
شهره باقری

هفتــه پنجــم لیــگ برتــر فوتبال 
پیــروزی  بــا  کشــور  بانــوان 
4 بــر 0 تیــم شــهرداری بــم 
در مقابــل ذوب آهــن خاتمــه 
کــه  بــم  شــهرداری  یافــت. 
ــدار  ــن دی ــاز ای ــه 3 امتی ــدول ب ــدر ج ــن ص ــرای پس گرفت ب
نیــاز داشــت، ذوب آهــن اصفهــان را در خانــه خــود شکســت 
ــی  ــارا قم ــط س ــه 13 توس ــدار در دقیق ــن دی داد. گل اول ای
وارد دروازه ذوب آهــن شــد. در دقیقــه 24 از روی نقطــه کرنــر 
گل دوم شــهردای پــس از برخــورد بــه تیــر عمــودی توســط 
فرزانــه نصــری وارد دروازه ذوب آهــن شــد. بانــوان شــهرداری 
ــک  ــب ی ــه اول صاح ــی نیم ــت اضاف ــه وق ــن دقیق در اولی
ــه گل  ــل ب ــه ســارا قمــی آن را تبدی ــی شــدند ک ــه پنالت ضرب
ســوم کــرد. نیمــه نخســت ایــن دیــدار بــا نتیجــه  3 بــر 0 بــه  
ســود شــهرداری  بــم خاتمــه یافــت. در نیمــه دوم چهارمیــن  
گل شــهرداری توســط ســارا قمــی بــه  ثمــر رســید کــه بــا زدن 
ــدار ســمیه  ــن دی ــرد. در ای ــک ک ــود را هت تری ــارم خ گل چه
امیدیــان از تیــم شــهرداری بــم و شــهربانو محمــودی، فروزان 
ــان و انیســه دشــتیان پور از تیــم ذوب آهــن کارت زرد  محققی

ــد. ــت کردن دریاف

جانشین بیرانوند در تیم ملی مشخص شد
علیرضــا بیرانونــد دروازه بــان ملی پــوش پرســپولیس در بــازی 
ــا وجــود  ــا ب ــت شــد؛ ام ــواز دچــار مصدومی ــا اســتقالل اه ب
مصدومیتــش بــازی کــرد. او پــس از بــازی از دســتش 
ــا نظــر پزشــکان دســتش بایــد چهــار هفتــه  MRI گرفــت؛ ب
ــل  ــازی ایــران مقاب ــه ب ــا ایــن اوصــاف، او ب در گــچ باشــد. ب
ســوریه نخواهــد رســید. پــس از مصدومیــت بیرانونــد برخــی 
از علیرضــا حقیقــی بــه عنــوان جایگزیــن او یــاد می کردنــد؛ 
امــا کــی روش نظــر دیگــری دارد و تصمیــم دارد از اخبــاری در 

ــد.  درون دروازه اســتفاده کن
اخبــاری در تراکتــور عملکــرد خوبــی دارد و بــا توجــه بــه اینکــه 
حقیقــی ایــن روزهــا تیمــی نــدارد و از شــرایط بــازی دور بــوده 
شانســش بــرای حضــور در قفــس تــوری تیــم ملــی بیشــتر 
ــازی  ــت از او در ب ــم داش ــی روش تصمی ــن ک ــت. همچنی اس
دوســتانه مقابــل تایلنــد و عــراق اســتفاده کنــد تــا در شــرایط 

بــازی قــرار بگیــرد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــر دارد ب ــن در نظ ــی همچنی ــم مل ــرمربی تی س
ــاع  ــاری در دف ــد انص ــدی، از محم ــالد محم ــت می مصدومی
چــپ اســتفاده کنــد. البتــه بــا شــناختی کــه از ســرمربی تیــم 
ــان  ــدس و گم ــد ح ــا در ح ــن خبره ــه ای ــم هم ــی داری مل
اســت و کــی روش تــا آخریــن دقایــق دســت خــود را بــرای 

ســوری ها رو نخواهــد کــرد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در هفتــه دوم لیــگ ســی ام والیبــال باشــگاه های برتــر 
بازیکنــان  از  برخــی  پی درپــی  اعتراض هــای  کشــور 

ــت. ــراه نداش ــه هم ــی ب ــای خوش پیامده
    اردکان

اردکان  خاتــم  و  ســاری  شــهرداری  تیــم  دو  دیــدار 
کــه در ســالن آیت الــه خاتمــی اردکان برگــزار شــد، 
ــه  ــی ب ــای پیاپ ــل اعتراض ه ــه دلی ــم ب ــت پنج در س
رأی داور جنجالــی شــد. در نهایــت تیــم شــهرداری 
بــا دریافــت نکــردن  اعتــراض  بــه عنــوان  ســاری 
بــه  منجــر  کــه  داد  نشــان  واکنــش  ســرویس ها 
 باخــت ایــن تیــم در ســت پنجــم بــا حســاب 15 بــه 5 

شد تا بازنده 3 بر 2 این بازی شود.
    ارومیه

در ســالن 6 هزارنفــری غدیــر ارومیــه بالــغ بــر 7 
 هــزار عالقه منــد و دوســتدار والیبــال داخــل ســالن 
و 2 هــزار نفــر بیــرون از ســالن، ســاعتی قبــل از شــروع 
ــدار  ــن دی ــه ای ــران نتیج ــرده و نگ ــاع ک ــابقه اجتم مس
ــه حســاب  ــازی هفتــه دوم ب حســاس کــه مهم تریــن ب

ــد. ــد، بودن می آم
ــت  ــاس س ــای حس ــازی در امتیازه ــروع ب ــس از ش پ
ســوم بــه دلیــل یــک اشــتباه داوری، تعــدادی از 
تماشــاگران معتــرض بــه رأی داور، ســکه و اشــیای 

دیگــر را بــه داخــل زمیــن پرتــاب کردنــد؛ درنتیجــه بــازی 
قشــنگ و پرشــور تیم هــای بانــک ســرمایه و شــهرداری 
ارومیــه بــرای دقایقــی متوقــف شــد و بــازی بــه حاشــیه 

کشــیده شــد. 
ــا  ــرر ارومیه ای ه ــه ض ــازی ب ــف ب ــن توق ــه ای ــد البت ص
بــا  تیم هــا  تــا  باعــث شــد  اتفاقــات  تمــام شــد. 

احتیــاط و دقــت بیشــتری بــازی را دنبــال کننــد. 
ســرمایه  بانــک  تیــم  برتــری  بــا  چهــارم   ســت 
و بــا نتیجــه دور از انتظــار 14/25 بــه پایــان رســید و تیــم 
ــت  ــا وجــود حمای ــه در شــهر خــود و ب شــهرداری ارومی
متحمــل  را  باخــت  دومیــن  هوادارانــش،   یکپارچــه 

شد.

والیبالبهظاهرحرفهای    
ــران  ــه ای ای ــرا حرف ــال ظاه ــه در والیب ــم ک ــد بپذیری بای
تــوازن برقــرار نیســت و پولدارهــا حــرف اول را می زننــد؛ 
ــا مربیگــری مصطفــی  نظیــر تیــم بانــک ســرمایه کــه ب
ــه  ــت ک ــرمایه داری اس ــای س ــه تیم ه ــه از جمل کارخان
ملی پــوش  چهره هــای  شــاخص ترین  و  بیشــترین 
والیبــال ایــران بــه اســتثنای ســعید معــروف را در 
اختیــار گرفتــه اســت؛ نظیــر شــهرام محمــودی، فرهــاد 
قائمــی، ســید محمــد موســوی، عــادل غالمــی، میــالد 
عبادی پــور و... . ضمــن اینکــه علــی جاللــی، علــی 
شــفیعی و مجتبــی یوســفی، بازیکنــان جوان تــر هــم در 
ــت  ــی بلندقام ــد و پاســور اصل ــت دارن ــم عضوی ــن تی ای
ــت  ــه خدم ــم ب ــو، را ه ــی، ژیگادل ــش خارج و خوش نق
ــدون  ــد، ب ــی رخ نده ــاق خاص ــر اتف ــت؛ اگ ــه اس گرفت
شــک مدعــی اول قهرمانــی در لیــگ ســی ام اســت. بــا 
ــر قضــاوت  ــد داوران در ام ــه اشــتباهات غیرعم توجــه ب
ــا ــان تیم ه ــای بازیکن ــگیری از اعتراض ه ــرای پیش  و ب

راهــکار  اندیشــه  در  فدراســیون  می کنیــم  پیشــنهاد 
 اساســی باشــد و اگــر طالــب برگــزاری بی دغدغــه 
و بــه دور از تنــش و تشــنج بازی هاســت، بهتــر اســت بــه 
فکــر ویدیوچــک باشــد تــا در مواقــع لــزوم بــا اســتفاده 
 از آن آرای داوران بــه ســهولت مــورد بررســی قــرار بگیــرد 

و حق به حق دار برسد.

نگاهی به هفته دوم لیگ والیبال ایران

 سالی که نکوست از بهارش پیداست

دهمیــن دوره مســابقات فوتســال آزاد  کیمیای وطن
یــادواره  بــرق  و  آب  صنعــت  بــرادران 
ــای اســتان  ــی شــرکت آبف ــه میزبان ــرو ب شــهدای وزارت نی

اصفهان آغاز شد. 
کف پــوش  بــا  بــاران  تازه تأســیس  ورزشــی  ســالن 

اســتاندارد و فضایــی زیبــا، میزبــان 44 تیــم 
از سراســر کشــور و مراســم افتتاحیــه یکــی از 
بزرگ تریــن مســابقات فوتســال بــود. بیــش 
از 550 ورزشــکار از پرســنل وزارت نیــرو در 
قالــب دهمیــن دوره مســابقات فوتســال آزاد 
ــد.  ــرق حضــور یافتن ــرادران صنعــت آب و ب ب
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 

ــاران  ــان، ایــن رقابت هــا را در ســه ســالن ب ــوان میزب ــه عن  ب
دوازدهــم  و  می کنــد  برگــزار  منطقــه ای  آب  و  پردیــس 
آبان مــاه مســابقات بــا مشــخص شــدن تیم هــای اول 
ــی،  ــم امین ــدس هاش ــد. مهن ــان می رس ــه پای ــوم ب ــا س ت
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، 

ضمــن خوشــامدگویی بــه دکتــر انجــم شــعاع، معــاون 
حقوقــی پشــتیبانی و مجلــس وزارت نیــرو و مهنــدس 
نیــرو  وزارت  دبیــر شــورای ورزش  مالــک حســین زاده، 
گفــت: در راســتای سیاســت های وزارت نیــرو در حــوزه 
ورزش، شــاهد برگــزاری دهمیــن دوره رقابت هــای فوتســال 
یــادوراه شــهدای وزارت نیــرو بــه میزبانــی 
آبفــای اســتان اصفهــان هســتیم. وی بــا بیــان 
ــروزه ای  ــای فی ــهر گنبده ــئوالن ش ــه مس اینک
را  آن  مگــر  نمی شــوند،  وارد  موضوعــی  در 
بــه نحــو احســن انجــام دهنــد، اضافــه کــرد: 
 بیــش از دو مــاه اســت کــه وزارت نیــرو 
و شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور 
بــرای برگــزاری دهمیــن دوره مســابقات فوتســال آزاد برادران 
برنامه ریــزی  بــرق در اصفهــان در حــال  و   صنعــت آب 
ــده رود  ــاب زاین ــم در غی ــم بتوانی ــود و امیدواری ــت ب و فعالی
ــرکت کننده در  ــم ش ــرای44 تی ــته ای ب ــان شایس ــا میزب زیب

ــیم. ــا باش ــن رقابت ه ای

برگزاری دهمین دوره مسابقات فوتسال یادواره شهدای وزارت نیرو
در رنکینــگ کشــورهای صاحب نــام فوتبــال آســیا، 
ایــران در رده چهــارم قــرار گرفــت؛ رتبــه ای کــه ســهمیه 
ــش  ــه 2+2 کاه ــیا را ب ــان آس ــگ قهرمان ــران در لی ای

می دهــد.
ــهمیه  ــاره س ــث درب ــرف و حدی ــا ح ــس از مدت ه  پ

قهرمانــان  لیــگ  در  ایــران  فوتبــال 
ــی  ــگ نهای ــرانجام AFC رنکین ــیا، س آس
ــال  ــیون فوتب ــو کنفدراس ــورهای عض کش
عملکــرد  اســاس  بــر  را  کهــن  قــاره 
ــرد  ــالم ک ــی اع ــای باشــگاهی و مل تیم ه
ــه  ــران رتب ــم ای ــدی تی ــن رده بن ــه در ای ک

دارد.  را  چهــارم 
ــال  ــر اســاس استانداردســازی فوتب ــدی ای کــه ب در رده بن
کشــورها و ســاختار باشــگاه ها بــه همــراه نتایــج 
تیم هــای باشــگاهی و ملــی در رقابت هــای بین المللــی 
تنظیــم و معرفــی شــده، فوتبال ایــران در رده باشــگاهی 
ــن  ــارات، ژاپ ــی، ام ــره جنوب ــورهای ک ــه کش ــبت ب نس

قطــر، چیــن و عربســتان ســعودی، امتیــازات کمتــری 
ــران  ــال ای ــه فوتب ــئله ای ک ــت و مس ــرده اس ــع ک  جم
را در رده چهــارم ایــن رنکینــگ قــرار داده، عملکــرد تیــم 
ــی روش  ــارت ک ــت نظ ــم تح ــت. تی ــال اس ــی فوتب مل
ــانی  ــج درخش ــی نتای ــف مل ــای مختل ــه در بازی ه ک
رنکینــگ  صــدر  در  و  کــرده  کســب 
 آســیایی فیفاســت، بیشــترین امتیــاز 
را میــان تمــام کشــورهای آســیایی کســب 
کــرده و همیــن مســئله باعــث شــده 
بــا وجــود عملکــرد ضعیــف تیم هــای 
رنکینــگ  در  ایــران  باشــگاهی، کشــور 
کلــی AFC رتبــه چهــارم را در اختیــار 
 بگیــرد. بــر ایــن اســاس تیم هــای ذوب آهــن اصفهــان 
و اســتقالل خوزســتان بــه عنــوان قهرمان هــای حذفــی 
و لیــگ برتــر ســال گذشــته بــه صــورت مســتقیم 
 راهــی لیــگ قهرمانــان آســیا می شــوند و پرســپولیس 

و استقالل راهی پلی آف خواهند شد.

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: 9409980350401107شماره  اجرائیه: 9510420350400339 شماره  شماره 
االئمه  اعتبار ثامن  :تعاونی  نام   1 941194تاریخ تنظیم: 1395/08/03 مشخصات محکوم له ردیف 
به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری نشانی: 
االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  سرپرستی   – آبشار  – ک  بزرگمهر  ابتدای   – بزرگمهر  میدان   – اصفهان 
مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: رضا  نام خانوادگی : جویره نام پدر : غالمحسین نشانی: 
مجهول المکان 2- نام : رحیم نام خانوادگی : جویره نام پدر : غالمحسین نشانی : مجهول المکان 
3- نام : رسول نام خانوادگی : پور جوهری نام پدر : حسن نشانی : خ پروین خ دشتستان ک بهار 
ازادی پ 18 4- نام : سید عباس نام خانوادگی : احمدی نام پدر : خیر اله نشانی : مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : جواد نام خانوادگی : قاسمی 
گورتی نام پدر : عباسعلی نشانی : اصفهان خ شیخ مفید شرقی مجتمع پایا ط دوم جنوبی دفتر اقای 
شیروانی نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان 
به: بسمه تعالی  با وکالت حسین کبیری محکوم  محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350400190 
هزینه  بابت  ریال   5325000 و  ریال   140/000/000 مبلغ  بپرداخت  متضامنا محکومند  علیهم  محکوم 
دادرسی و 4560000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 
زمان  لغایت   94/4/20 تاریخ سر رسید چک  از  ایران که  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  شاخص 
اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه ووصول خواهد شد در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت . ضمنا با توجه به غیابی بودن دادنامه در اجرای مفاد ان تبصره 
2 ماده 306 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 
: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 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 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- 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 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
به  زندان منوط  از  علیه  آزادی محکوم  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  6- چنانچه صورت 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 23638/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به   20226 شماره  شناسنامه  دارای  خولنجانی   باقری  اسدهللا  آقای 
داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از   10 ح   3923/95
شادروان عزیز هللا باقری خولنجانی   بشناسنامه 8 در تاریخ 95/5/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
به 4 پسر یک دختر و همسر 1- اسدهللا  الفوت آن مرحوم منحصر است  زندگی گفته ورثه حین 
ش1437  ش   خولنجانی  باقری  محسن   -2 متوفی  پسر   20226 ش  ش  خولنجانی  باقری 
باقری خولنجانی  داود  متوفی 4-  680 پسر  باقری خولنجانی ش ش  متوفی 3- مصطفی  پسر 
فاطمه  دختر6-   7528 ش  ش  خولنجانی  باقری  سعیده   -5 متوفی  پسر   2623 ش  ش 
در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر    15927 ش  ش  تهرانی  باغبان 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک 
خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.
شماره : 23591/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
از  آقای حسینعلی قدرتی  دارای شناسنامه شماره 737 به شرح دادخواست به کالسه 4002/95 
بهاره قدرتی    داده که شادروان  نموده و چنین توضیح  وراثت  دادگاه  در خواست گواهی حصر  این 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/4/22  در   1276785501 بشناسنامه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر 1- اعظم منتظری شاتوری ش ش 284 مادر متوفی 
2- حسینعلی قدرتی ش ش 737 پدر متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره : 23594/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به   314 شماره  شناسنامه  دارای  رضا کریمی کیا  حمید  وکالت  با  رنانی  موجودی  اسماعیل  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 4059/95 ح 10 از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان شهربانو موجودی رنانی بشناسنامه 1283162954در تاریخ 60/4/20 
 -1 به 2 پسر  آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 
رنانی ش ش 6 پسر  رنانی ش ش 314 پسر متوفی 2- غالمرضا موجودی  اسماعیل موجودی 
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 : 23596/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
این  از   4100/95 به کالسه  دادخواست  به شرح   43 شماره  شناسنامه  دارای  سلطانی  مریم  خانم 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله سلطانی افارانی  
بشناسنامه 35در تاریخ 95/1/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 5 فرزند و یک عیال به نام ذیل : 1- حسین سلطانی آفارانی ش ش 40 فرزند 
2- مریم سلطانی آفارانی ش ش 43 فرزند 3- عزت سلطانی آفارانی ش ش 1923 فرزند 4- 
خدیجه سلطانی آفارانی ش ش 2214 فرزند 5- عصمت سلطانی آفارانی ش ش 10 فرزند 6- بتول 
جمشیدی ش ش 7 عیال 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 23590/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حیدر بورونی مند آبادی دارای شناسنامه شماره 4-021641-127 به شرح دادخواست به کالسه 
4080/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
بورونی مند آبادی  بشناسنامه 1224 در تاریخ ......... اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند همسر و مادر و پدر به نام ذیل: 1- حیدر بورونی مند 
آبادی ش ش 4-021641-127فرزند 2- احمد بورونی مند آبادی ش ش 1196484-127 فرزند 
3- لطیفه  بورونی مند آبادی ش ش3072741-127 فرزند 4- مریم بورونی کریچی ش ش 396 
همسر 5- خورشید مومنی آبخارکی ش  ش 46 مادر 6- محمد علی بورونی مند آبادی ش ش 
20 پسر 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 : 23588/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای بهزاد مشگالنی  دارای شناسنامه شماره 1241 به شرح دادخواست به کالسه 4082/95 از این 
داده که شادروان مرتضی مشگالنی    توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  شورا  
بشناسنامه 637 در تاریخ 95/2/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 فرزند و یک عیال به نام ذیل : 1- بهزاد مشگالنی ش ش 1241 فرزند 
2- بهروز مشگالنی ش ش 10134 فرزند 3- بهناز مشگالنی ش ش 1949 فرزند 4- الناز مشگالنی 
ش ش 16247 فرزند 5- توران خاکی سیچانی ش ش 187 عیال 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 شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 23589/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم منیره صدرارحامی   دارای شناسنامه شماره 70188 به شرح دادخواست به کالسه 4006/95 ح 
10 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی صدر 
ارحامی    بشناسنامه  168 در تاریخ 95/6/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 دختر و همسر 1- کبری صدر ارحامی ش ش 552 فرزند دختر 
2- زهرا صدر ارحامی ش ش 1047 فرزند دختر 3- فائزه صدر ارحامی ش ش 11824 فرزند دختر 
4-منیره صدر ارحامی ش ش 70188 فرزند دختر 5- نسرین صدر ارحامی ش ش 596 فرزند 
دختر 6- ملیحه الزمان ثقفیان سه پله46768 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 : 23573/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای علی اصغر سواد کوهی   دارای شناسنامه شماره 2491 به شرح دادخواست به کالسه 4110/95 
از این دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله سواد 
کوهی گشنیز گانی     بشناسنامه  1728 در تاریخ 95/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه – 2 دختر و سه پسر 1- شوکت ویسی فرزند 

علی بابا ش ش 7 زوجه 2- زهرا سواد کوهی گشنیزگانی    ش ملی 1277355762 فرزند دختر 
3- معصومه سواد کوهی کشنیز گانی ش10356 فرزند دختر 4- حسین سواد کوهی گشنیز گانی 
ش347 فرزند پسر 5- حسینعلی سواد کوهی گشنیز گانی ش 2955 فرزند پسر 6- علی اصغر 
سواد کوهی گیشنیز گانی ش 2491 فرزند پسر 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 : 23577/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
ح   6068/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   2461 شماره  شناسنامه  دارای  مهدی کرمی    آقای 
شادروان حمزه  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا    این  از   10
ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/10/28 تاریخ  در   1522 بشناسنامه   کرمی     
مهدی   -1 پدر   – مادر   - همسر   – دختر  یک  پسر   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
کرمی ش ش 2461 پسر 2- مجید کرمی ش ش 1271058499 پسر 3- مریم کرمی ش ش 
1272049485 دختر 4- فریده نصاری ش ش 565 همسر 5-  نگار آقا علی ش ش 1010 مادر 
متوفی 6- محمد تقی کرمی ش ش 785 پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.
 شماره : 23576/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه 4072/95 ح  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 978  نژاد    آقای عباس کی 
10 از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر کی 
نژاد     بشناسنامه  350 در تاریخ 95/1/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر 1- عباس کی نژاد ش ش 978 پسر 2- حسین 
کی نژاد ش ش 969 پسر 3- اعظم کی نژاد ش ش 1591 دختر 4- اکرم کی نژاد ش ش 2437 
دختر 5- اشرف کی نژاد ش  ش 621 دختر 6- فرحناز کی نژاد ش ش 3867 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 : 23578/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم نرگس قدیری   دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کالسه 4139/95 از این 
شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کاظمی زمرانی     
بشناسنامه  796 در تاریخ 95/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 فرزند و همسر به نام ذیل : 1 نصر اله قدیری ش ش 47 همسر متوفی 
2- اعظم قدیری ش ش 1679 فرزند 3- نرگس قدیری ش ش 1146 فرزند 4- مریم قدیری 
ش ش 13 فرزند 5- مرتضی قدیری ش ش 279 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 : 23579/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشتآگهیحصروراثت

دادخواست  شرح  به   47580 شماره  شناسنامه  دارای  خراسانی    زاده  حسینعلی  صدیقه  خانم 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا    این  از   4130/95 به کالسه 
اقامتگاه   68/12/16 تاریخ  در  بشناسنامه  764  زاده خراسانی      که شادروان حسن حسینعلی 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه حسینعلی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  زاده خراسانی ش ش47580 خواهر متوفی والغیر 
متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او   نزد 

 شد. 
شماره : 23582/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه 4015/95  دادخواست  به شرح   2301 دارای شناسنامه شماره  سارا حق شناس    خانم 
از این شورا   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید ناصر 
سجادی جزی     بشناسنامه  56 در تاریخ 95/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه دو دختر و دو پسر 1- سارا حق شناس ش ش 2301 
زوجه 2- منیژه سجادی ش ش 44 دختر3- فاطمه سجادی ش ش 8199 دختر 4- سید علی 
سجادی جزی ش ش 212 پسر 5- سید محمد سجادی جزی ش ش 376 پسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 23583/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمد تقی یار رنانی    دارای شناسنامه شماره 343 به شرح دادخواست به کالسه 4079/95 
ح 10  از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر 
علی تقی یار رنانی     بشناسنامه  208 در تاریخ 95/6/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 دختر و همسر 1- محمد تقی یار رنانی 
ش ش 343 پسر متوفی 2- غالمعلی یار رنانی ش ش 98 پسر متوفی 3-حبیب هللا یار رنانی 
ش ش 208 پسر متوفی 4- مریم یار رنانی ش ش 713 دختر 5- لیال یار رنانی ش ش 1819 
دختر 6-  فاطمه صغرا خاکزاد ش ش 329 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 : 23572/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   ........... شماره  شناسنامه  دارای      ) )ذینفع  بکرانی  کیوان  آقای 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه    این  از    4114/95 کالسه 
دائمی  اقامتگاه   1314/4/3 تاریخ  در   84 بشناسنامه   سده      معتمدی  اسداله  شادروان  که 
مینا   -1 دختر  سه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
فرزند دختر 3- مهری  فرزند دختر 2- مرضیه معتمدی سده ش 2941  معتمدی سده ش 95 
مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  دختر  فرزند   45054 ش  سده  معتمدی 
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 : 23570/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه 4007/95  دادخواست  به شرح   17 شناسنامه شماره  دارای  عابدینی      آقای مصطفی 
شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه    این  از    10 ح 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/5/16 تاریخ  654در  بشناسنامه   گورتانی      محققیان  خانم 
محمود   -1 دختر  یک  و  پسر  دو  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
پسر  فرزند   17 ش  ش  عابدینی گورتانی  مصطفی   -2 پسر  فرزند   28 ش  ش  عابدینی گورتانی 
3- بتول عابدینی گورتانی ش ش33 دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
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 : 23567/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح   178 شماره  شناسنامه  دارای  مارنانی      عباسی  رضا  عزت  آقای 
3782/95  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رضا حسین زاده بشناسنامه  219 در تاریخ 91/11/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عزت رضا عباسی مارنانی ش ش 178 زوجه 2- 
فرحناز حسین زاده ش ش 16173 فرزند 3- پوریا حسین زاده ش ش 10256 فرزند 4- افروز 
حسین زاده ش ش 4101 فرزند 5- افسانه حسین زاده ش ش 85 فرزند 6- جواد حسین زاده 
ش ش 853 فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 23571/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقا / خانم  بی بی جان سادات باب سلطان شیخ شبانی با وکالت عیسی خسروی نیا دارای شناسنامه 
شماره 1512 به شرح دادخواست به کالسه 4014/95 ح 10  از این دادگاه  در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف السادات احمدی شیخ شبانی بشناسنامه  652 
در تاریخ 94/12/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و دو دختر مادر – پدر 1- علی رضا چهارده معصوم ش ش 1080195432 فرزند پسر 2- 
ندا چهارده معصوم ش ش 1080301046 دختر 3- شقایق چهارده معصوم ش ش 1272272776 
سید   -5 متوفی  مادر   1512 ش  ش  شبانی  شیخ  سلطانی  باب  سادات  جان  بی  بی   -4 دختر 
عبدهللا احمدی شیخ شبانی ش ش 22 پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
شماره : 23565/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

2+2 سهمیه ایران در مسابقات آسیایی قطعی شد
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فصــل پاییــز اگرچــه بــرای گردشــگری ایــران فصــل پررونقی 
اســت و تعــداد زیــادی از گردشــگران خارجــی در ایــن فصــل 
بــه ایــران ســفر می کننــد، امــا بــرای خــود ایرانی هــا فصــل 
درس و مدرســه اســت و کمتــر ایرانــی ای در ایــن فصــل بــه 
ســفر مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل نیــز تورهــای گردشــگری که 
بــا کاهــش تقاضــا روبــه رو هســتند، قیمت هــای خــود را بــه 

کمتریــن مقــدار ممکــن می رســانند. 
از ســوی دیگــر اوضــاع و شــرایط عمــده مقاصــد گردشــگری 
ایرانی هــا نیــز مزیــد بــر علــت شــده تــا قیمــت تورهــا بــاز 

هــم کاهــش پیــدا کنــد.
    ترکیه

ــه ۳۰  ــن کشــور گفت ــه ســفیر ای ــه آن طــور ک ــه ترکی ســفر ب
درصــد کاهــش داشــته اســت؛ چــرا کــه شــهرهای اســتانبول 
ــده  ــن ش ــگران ناام ــرای گردش ــور ب ــن کش ــا در ای و آنتالی
و گردشــگران ایرانــی نیــز کمتــر بــه ایــن کشــور ســفر 

می کننــد.
 اکنــون تورهــای گردشــگری ترکیــه بــا وجــود همــه اتفاقاتــی 
ــه  ــی فروخت ــیار کم ــت بس ــه قیم ــت، ب ــان اس ــه در جری ک

می شــود.
ــرواز  ــا پ ــه ب ــک هفت ــرای ی ــتانبول ب ــه اس ــفر ب ــج س  پکی
ــا نیــز  ــرای شــهر آنتالی خارجــی فقــط ۸۰۰ هــزار تومــان و ب
ــه شــده اســت. ــه در نظــر گرفت ــون تومــان هزین یــک میلی

    تایلند
ســفر بــه تایلنــد نیــز پــس از مــرگ پادشــاه و اعــام بســته 
بــودن دو مرکــز گردشــگری مهــم در بانکــوک باعــث شــده تا 
کســانی کــه قصــد ســفر بــه ایــن کشــور را دارنــد، زمان ســفر 

خــود را بــه وقــت دیگــری موکــول کننــد. 
ــه  ــرده ک ــام ک ــد اع ــگری تایلن ــاد گردش ــه نه ــد ک ــر چن ه
عــزای عمومــی یک ســاله در ایــن کشــور بــه معنــای ایجــاد 
 محدودیــت بــرای گردشــگری آنجــا نیســت، بــا ایــن وجــود
ــزار  ــدود ۳۰۰ ه ــد ح ــه تایلن ــفر ب ــگری س ــای گردش توره
تومــان بــرای یــک هفتــه اقامــت در هتل هــای ســه ســتاره 

ــت.  ــته اس ــش داش ــوک کاه بانک

ــد  ــه تایلن ــفر ب ــت س ــش قیم ــه در کاه ــری ک ــل دیگ عام
زیــکا و هشــدارهای  ویــروس  نقــش داشــته، شــیوع 
بــوده  ایــران  ســفارتخانه های  و  ایــران  بهداشــت  وزارت 
ــد ــور تایلن ــه کش ــه س ــفر ب ــد س ــام کرده ان ــه اع ــت ک  اس
مالــزی و ســنگاپور بایــد بــه دفاتــر مســافرتی اعــام 
ــه  ــد ب ــفر دارن ــد س ــی قص ــگران ایران ــر گردش ــا اگ ــود ت ش
ــدارهای الزم  ــتی هش ــوارد بهداش ــت م ــاره رعای ــا درب  آن ه

را بدهند.
 از ایــن رو، ســفر بــه مالــزی نیــز تقریبــا از ۲۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار 
ــون  ــه نحــوی کــه اکن ــدا کــرده اســت؛ ب تومــان کاهــش پی
قیمــت ایــن تورهــا بــرای یــک هفتــه اقامــت در هتــل ســه 

ســتاره از یــک میلیــون و ۹۰۰ هــزار تومــان بــه یــک میلیــون 
و ۷۰۰ هــزار تومــان رســیده اســت.

    گرجستان
ــرف  ــارش ب ــل ب ــه دلی ــز ب ــتان نی ــه گرجس ــفر ب ــه س  هزین
ــاز فصــل ســرما کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.  و آغ
ــتان  ــل تابس ــه در فص ــگری ک ــای گردش ــن توره ــه ای هزین
ــا اســتقبال زیــادی روبــه رو شــده بــود، در فصــل پاییــز از  ب
یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان بــه ۶۵۰ هــزار تومــان بــرای 
ــب  ــه ش ــدت س ــه م ــتاره ب ــه س ــای س ــت در هتل ه اقام

رســیده اســت. 
ایــن کاهــش قیمــت چشــمگیر آن طــور کــه فعــاالن دفاتــر 
ــای  ــدن هتل ه ــر ش ــل چارت ــه دلی ــد ب ــافرتی معتقدن مس
تفلیــس توســط یکــی از ســرمایه داران ایرانــی نیــز هســت؛ 
ــز عامــل مهمــی  ــا ســردی هــوای تفلیــس و باتومــی نی ام
ــن  ــگری ای ــای گردش ــت توره ــفر و قیم ــش س ــرای کاه ب

کشــور شــده اســت.
    روسیه

ســفر بــه روســیه نیــز بــه دلیــل ســردی بیــش از انــدازه هــوا، 
ایرانیــان را از رفتــن بــه ایــن کشــور در فصــل پاییــز منصــرف 

ــد.  می کن
ــا ۳۰۰ هــزار  ــون ب ــز اکن ــن کشــور نی تورهــای گردشــگری ای
تومــان کاهــش قیمــت مواجــه شــده اســت؛ البتــه انتظــار 
ــن  ــرای ایرانی هــا، ای ــزای روســیه ب ــا لغــو وی مــی رود کــه ب

ــا کاهــش نــرخ مواجــه شــوند. ــاز هــم ب تورهــا ب

پاییز و کاهش قیمت تورهای گردشگری

توصیه حجت االسالم قرائتی به تفسیرگویان:

تفسیر ساده و روان برای مردم بگویید
قــرآن  تفســیر  رئیــس ســتاد 
گفــت: معتقــدم شــوخی و گریــه 
هــم  را  روضه هایمــان  و حتــی 
ــم و ایــن ظرفیــت در  ــی کنی قرآن
قــرآن وجــود دارد؛ بنــده در محرم 
 امســال، روضــه حضــرت قاســم 
ــتناد  ــا اس ــم ب ــر را ه و علی اصغ
المســلمین  و  آیــات خوانــدم. حجت االســام  بعضــی  بــه 
ــوزه در  ــیر ح ــتاد تفس ــی ۶۰ اس ــی در گردهمای ــن قرائت محس
ــای الزم  ــی از کاره ــت: یک ــی)ره( گف ــه طباطبای ــرآن عام دارالق
ــه تفســیر  ــردم اســت؛ البت ــان م ــه زب ــان تفســیر ســاده و ب بی
ــژه  ــرای مــردم، به وی ــی ب ــرای حــوزه خــوب اســت، ول ــی ب مای
بیــان اقــوال و احتمــاالت تفســیری مفیــد نیســت. وی بــا بیــان 
ــات  ــتفاده از کلم ــای اس ــه معن ــن ب ــخن گفت ــی س ــه علم اینک
پیچیــده و ســنگین نیســت، خطــاب بــه اســتادان تفســیر افزود: 
ــرا  ــد؛ زی ــد، از قصــه شــروع کنی ــد تفســیر بگویی اگــر می خواهی
جاذبــه دارد؛ همچنیــن از ســوره های کوچــک شــروع کنیــم کــه 
مــردم بــا آن مأنــوس هســتند. وی خطــاب بــه اســتادان حاضــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــنهادم ای ــزود: پیش ــی اف ــن گردهمای در ای
اســتادان، گردهمایــی هفتگــی و ماهانــه داشــته باشــند و بــرای 
یکدیگــر تفســیر بگوینــد تــا نقــاط ضعــف برطــرف و نقــاط قــوت 
ــم کــه تفســیر ترتیبــی  تقویــت شــود؛ همچنیــن توصیــه می کن

نگویید.

آموزش مجازی قرآن با شیوه جدید
آمــوزش مجــازی منطبــق بــا شــیوه های جدیــد دنیــا از طریــق 
ســامانه آمــوزش مجــازی از دیگــر فعالیت هــای مؤسســه 
ــه شــمار مــی رود  ــی)ع( ب ــرت نورالمجتب ــرآن و عت فرهنگــی ق
کــه در پایــان گواهینامــه داده می شــود. ســیدمحمدصادق 
ــرت  ــرآن و عت ــی ق ــه فرهنگ ــل مؤسس ــر عام ــری، مدی میرباق
ــه فعالیت هــای مؤسســه گفــت:  ــا اشــاره ب ــی)ع(، ب نورالمجتب
ــرد و در  ــه کار ک ــاز ب ــال ۹۲ آغ ــتان س ــه از زمس ــن مؤسس ای
ــوزه  ــردی را در ح ــای منحصربه ف ــال، فعالیت ه ــد س ــن چن ای
ــزاری  ــه برگ ــوان ب ــه می ت ــم ک ــی انجــام داده ای ــی و قرآن معارف
آموزش هــای مجــازی قــرآن بــا شــیوه های نویــن و بــه روز دنیــا 
اشــاره کــرد. وی افــزود: پنــج دوره عقایــد قرآنــی، احــکام، تاریخ 
ــخ  ــیره تاری ــم و س ــرآن کری ــا ق ــس ب ــن، ان ــیره معصومی و س
ــا نیازهــای روز نســل  ــق ب ــه روز و منطب ــوای ب ــا محت ــرآن را ب ق
ــازی  ــوزش مج ــرد: آم ــح ک ــم. وی تصری ــزار کردی ــوان برگ ج
منطبــق بــا شــیوه های جدیــد دنیــا از طریــق ســامانه آمــوزش 
مجــازی مؤسســه از دیگــر فعالیت هایمــان بــه شــمار مــی رود 
کــه در پایــان گواهینامــه داده می شــود. همــه فرآینــد ثبت نــام 

و آزمــون مجــازی اســت. 

معارف

ثبت نام نیم میلیون نفر برای اربعین
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت 
ــا  ــات ب ــران عتب ــش زائ در همای
اشــاره بــه ثبت نــام بیــش از 
ســامانه  در  نفــر  نیم میلیــون 
ســماح بــرای پیــاده روی اربعیــن 
نســبت بــه فعالیت ســودجویان 
ــدار  ــزا هش ــل وی ــه جع در زمین
ــات  ــران عتب ــی زائ ــش توجیه ــدی در همای ــعید اوح داد. س
ــور  ــا حض ــاه ب ــه ۷ آبان م ــه جمع ــران ک ــتان ته ــات اس عالی
جمعــی از مســئوالن بعثــه مقــام معظــم رهبــری و ســازمان 
حــج و زیــارت، زائــران و مدیــران و عوامــل کاروان هــای 
عتبــات برگــزار شــد، دربــاره اقدامــات غیرقانونــی مجموعه هایی 
ــی  ــزای جعل ــدور وی ــوص ص ــر درخص ــای اخی ــه در روزه ک
ــا  ــس فت ــد و پلی ــدام کرده ان ــن اق ــران اربعی ــرای زائ ــراق ب ع
نیــز در ایــن خصــوص گزارشــی ارائــه کــرده، هشــدار داد. او در 
 ادامــه بــا اشــاره بــه جایــگاه رفیــع زائــران امــام حســین)ع(
ــی از  ــا یک ــته ب ــاه گذش ــه چندم ــداری ک ــرد: در دی ــان ک بی
مراجــع تقلیــد در قــم داشــتم، ایشــان بــا اشــاره بــه حدیــث 
ــا  ــام حســین)ع( را در کرب ــه ام ــد کســی ک قدســی فرمودن
زیــارت کنــد، هماننــد کســی اســت کــه خداونــد را در عــرش 
زیــارت کــرده باشــد و از بنــده خواســتند تــا ایــن حدیــث را در 
جمــع زائــران و خادمــان زوار اباعبــدهللا)ع( تکــرار و بــر ایــن 

موضوع تاکید کنم.

عزم دولت برای توسعه صنعت گردشگری 

جدی است
ــی ــراث فرهنگ ــازمان می ــات س ــی و تبلیغ ــر کل بازاریاب  مدی
ــازار  ــران از ب ــهم ای ــت: س ــتی گف ــع دس ــگری و صنای گردش
گردشــگری جهــان انــدک اســت؛ بــه همیــن دلیــل دولــت عزم 

ــرای توســعه صنعــت گردشــگری دارد.  جــدی ب
ــی  ــی »ســفره ایران ــن پایان ــران در آیی ــی زرگ ــر نعمت ــی  باق عل
مذهبــی  آئین هــای  رویکــرد  بــا  گردشــگری«   فرهنــگ 
ــزود: توســعه  ــاق مشــهد اف ــل میث ــذری در هت و ســفره های ن
مناســبات بــا دیگــر کشــورها، یکــی از راه های جذب گردشــگران 
خارجــی اســت. ایــران 1۰ درصــد جاذبه هــای گردشــگری جهــان 
را در اختیــار دارد و می تــوان بــا افزایــش ورود گردشــگران 
خارجــی بــه رونــق اقتصــاد و اشــتغال کمــک کــرد؛ زیــرا ورود 
هــر ۷ گردشــگر، یــک شــغل ایجــاد می کنــد. وی ادامــه داد: 
 ســفره ایرانــی، مفهــوم فرهنگــی اســت کــه ریشــه در اعتقــادات 
و باورهــای مــا دارد و از جهــت اقتصــادی نیــز ظرفیــت بزرگــی 
 دارد. مدیــر کل بازاریابــی و تبلیغــات ســازمان میــراث فرهنگــی
گردشــگری و صنایــع دســتی گفــت: ایــن ســازمان تــاش دارد 
از غنــای ســفره ایرانــی و ســابقه زیــاد فرهنــگ غذایــی ایــران 

بــه عنــوان جاذبــه گردشــگری نهایــت اســتفاده را ببــرد.

اخبار کوتاه

مســجد امــام اصفهــان بــه  عنــوان بخــش مهمــی از 
از مقاصــد گردشــگران  نقــش جهــان، یکــی  میــدان 
داخلــی و خارجــی اســت؛ امــا بعضــی بی توجهی هــا 
ــا گردشــگران از وضــع موجــود متعجــب  موجــب شــده ت
باشــند. بــا شــروع فصــل پاییــز ســفر بــه شــهرهای 

از  یکــی  عنــوان  بــه  یــزد  و  اصفهــان 
مقاصــد همیشــگی گردشــگران خارجــی 
نیــز بیشــتر شــده اســت؛ امــا وضعیــت 
ــه دلیــل قــرار  مســجد امــام اصفهــان کــه ب
ــی از  ــان، یک ــش جه ــدان نق ــن در می گرفت
 مراکــز مــورد بازدیــد گردشــگران داخلــی 
و خارجــی اســت، چنــدان مناســب نیســت؛ 

بــه نحــوی کــه بســیاری از گردشــگران از اوضــاع نابســامان 
ایــن مســجد در تعجــب هســتند. 

در ایــن بــاره، امیــر کایــی از راهنمایــان گردشــگری اســتان 
اصفهــان کــه همیشــه گردشــگران خارجــی را بــرای بازدیــد 
بــه ایــن مســجد می بــرد، گفــت: در شــرایطی کــه مســجد 

ــان  ــرای نش ــگران ب ــی گردش ــد اصل ــی از مقاص ــام، یک ام
دادن شــکوه ســاخت بناهــای مذهبــی در اصفهــان اســت 
شــلختگی حیــاط و نابســامانی آن بــه حــدی اســت کــه از 
بــردن گردشــگران بــه ایــن بخــش میــدان نقــش جهــان 

ــویم.  ــیمان می ش پش
ــوع  ــن موض ــار ای ــر ب ــا ه ــه داد: م وی ادام
اســتان  گردشــگری  مســئوالن  بــه   را 
ــم  ــام می کنی ــجد اع ــت مس ــی تولی و حت
امــا آن هــا واکنشــی نشــان نمی دهنــد. 
ــه  ــد ک ــام نشــان می ده ورودی مســجد ام
ــی  ــای صوت ــد از راهنم ــگران می توانن گردش
ــات کســی  ــب اوق ــا اغل ــد؛ ام اســتفاده کنن
نیســت تــا ایــن دســتگاه ها را در اختیــار گردشــگران قــرار 
دهــد یــا دربــاره آن توضیحــی داده یــا دســتگاه را بــه افــراد 
ــده  ــات داده ش ــز توضیح ــع نی ــی مواق ــد. بعض ــاره ده اج
توســط  مســجد  ایــن  مختلــف  بخش هــای  دربــاره 

ــنا ــت. ایس ــتباه اس ــی اش ــای صوت راهنم

معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــد  ــو روادی ــت: لغ ــتی گف ــع دس ــگری و صنای گردش
ــد در  ــن و هن ــیه، چی ــه روس ــی ب ــفرهای گروه س
ــد  ــی موح ــی رحمان ــت. مرتض ــری اس ــال پیگی  ح
در حاشــیه مراســم پایانــی جشــنواره »ســفره ایرانــی 

فرهنــگ گردشــگری« در هتــل میثــاق 
مشــهد افــزود: در صــورت تفاهــم وزارت 
ــیه ــورهای روس ــا کش ــه ب ــور خارج  ام
ســفرهای  »روادیــد  هنــد،  و  چیــن 
دســته جمعی« بــرای توســعه تســهیات 

گردشــگری لغــو می شــود. 
وی اظهــار داشــت: تحقــق برجــام فضــا 
 و پشــتوانه را بــرای توســعه متــوازن 

و منطقی گردشگری فراهم کرد. 
 معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی
ــن  ــا همی ــت: ب ــتی گف ــع دس ــگری و صنای گردش
در  برجــام  تبعــات  عنــوان  بــه  کــه  حمایــت 
ــور  ــاهد حض ــت، ش ــکل گرف ــی ش ــط بین الملل رواب
ســرمایه گذاران، بخش هــای اقتصــادی، هیئت هــا 

و توســعه گردشــگری در ایــران هســتیم. 
دوره  شــروع  از  کــه  فرآینــدی  داد:  ادامــه  وی 
شــد  شــروع  امیــد  و  تدبیــر  دولــت   فعالیــت 
در جهــت آرامش بخشــیدن بــه روابــط و همکاری هــای 

بین المللــی کشــور اســت. 
ــراث  ــازمان می ــگری س ــاون گردش مع
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
مــردم  تعامــل  گردشــگری  گفــت: 
بــا مــردم اســت و در شــرایطی رخ 
همکاری هــا  شــرایط  کــه   می دهــد 
و روابــط بــا دیگــر کشــورهای جهــان در 

شــرایط عــادی و مطلــوب باشــد.
 وی اظهــار کــرد: بوم گــردی از مــواردی 
 اســت کــه دولــت یازدهــم بــر آن تمرکــز کــرده 
و آن را بــه صــورت دســتورالعمل و اســتاندارد درآورده 
ــاس  ــن اس ــر ای ــزود: ب ــد اف ــی موح ــت. رحمان اس
ــدای  ــورد در ابت ــران از ۲۳ م ــردی در ای ــوارد بوم گ م
فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد هم اینــک بــه بیشــتر 

از ۳۲۰ مــورد رســیده اســت. مهــر

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مژگان سقراطی  دارای شناسنامه شماره ۳۸۵ به شرح دادخواست به کاسه ۴۰11/۹۵ ح 1۰ 
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین 
ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/۶/۲۳  در   ۲۰ بشناسنامه  سقراطی  
الفوت آن مرحوم منحصر است به ۳ دختر و همسر 1- مژگان سقراطی ش ش ۳۸۵ دختر متوفی 
۲- مریم سقراطی خوراسگانی ش ش ۴۸1 دختر متوفی ۳- مهرناز سقراطی ش ش 1۶۳۲ دختر 
متوفی ۴- ایران فرحناکیان ش ش ۵۰۷ 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 : ۲۳۵۹۸/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   1۷1 شماره  شناسنامه  دارای  دهنوی  زاده  رضا  جواد  آقای 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا   این  از    ۴1۵۳/۹۵
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۳/1۲/۲۳ تاریخ  در   ۲۸۴۶ بشناسنامه   زاده   رضا  عزت  شادروان 
به  پدر  و  مادر  و  همسر  و  فرزند   ۳ به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
ش  ش  دهنوی  زاده  رضا  جواد   -۲ فرزند   ۲۳ ش  ش  دهنوی  زاده  رضا  مجید   -1  : ذیل  نام 
زاده  رضا  جعفر   -۴ فرزند   1۲۷-۰۲۸۷۸۳-۴ ش  ش  دهنوی  زاده  رضا  فاطمه   -۳ 1۷1فرزند 
امین   -۶ متوفی  مادر   ۲۰ ش  ش  مشهدی  فاطمه   -۵ متوفی  همسر   ۲۴۸۳۰ ش  ش  دهنوی 
مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر  متوفی  پدر   ۲ زاده ش ش  رضا  اله 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
خواهد واال گواهی صادر  دارد  تقدیم  شورا   به  ماه  یک  آگهی ظرف  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد. 
شماره : ۲۳۶1۵/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف استان اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   1۳۹۵/۰۴/۳۰: تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۹۹۷۳۶۵۳۳۰۰۵۹۴: دادنامه  شماره 
۹۴۰۹۹۸۳۶۵۳۳۰۰۸۰۶ شماره بایگانی شعبه :۹۴۰۸۲۸ خواهان : آقای عباس شفیعی قهدریجانی 
فرزند شعبان به نشانی شهرستان فاورجان قهدریجان خ ش رجایی کوی باغ نو ساحل خواندگان 
: 1. آقای اصغر بابا احمدی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان ۲. آقای مهران منصوری فرزند 
رضا  ۳.  امام  پاساژ   – به چهارراه فصیحی   – نرسیده   – – خ سعدی  کرد  نشانی شهر  به  صفدر 
آقای یونس ابراهیمی به نشانی گلدشت خ ش منتظری خ فیضی ک فاح خواسته ها : 1.مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه ۲. مطالبه خسارات دادرسی ۳. مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات 
را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه دعوی  پرونده ختم رسیدگی 
مطالبه  بخواسته  منصوری  مهران  و  ابراهیمی  یونس   ، بابااحمدی  اصغر  بطرفیت  شفیعی  عباس 
مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره ۶۶1۳۲۵-1۳۹۴/۴/۲۰ عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطان دعوی باشد اقامه و ابراز 
نداشته بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون تجارت و 1۹۸-۵1۹-۵۲۲ قانون 
آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه راجع به ان حکم بر محکومیت 
بابت مجموع خسارات  تسبیت  باب  از  ریال   ۲/۸1۰/۰۰۰ و  پرداخت خواسته  به  تضامنی خواندگان 
دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه ان بر اساس 
نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید. رای صادره نسبت به خواندگان اول و سوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز نیز    قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاورجان – امید حفیظی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شیاسی  فاطمه  وکالت  با  عبادی  مجید  آقای  خواهان   1۳۵۳/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
.وقت  است  نموده  تقدیم  ابراهیمی   رضا  آقای  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۹/۳۰ ۹۵/۹/۲۰ساعت  مورخ  روزشنبه   برای  رسیدگی 
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره۲  مجتمع  آتشگاه 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

می شود.
شماره: ۲۳۶۸۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 ۹۵/۴۰۸۴ به کاسه  دادخواست  شرح  به    1۹۹۰ شماره  شناسنامه  دارای  اخاقی  نسرین  خانم 
شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه    این  از  ح1۰  

مرتضی اخاقی بوزانی   بشناسنامه ۶  در تاریخ ۹۵/1/۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
اخاقی  1- غامحسین  به ۳ پسر-۳ دختر- همسر  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین 
هاشم   -۳ متوفی  پسر   1۶۵۸۲ ش  ش  اخاقی  رضا   -۲ متوفی  پسر   1۶۵۸1 ش   ش  بوزانی 
زهرا   -۵ دختر   1۹۹۰ ش  ش  بوزانی  اخاقی  ۴-نسرین  متوفی  پسر   ۴۸1۹ ش  ش  اخاقی  
اخاقی  ۷-فاطمه  دختر   1۲۷۰۹۰۵۷۵۹ اخاقی ش ش  مریم   -۶ دختر   ۸۰۲۵ اخاقی ش ش 
نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر    1۲ ش  ش  بوزانی 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
واال گواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد. 
شماره : ۲۳۶۰۷/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ح1۰    ۹۵/۴۰۲۹ به کاسه  دادخواست  به شرح    ۸1۶ شناسنامه شماره  دارای  ایرجی  فرهاد  آقای 
ابراهیم  داده که شادروان  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه   در خواست گواهی حصر  این  از 
آسیا بادی   بشناسنامه ۲  در تاریخ ۹۵/۶/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
 ۶۲۰ ایرجی  ش ش   فرشاد   -1 پسرو ۴ دخترو همسر  دو  به  است  منحصر  آن مرحوم  الفوت 
بادی   آسیا  ایرجی  متوفی ۳-فریبا  پسر   ۸1۶ بادی ش ش  آسیا  ایرجی  فرهاد   -۲ متوفی  پسر 
آسیا  ایرجی  فروزان   -۵ دختر   1۲۶۵ ش  ش  بادی  آسیا  ایرجی  فلورا   -۴ دختر   ۴1۲ ش  ش 
بیگم میر  بادی ش ش 1۰۶ دختر ۷-زینب  ایرجی آسیا  بادی ش ش ۵۵۲۹۶ دختر ۶- فریدا 
نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  باقری ش ش ۸۸۸ همسر  
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد. 
شماره : ۲۳۶۰۸/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نصرت موحدی سیچانی دارای شناسنامه شماره 1۵۸  به شرح دادخواست به کاسه ۹۵/۴۰۵1 
ح1۰  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  موحدی  بشناسنامه ۲۸۵۲  در تاریخ 1۳۶۹/۶/۲۷ 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسرو دو دخترو یک عیال دائمی به اسامی 1- 
غامرضا موحدی سیچانی ش ش  ۲۳۴ پسر متوفی ۲-غامحسین موحدی سیچانی ش ش 1۲۵ 
پسر متوفی ۳- یداله موحدی سیچانی  ش ش 1۴۹ پسر متوفی ۴- نصراله موحدی سیچانی ش 
ش ۲۴1 پسر متوفی ۵- فتح اله موحدی سیچانی ش ش ۶۸۴ پسر متوفی ۶- نصرت موحدی 
سیچانی ش ش 1۵۸ دخترمتوفی ۷- بتول موحدی سیچانی ش ش ۴۳۷ دخترمتوفی ۸-خدیجه 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر   و  متوفی  دائمی  عیال   ۸۷۸۴ ش  ش  حسن  فرزند  جوهر  پور 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.
 شماره : ۲۳۶1۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح    1۵۵۷ شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی  ولی  شاه  زهره  خانم 
۴1۳۷/۹۵  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن شاه ولی خوراسگانی   بشناسنامه 1۲  در تاریخ ۹۵/۶/۲۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
نام ذیل 1- محمود شاه  به  الفوت آن مرحوم منحصر است به ۶فرزند و همسر  گفته ورثه حین 
ولی خوراسگانی  ش ش  ۹۳ فرزند ۲- محمد رضا شاه ولی خوراسگانی ش ش ۲۶۵ فرزند 
ولی خوراسگانی ش ش 1۲۷۰۵۶۲1۹۳  فرزند ۴- مجید شاه   ۵۲۹ ولی  ش ش  ۳-علی شاه 
ش  خوراسگانی  ولی  شاه  زهره   -۶ فرزند   ۴۵۷ ش  ش  خوراسگانی  ولی  شاه  زهرا   -۵ فرزند 
انجام  با  اینک  غیر   ال  و  متوفی  عیال   1 مولنجانی ش ش  فرزند ۷-حبیبه سجادی  ش 1۵۵۷ 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. شماره : ۲۳۶11/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای اسماعیل شفیعی دارای شناسنامه شماره ۴۹۲۹۵  به شرح دادخواست به کاسه ۹۵/۴11۹  
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شفیعی 
سرارودی بشناسنامه ۲1  در تاریخ ۹۵/۶/۲۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۲ پسر- ۴ دخترو 1همسر 1- ابراهیم شفیعی ش 1۷۶1 فرزند پسر ۲- 
اسماعیل شفیعی ش ۴۹۲۶۵ فرزند پسر ۳-کبری شفیعی  ش ۲۸ فرزند دختر ۴- اکرم شفیعی 
ش 1۹۶ فرزند دختر ۵- زهرا شفیعی ش ۴۵۴۵۸ فرزند  دختر ۶- مریم شفیعی ش ۶۹۴ فرزند 
دختر ۷-رقیه امیر خانی ش ۲۴ همسرو ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت پی در پی ماهی 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 : ۲۳۶1۰/م الف رئیس شعبه 1۰ شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ح1۰    ۹۵/۶۰۶۴ به کاسه  دادخواست  شرح  به    1۰۲1 شماره  شناسنامه  دارای  عبدلی  منیر  خانم 
مهدی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۵/۲/۲۹ تاریخ  در    ۷۴۴ بشناسنامه  عبدلی  
عبدلی  حسین   -1 همسر  دختر-یک  پسر-دو  یک  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
 ۷۰۷۵۷ ش  ش  عبدلی   مریم   -۳ دختر   1۰۲1 ش  ش  عبدلی  ۲-منیر  پسر   ۳۰۸۷ ش   ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  دختر ۴- صدیقه شاکرین ش ش ۲۶1۶۸ همسر 
نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد   او 

 شد. 
شماره : ۲۳۶۰۵/م الف رئیس شعبه دهم شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
امیر  و  علی  محمد  وکالت  با  تصدیقی  حسام  ۹۵-۷۴۸خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
حیدریان   مهران   – عسگری  ابوالفضل  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  شمس   محمد 
تعیین  عصر   ۵ ساعت   ۹۵/۹/۲۰ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  به مجهول  با توجه  گردیده 
روی  روبه   – ارباب  اول   خیابان سجاد-  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
حل  شورای   ۸1۶۵۷۵۶۴۴1 پستی  کد   ۵۷ پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ   را 

می شود.
شماره: ۲۳۶۹۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  آبادی    نجف  ثمره  غامعلی  خواهان   ۵1۷/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ    ...... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  فر    عباسی  سعید  طرفیت  به  مطالبه   بر 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  عنایت  با  لذا  تعیین گردیده است.  ۹۵/۹/۲۳ ساعت 1۶/۳۰عصر 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ،
ارباب-  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر 
شورای   ۸1۶۵۷۵۶۴۴1 پستی  ۵۷- کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی 
نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   1۵ شعبه  اصفهان-  اختاف  حل 
خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم   صورت 

 شد.
شماره : ۲۳۷۰۸ / م الف مدیر دفتر شعبه 1۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  مردانی    علی  خواهان   ۶۵۶/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
است  نموده  تقدیم  تنهایی   علی  طرفیت  به  مطلق خسارات   انضمام  به  ریال   ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ 
به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر   ۴ ۹۵/۹/۲۸ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  وکا   –چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

می شود.
شماره: ۲۳۷۲۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:الزام  مبنی  دادخواستی  رجایی   مرتضی  خواهان   ۷۵۵-۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
.وقت  است  نموده  تقدیم  ای   سده  فریبا کریمی   -۲ شمس  سجاد   -1 طرفیت  به  انتقال   به 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   ۳/۳۰ ۹۵/۹/۲۹ساعت  مورخ  روز...........  برای  رسیدگی 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
ثانی دادخواست و ضمائم  آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه  خیابان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 
می شود.شماره: ۲۳۶۸۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ 
وکالت  با  زهرایی  نکویی  حسین  سید  درخواست  به  بنا   ۹۵۰۲۸۵ پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 
به  امر  ارجاع  به  توجه  با  مطالبه  موضوع  با  بهشتی  آرزو کورنگ  طرفیت  به  زاده  فاضل  محبوبه 
المکان  الذکر که مجهول  فوق  به خواندگان  بدینوسیله  لذا  نظریه کارشناسی،  و وصول  کارشناسی 
به  نظر،  اعام  و  ی کارشناسی  نظریه  رویت  جهت  هفته  یک  ظرف  می گردد  اخطار  باشند  می 
اختاف  نمایید:اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-چهارراه وکا-شوراهای حل  مراجعه  ذیل   آدرس 

اصفهان 
شماره:۲۳۶۷۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه:۹۵1۰1۰۰۳۵۰۵۰۷۶۶۷ 

تنظیم:1۳۹۵/۰۸/۰۵  تاریخ  شعبه:۹۴۰۴۹۰  بایگانی  شماره  پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۴۴۲  شماره 
بطرفیت  دهقانی  فریناز  وکالت  با  اسماعیلی  علی  زینب  خانم  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در 
بابایی و رسول  آقا  آبادی و عصمت  صغری شفیعیون و مجید جعفری و حسین احمدیان کاظم 
به  نسبت  قریشی  وجیه شیخ  و  موسوی  لوح  بیگم  فاطمه  و  ابادی  علی  علی صابری  و  گوهری 
نظر  تجدید  اصفهان،  حقوقی  دادگاه   ۵ شعبه  از  صادره   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۰۸۵۵ شماره  دادنامه 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   ۳۴۶ ماده  حسب  است  میشود.مقتضی  اباغ  شما  به  خواهی 
عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 
ارسال  نظر  تجدید  به  همین کیفیت  با  پرونده  دهید.واال  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعام   دادگاه 

میگردد.
شماره:۲۳۶۴۴/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-

داود طبرزدی
دادنامه 

شماره دادنامه :۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۰۸۲۹
 تاریخ تنظیم : 1۳۹۵/۰۶/۰۳ شماره پرونده :۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰1۴۳ شماره بایگانی شعبه :۹۵۰1۴۸ 
تصمیم  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰1۴۳ پرونده کاسه 
نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۰۸۲۹ خواهان : آقای مرتضی کاظم تابش فرزند غامحسین با وکالت 
 – اصفهان  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  علی  قدیر  فرزند  اصفهانی  سعید کوهی  آقای 
هشت بهشت غربی – بین گلزار و ملک – مجتمع امین 1- طبقه سوم – واحد 1 خوانده : آقای 
تاخیر  مطالبه خسارت   .1  : ها  المکان خواسته  نشانی مجهول  به  فرزند محمد  پور  محمود جواد 
تادیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه وجه چک گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات ختم 
رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه  در خصوص دعوی خواهان 
مرتضی کاظم تابش فرزند غامحسین بطرفیت خوانده محمود جواد پور فرزند محمد به خواسته 
 1۳۹۴/۶/1۸ بتاریخ   ۴۲۸۹1۸ به شماره  فقره چک   1 استناد  به  ریال   ۴۳۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه 
تصویر  و  تقدیمی خواهان  دادخواست  به  نظر  دادگاه  الیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  و گواهیهای 
نماید  به خواهان می  نسبت  ذمه خوانده  اشتغال  بر  داللت  ابرازی خواهان که  مصدق مستندات 
قبال  در  دفاعی  و  ایراد  و  نگردیده  دادگاه حاضر  در  قانونی  اباغ  با وصف  خوانده  اینکه  به  نظر  و 
به مواد  ثابت دانسته و مستندا  بنظر  را  نیاورده است فلذا دعوی خواهان  به عمل  دعوی خواهان 
1۹۸ و ۵1۵ و ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به عنوان  ریال   ۴۳۵/۰۰۰/۰۰۰ به پرداخت مبلغ  به محکومیت خوانده  قانون چک حکم  به ماده ۲ 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی  بابت هزینه دادرسی و حق  اصل خواسته و مبلغ 1۳/1۵۰/۰۰۰ ریال 
و خسارت دیر کرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت 
وجه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در 
 این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

میباشد ./ پ 
شماره:۲۳۶۴۹/ م الف رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان خسروی فارسانی

آگهی احضار متهم
بایگانی  شماره  پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۵۸۶۰۰۵۹۶  شماره  درخواست:۹۵1۰۴۶۰۳۵۸۶۰۰۰1۳  شماره 
فرزند  پور  حجازی  آقای حسین  اینکه  به  نظر  احتراما،  تنظیم:1۳۹۵/۰۸/۰1  تاریخ  شعبه:۹۴۰۶1۲ 
پرونده  در  ریال  میلیون  میزان شصت  به  نا مشروع  طریق  به  مال  تحصیل  اتهام  به  عبدالرحمان 
بازپرسی  این  طرف  از  احمد،  فرزند  صادقیان  محمد  شکایت  موضوع   ۷ ب   ۹۴۰۶1۲ کاسه 
نگردیده  ایشان ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ  و  تعقیب هستند  تحت 
امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   1۷۴ ماده  اجرای  در  است.بدینوسیله 
بازپرسی   ۷ شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  تا  اباغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری 
دادسرای عمومی و انقاب مجتمع شماره ۴ اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره ۴ دادسرای 
از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان، 
اصفهان دادگستری  عهده  بر  انتشار  آمد.هزینه  خواهد  بعمل  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار   تاریخ 

 می باشد.
شماره:۲۳۷۳۶/م الف بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقاب اصفهان-مهدی اسماعیلی

آگهی ابالغ به آقای اسماعیل خلیفه گیوی
حسب  کاهبرداری  در  مشارکت  اتهام  به   – فرزند  گیوی  خلیفه  اسماعیل  آقای  اینکه  به  نظر 
کاسه  پرونده  در  بازپرسی  این  طرف  از  رضا   فرزند  پویا   حکمت  تقی  محمد  آقای  شکایت 
اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت   ۲۳ ب   ۹۵۰۹۴۰
به  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   1۷۴ ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده،  ممکن  وی 
عمومی  دادسرای  بازپرسی   ۲۳ شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  تا  اباغ  نامبرده 
شود. حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان 
خواهد معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت   در 

 گردید.
شماره:۲۳۷۳۵/م الف بازپرس شعبه ۲۳ دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ

لغو روادید سفر به روسیه، چین و هند در حال پیگیری استاوضاع نابسامان مسجد امام اصفهان و تعجب گردشگران

حتما بخوانید!
لغو روادید سفر به روسیه، چین و ...
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پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می فرمایند:

 أعظم الّنساء برکة أقّلهن مؤنة.

 از همه زنان پربرکت  تر آن است  که خرجش کمتر باشد.

نهج الفصاحه، ص 222، ح 357 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

 نیمه ابری

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

9   ْC

0   ْC

6   ْC

12   ْC

26  ْC

21   ْC

26   ْC

29   ْC

ن ن با مواد مخدر در فیلیپ�ی مبارزه خون�ی

مبارزه خونبار رودریگو دوترته، رئیس جمهوری 

ن با مواد مخدر، تاکنون هزاران نفر از  فیلیپ�ی

شهروندان این کشور را به کام مرگ کشانده است.

حوادثسالمت 

 توصیه های پیامبر اسالم درباره سالمتی
پیامبر اســام و ائمــه معصومین 
به بهداشــت و ســامتی جســم 
توجــه زیــادی داشــتند و مصرف 
اســراف  راه  ایــن  در  را  مــال 
ــده  ــه عقی نمی دانســتند؛ چنانک
داشــتند آنچــه در راه ســامتی 
ــراف  ــود، اس ــرف ش ــدن مص ب
نیســت. اســراف در چیزهایــی اســت کــه باعــث ضــرر 
رســاندن بــه بــدن شــود. در ایــن مطلــب، تعــدادی از 
ــدن و روح  ــامتی ب ــاره س ــام درب ــر اس ــای پیامب  توصیه ه
 را آورده ایــم. یکــی از علــل پیشــرفت مســلمانان در پزشــکی
ــوده  ــتی ب ــائل بهداش ــه مس ــرم)ص( ب ــر اک ــه پیامب توج

است. 
بهداشــت  و  پزشــکی  کلــی  اصــول  دربــاره  اســام، 
دســتورهایی بــه پیروانــش داده اســت کــه می تــوان از 
ایــن دســتورها بــه عنــوان یکــی از پایه هــای علــم پزشــکی 
اســامی  یــاد کرد.احادیــث زیــادی از پیغمبــر اســام)ص( 
دربــاره ســامت بیمــاری، بهداشــت و مســائل دیگــر مربــوط 

ــود دارد. ــکی وج ــه پزش ب
 مجموعــه گفته هــای پیغمبــر اســام دربــاره طــب را بعدهــا 
نویســندگان اســامی  تدویــن کردنــد و بــر آن شــرح ها 
نوشــتند و ایــن مجموعه هــا بــه »طب النبــی« معــروف 
شــد. ائمــه علیهم الســام هــم روایــات پزشــکی زیــادی را از 

ــه: ــد. از جمل ــل کرده ان ــرم)ص( نق ــر اک پیامب
آن که دردها را آفریده، درمان آن ها را نیز آفریده است.

 هــر دردی را درمانــی اســت؛ پــس چــون دارو بــه درد برســد 
بــه اذن خداونــد بهبــود یابــد.

 خــود را مــداوا کنیــد؛ چــرا کــه خداونــد هیــچ دردی 
ــرده  ــازل ک ــی ن ــرای آن درمان ــه ب ــر آنک ــتاده، مگ را نفرس

ــت. اس
هــر کاری را چــاره ای اســت و چــاره تندرســتی در دنیــا چهــار 
ــواب  ــدن )خ ــم خوابی ــن، ک ــخن گفت ــم س ــت: ک ــز اس چی

کافــی(، کــم راه رفتــن و کــم غــذا خــوردن.
 روزه بگیرید تا تندرست بمانید.

 سفر کنید تا تندرست بمانید.
 ســه چیــز اســت کــه بــدن بــه واســطه آن شــاداب 
 می شــود و رشــد می کنــد: بــوی خــوش، جامــه نــرم 

و نوشیدن عسل.
خــوردن شــام را تــرک نکنیــد، هــر چنــد خــوردن یــک عــدد 
ــه  ــام، مای ــوردن ش ــه خ ــرا ک ــد؛ چ ــک باش ــای خش خرم
ــری  ــه پی ــرک آن، مای ــت و ت ــوان اس ــر و ج ــدی پی  نیرومن

و درهم شکستگی.
هــر کــس انــدوه و دغدغــه اش فــراوان شــود، بدنــش بیمــار 

می گــردد.
ــود  ــزرگ می ش ــروز درد ب ــع ب ــا، مان ــردن ناخن ه ــاه ک  کوت

و روزی شخص را فراوان می کند.
هــر کــس بــه حــرام درمــان بجویــد، خداونــد در آن شــفایی 

ــد. ــرار نمی ده ق
از دارو   تــا هنگامی کــه بدنــت درد را تحمــل می کنــد، 
ــتفاده  ــرد، از دارو اس ــل نک ــه درد را تحم ــگاه ک ــز و آن بپرهی

ــن. ک
هر کس سامتی بر بدنش چیرگی دارد، مداوا نکند.

هــر کــس می توانــد بــا بیمــاری خــود ســر کنــد، از درمــان 
ــا  ــر ج ــاری ب ــود، بیم ــه خ ــی ک ــا داروی ــرا بس ــزد؛ زی بپرهی

می نهــد.
 توصیه هــای پیامبــر اســام دربــاره بهداشــت دهــان 

و دندان
چرخانــدن آب در دهــان، مایــه آمــرزش شــما و باعــث فــرار 

شــیطان اســت.
هــر کــس در هــر روز دو بــار مســواک بزنــد، ســنت پیامبــران 
را اســتمرار بخشــیده اســت. هــر نمــازى کــه بخوانــد، خداوند 
ــا  ــه غن ــر ب ــت مى نویســد. از فق ــاداش صــد رکع ــش پ برای
)و بى نیــازى( درمى آیــد، دهانــش خوش بــو مى شــود 
ــردد ــتوار مى گ ــش اس ــد، فهم ــى مى یاب ــه اش فزون  حافظ

غذایــش گــوارش مى یابــد، درد دندان هایــش از میــان 
بــه  و فرشــتگان  دور مى گــردد  او  از  بیمــارى  مــى رود، 
واســطه نــورى کــه بــر او مى بیننــد، بــا او دســت مى دهنــد.

دهــان  پاکــى  مایــه  دارد:  ویژگــى   12 زدن  مســواک   
دندان هــا  اســت؛  پــروردگار  خشــنودى  ســبب   اســت؛ 
ــم  ــرد؛ َبلَغ ــان مى ب ــدان را از می ــرم دن ــد؛ ِج ــفید مى کن  را س
را مى کاهــد؛ غــذا را مطبــوع مى ســازد؛ حســنات را دو 
ــرد؛  ــام مى گی ــنت انج ــطه آن س ــه واس ــد؛ ب ــدان مى کن چن
ــه را تقویــت  ــد؛ لث فرشــتگان بدیــن وســیله حضــور مى یابن
ــد، هــر  ــزد خداون ــر گــذرگاه قــرآن مى گــذرد و ن ــد؛ ب مى کن
ــاد  ــتنى تر از هفت ــواک، دوست داش ــا مس ــاز ب ــت نم دو رکع

ــت. ــواک اس ــت بى مس رکع
دندان هایــی کــه صــاف و زیبــا هســتند، بــر اثــر جویــدن غــذا 
 آلــوده می شــوند و کم کــم بــوی دهــان تغییــر می یابــد 
و ایجــاد فســاد در قــوای دماغیــه می کنــد. وقتــی کــه 
ــدان  ــی رود و دن ــن م ــاد از بی ــد، فس ــواک بزن ــان مس انس

دوبــاره تمیــز و پاکیــزه می شــود.
ــا موجــب بهداشــت دهــان و ســبب  ــردن دندان ه خــال ک

جلــب روزى اســت.
ــرای مــردم دشــوار نبــود، در هــر نمــاز مســواک زدن   اگــر ب

را واجب می کردم.
جبرئیــل همــواره مــرا بــه مســواک زدن ســفارش می کــرد 

تــا جایــی کــه گمــان کــردم آن را واجــب خواهــد ســاخت.
مسواک زدن، اقتضای فطرت انسان است.

دندان هــای خــود را خــال کنیــد )مثــل نــخ دنــدان(؛ زیــرا 
خــال کــردن جــزو نظافــت اســت و نظافــت، نشــانه ایمــان 

اســت و شــخص بــا ایمــان داخــل بهشــت می شــود.
یکــی از حقوقــی کــه مهمــان بــه گــردن میزبــان دارد، ایــن 
اســت کــه میزبــان بــرای او، چــوب خــال دنــدان را در وقــت 

غــذا خــوردن آمــاده کنــد.
ــوده  ــن حــد ب ــا ای ــات بهداشــتی ت ــه جزئی توجــه اســام ب
ــا هــر چیــزی خــال کنیــم. در  ــداده ب ــه مــا اجــازه ن کــه ب
 یــک روایــت آمــده اســت کــه خــال کــردن بــا هــر چیــزی

موجب فقر است.

 سرقت از حساب ها 

مهم ترین جرم اینترنتی در اصفهان 
ــم  ــدر جرائ ــاب ها، در ص ــت از حس ــات و برداش ــرقت اطاع س
ــان  ــزه مجرم ــترین انگی ــد و بیش ــرار دارن ــتان ق ــایبری اس س

اینترنتــی نیــز سوء اســتفاده های مالــی اســت.
  بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه اطاع رســانی پلیس، ایــن موضوع 
پلیــس  رئیــس  مرتضــوی،  مصطفــی  ســید  ســرهنگ  را 
فتــا و فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در نشســت 
علمی تخصصــی »تاثیــر فضــای مجــازی و جرائــم آن بــر 
امنیــت و آرامــش خانــواده در اســتان اصفهــان« که توســط اداره 
ــس  ــی پلی ــت اجتماع ــی و افکارســنجی معاون ــرآورد اجتماع ب

ــرد.  ــرح ک ــد، مط ــزار ش ــتان برگ اس
ــازی  ــای مج ــران فض ــاد کارب ــاد زی ــن اعتم ــت: حس  وی گف
ــگام  ــهروندان هن ــط ش ــی توس ــکات امنیت ــردن ن ــت نک و رعای
اســتفاده از کارت هــای بانکــی، اینترنت بانــک، فناوری هــای 
شــده  باعــث  الکترونیــک  تجــارت  و  بانکــداری  جدیــد 
برداشــت های غیرمجــاز بــه علــت خطــای انســانی و ناآشــنایی 
کاربــران بــه ابزارهــای جدیــد رخ دهــد. او رونــد صعــودی جرائم 
اخاقــی در فضــای مجــازی در ســطح اســتان را مــورد اشــاره 
ــم  ــی، جرائ ــم اینترنت ــد جرائ ــت: در رون ــار داش ــرار داد و اظه ق
اخاقــی نیــز یکــی دیگــر از جرائمــی  هســتند کــه وقــوع ایــن 
 جــرم نســبت بــه گذشــته رونــد صعــودی پیــدا کــرده و دلیــل آن 
را می تــوان در بــه وجــود آمــدن شــبکه های اجتماعــی و عــدم 
رعایــت نــکات ایمنــی الزم در ایــن شــبکه ها و اشــتراک گذاری 
محتواهــا دانســت. ایــن مقــام انتظامــی  درخصــوص مهم تریــن 
علــل موفقیــت مجرمــان ســایبری گفــت: آســان بــودن 
ــه  ــازی از جمل ــای مج ــودن فض ــترس ب ــتردگی و در دس گس
دالیــل موفقیــت مجرمــان در ایــن فضــا بــه شــمار می آیــد؛ چــرا 
ــی  ــش فن ــه داشــتن دان ــازی ب ــر نی ــه در حــال حاضــر دیگ  ک
و تخصــص زیــادی نیســت؛ فقــط کافــی اســت کمــی  دانــش 
بــا ابزارهــای جدیــد آمیختــه شــود تــا یــک جــرم ســایبری رخ 

 دهــد. 
ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت: در حقیقــت نمی تــوان 
 مجرمــان ســایبری را موفــق دانســت؛ بلکــه ســهل انگاری 
و حســن اعتمــاد بیــش از حــد کاربــران و هــم استانی هاســت 

کــه زمینــه وقــوع جرائــم ســایبری را فراهــم می کنــد.
ــا   وی در ادامــه افــزود: اگــر کاربــران عزیــز کارهــای خــود را ب
کمــی  دقــت و حساســیت بیشــتر دنبــال کننــد، جرائم ســایبری 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــح ک ــرد. وی تصری ــد ک ــدا خواه ــش پی کاه
ــای  ــای رخ داده در فض ــیاری از کاهبرداری ه ــود بس ــار موج آم

ــوده اســت.  ــان ب ــت ســهل انگاری قربانی ــه عل مجــازی ب

اســتیفن  هاوکینــگ  و   )Elon Musk( ماســک  ایــان 
هــوش  دربــاره خطــرات  بارهــا   )Stephen Hawking(
ــی در  ــون دانشــگاه ام آی ت ــد. اکن مصنوعــی هشــدار داده ان
ــر روی ماشــینی اســت کــه تصاویــری ترســناک  حــال کار ب

خلــق می کنــد. 
محققــان دانشــگاه ام آی تــی )MIT( آمریــکا، پــروژه ای 
ــی  ــوش  مصنوع ــق ه ــدف از آن، خل ــه ه ــد ک ــه داده ان را ارائ

ــت.  ــناک اس ترس
 deep( عمیــق  یادگیــری  مبنــای  بــر  پــروژه  ایــن  در 
learning( ماشــین هــوش  مصنوعــی )AI(، تصاویــری 

می شــود.  ســاخته  ترســناک 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــان ب ــی، محقق ــرح تحقیقات ــن ط در ای

الگوریتــم یادگیــری عمیــق منحصربه فــرد، تــاش می کننــد 
ــی از  ــای خال ــه خانه ه ــد ک ــود بیاموزن ــین AI خ ــه ماش ب
ســکنه و شــهرهای ویران شــده چــه شــکل و شــمایلی 
ــن  ــی از اماک ــدون نقص ــل و ب ــر کام ــپس تصاوی ــد. س دارن
 AI ــه ماشــین ــه دســتگاه خــود داده و ب ــان را ب مشــهور جه

دســتور ویرایــش عکس هــا را می دهنــد. 
ماشــین هــوش  مصنوعــی، ایــن تصاویــر را بــه شــکلی 
ــه می دهــد.  ــوان خروجــی ارائ ــه عن ترســناک درمــی آورد و ب
ــا  ــا آنج ــد ت ــام می ده ــی انج ــه خوب ــن کار را ب ــتگاه ای دس
ــد.  ــوب می کن ــما را میخک ــکنه، ش ــی از س ــر خال ــه تصاوی ک
 AI ــی درصــدد هوشــمندتر کــردن ماشــین ــان ام آی ت محقق
خــود هســتند؛ بــه همیــن دلیــل تــاش دارنــد تــا اطاعــات 

بیشــتری دربــاره ویژگی هایــی کــه یــک تصویــر را ترســناک 
ــد. ــع آوری کنن ــد، جم می کن

 آن هــا از مخاطبــان خــود دعــوت کرده انــد تــا در یــک 
ارزیابــی اینترنتــی شــرکت کننــد. در ایــن ارزیابــی، ده عکــس 
پرتــره بــه شــرکت کنندگان ارائــه می شــود و آن هــا بــا 
 not( ــناک ــا غیرترس ــناک )scary( ی ــه ترس ــاب گزین انتخ

scary( دربــاره آن هــا اظهارنظــر می کننــد.
ــه ســاخت  ــی ب ــن ارزیاب ــا شــرکت در ای ــد ب  شــما می توانی
ــود آورد  ــه وج ــناکی را ب ــر ترس ــا تصاوی ــه واقع ــینی ک ماش
ــوس وحشــت از هــوش  مصنوعــی  کمــک کنیــد. شــاید کاب
روزی بــه وقــوع بپیونــدد. نظــر شــما دربــاره تهدیــد هــوش 

ــت؟ ــی چیس  مصنوع

 دانشگاه ام آی تی، ماشین هوش مصنوعی 

با قابلیت خلق تصاویر ترسناک ساخت

    فواید مطالعه 
انســان  موجــودی  کمال گراســت  و بــا ســکون  و ســکوت  
ــه   ــت  ک ــی  اس ــال  راه ــه  دنب ــه  ب ــدارد. او همیش ــازگاری  ن س
یــک  قــدم  پیــش  بگــذارد و گــره ای  از مشــکات  خــود 
عرصه هــای   در  پیشــرفت   بــرای   او  بنابرایــن   بگشــاید. 
 زندگــی ، احتیــاج  بــه  شــناخت  نســبتا کاملــی  از خــود 

و جامعه  دارد و باید با گذشته  و آینده  ارتباط  برقرار کند.
ــی   ــد دین ــناخت  و رش ــرای  ش ــی  ب ــه ، عامل ــاب  و مطالع کت

ــت .  ــان  اس ــی  انس ــی  و اجتماع ــی ، اخاق فرهنگ
ــرای   ــاخته  و ب ــد، س ــد می کن ــان رش ــوب،  انس ــاب  خ ــا کت ب
 حرکــت  آمــاده  می شــود. کتــاب  انســان  را بــه  مرزهــای  علــم  
 و دانــش  نزدیــک  می کنــد و او را بــه  قله هــای  رفیــع  معرفــت 

و آگاهــی  می رســاند. کــودکان  و نوجوانــان  هنــگام  بــاز کــردن  
ــه   ــبختی  را ب ــعادت  و خوش ــای  س ــت  دره ــاب  در حقیق کت
روی  خــود می گشــایند تــا در مســیر ترقــی  و پیشــرفت  
ــوان  یکــی  از مهم تریــن   ــه عن ــد. کســب  آگاهــی  ب گام  بردارن
ــر  ــی  مدنظ ــه  و کتابخوان ــای  مطالع ــی ترین  هدف ه و اساس
اســت  و از جهتــی  ســایر فوایــد مطالعــه  و کتابخوانــی  را هــم  
 تحــت  پوشــش  قــرار می دهــد. بســیاری  از دانشــمندان  
و روان شناســان  معتقدنــد کــه  اســاس  و زیربنــای  شــخصیت  
 انســان  در ســال های  اول  زندگــی  پایه گــذاری  می شــود 
و آموخته هــای  ایــن  دوران  تأثیــر عمیقــی  بــر آینــده  زندگــی  
 فــرد دارد. حــال  کــه  چنین  اســت  اگــر مطالــب  خواندنی  مفید 
 و ســازنده  در اختیــار کــودکان  و نوجوانــان  قــرار گیــرد 
 و آن هــا از همــان  ســنین  کودکــی  بــه  مطالعــه  عــادت  کننــد 
راه  و رســم  زندگــی  را خواهنــد آموخــت  و تحــت  تأثیــر 
داســتان ها و کتاب هــای  آموزنــده ، بــه  رشــد و تعالــی  
خواهنــد رســید و در آینــده  نیــز بــرای  حــل  مشــکات  خــود از 

ــت .  ــد گرف ــک  خواهن ــاب  کم کت
ــی   ــه   دین ــت  روحی ــرای  تقوی ــی  ب ــی  راه ــاب  و کتابخوان کت
 کــودکان  و نوجوانــان  اســت . مطالعــه  کتاب هــای  دینــی  
و مذهبــی  بــه  کــودک  و نوجــوان  کمــک  می کنــد تــا بــه  درک  
ــه   ــش  از آن ک ــد و پی ــت  یاب ــی  دس ــائل  دین ــتی از مس درس
ــی   ــد. کتابخوان ــکوفایی  الزم  برس ــد و ش ــه  رش ــود ب ــر ش دی
ــان  می شــود.  ــودکان  و نوجوان ــی  ک باعــث  پیشــرفت  تحصیل
 همچنیــن  مطالعــه  غیردرســی  باعــث  ا فزایــش ســطح  فکــر

ــش   ــات  و افزای ــه  لغ ــش  گنجین ــن ، افزای ــدن  ذه ــال  ش فع
علــم  و آگاهــی  می گــردد. »خوانــدن  داســتان های  مختلــف  
موجــب  شــکل  گرفتــن  ارزش هــای  گوناگــون  در ذهــن  
کــودک  می شــود، حساســیت  او را رشــد می دهــد و احتــرام  
ــودک  از  ــه  ک ــی  ک ــرد. رضایت ــران  در او شــکل  می گی ــه  دیگ ب
مطالعــه  بــه دســت  مــی آورد، او را متکــی  بــه  خــود بارخواهــد 
آورد. ســؤال هایی  کــه  بــر اثــر مطالعــه  بــرای  کــودک  مطــرح  
می شــود و مقایســه هایی  کــه  او بیــن  مســائل  مختلــف  
می کنــد، در مجمــوع  موجــب  می شــود کــه  او فــردی  خــاق 
بــار آیــد«. )نانســی  الریــک،  1366( بــا بهره گیــری  از تخیــل  
ــزرگ   ــی  ب ــت،  دنیای ــت  اس ــی  خاقی ــرورت  اساس ــه  ض  ک
 و پهنــاور در مقابــل  چشــمان  کــودک  گشــوده  می شــود 
ــن   ــودک  در ای ــد. ک ــردازی  کن ــه  خیال پ ــد آزادان و او می توان
شــرایط ، هرگــز خــود را محــدود و محبــوس  در حصــار 
ــال   ــده  و فارغ ب ــوس  ندی ــهود و ملم ــور مش ــا و ام واقعیت ه
تصــور می کنــد.  دلــش  می خواهــد،  را کــه   آنچــه   هــر 

)غامعلــی  افــروز1372(

ــه  تبــس  نوشــته  شــده   ــر ســر در کتابخان ــم  ب ــان  قدی در یون
باعــث  کاهــش   مطالعــه   زیــرا  روح «؛  »درمانــگاه   بــود 
ناراحتی هــای  هیجانــی  و عاطفــی  اســت  و کتــاب  بــه  عنــوان  
یکــی  از مؤثرتریــن  ابــزار پیشــگیری  از ناراحتی هــای  روحــی  
ــا شــناخته  شــده  اســت . ــن  بیماری ه ــان  ای ــی  و درم و روان

وقتــی  کــودک  کتابــی  می خوانــد و بــه  موضــوع  تــازه ای  پــی  
ــذت   ــاس  ل ــت،  احس ــه  اوس ــاز و عاق ــورد نی ــه  م ــرد ک  می ب
و آرامــش  می کنــد؛ زیــرا روح  کنجــکاو او بــه  دنبــال  کشــف  
ــه   ــر روز ک ــد ه ــش  می خواه ــت  و دل ــازه ای  اس ــق  ت حقای
می گــذرد از مجهــوالت  خــود کاســته  و بــر معلوماتــش  
ــه  نتیجــه دلخــواه  خــود دســت   ــه  ب ــی  ک ــا زمان ــد و ت بیفزای
ــی   ــت  افزایش آگاه ــرد و در حقیق ــرار نمی گی ــد، آرام  و ق  نیاب
و معلومــات،  خــود نوعــی  لــذت  و آرامــش  معنــوی  را بــرای  
ــار او تأثیــر  ــر شــخصیت  و رفت ــه  ارمغــان  مــی آورد کــه  ب او ب

ــیاری  دارد.  بس
بیــان   در  را  نوجوانــان   و  کــودکان   توانایــی   کتابخوانــی  
ــی  در  ــد. ناتوان ــش  می ده ــان  افزای ــا و خواسته  هایش نیازه
ــی  ــورت  کام ــه  ص ــته ها ب ــا و خواس ــب ، نیازه ــان  مطال  بی
ــتگی  دارد.  ــدن  بس ــه  و خوان ــزان  مطالع ــه  می ــتاری  ب  و نوش
ــد  ــدا می کنن کســانی  کــه  در مطالعــه ، مهارت هــای  الزم  را پی
ــز از  ــته  و هرگ ــده  داش ــراز عقی ــی  اب ــا توانای ــن  زمینه ه در ای
ــد  ــود راه  نمی دهن ــه  خ ــه ای  ب ــش  واهم ــب  خوی ــان  مطال بی
ــود  ــائل  خ ــریح  مس ــه  تش ــتپاچگی  ب ــط  و دس ــدون  غل و ب
ــا در  ــرخوردگی  آن ه ــع  از س ــر، مان ــن  ام ــد؛ همی می پردازن
اجتمــاع  می شــود و زمینــه  موفقیــت  و سعادتشــان  را فراهــم  

می کنــد.
ــره وری   ــن  راه هــای  غنی ســازی  و به مطالعــه،  یکــی  از بهتری
ــته  از  ــوب  و شایس ــتفاده  مطل ــت . اس ــت  اس ــات  فراغ از اوق
ــی   ــده  ســامت  روان  و رشــد و تعال ــات،  تأمین  کنن ــن  اوق ای
ــه   ــی  ب ــی  و بی توجه ــت  و بی برنامگ ــان  اس ــخصیت  انس ش
ایــن  مهــم  زمینه ســاز بســیاری  از انحرافــات  و کج روی هــای  
اجتماعــی  اســت . مطالعــه  از کم هزینه تریــن  روش هــای  
گذرانــدن  اوقــات  فراغــت  اســت  کــه  اگــر بــه  روش  درســت 
انجــام  شــود، آرامــش  پایــدار و بســیار خوبــی  خواهــد داشــت  
و در پیشــگیری  از بــزه کاری  و انحرافات کــودکان  و نوجوانــان  

تأثیــر زیــادی  دارد.
    آیا عادت  به  مطالعه،  امری  اکتسابی  است ؟

ــادت   ــه  ع ــد ک ــور می کنن ــان  تص ــن  و مربی ــده ای  از والدی ع
ــط  در  ــه  فق ــی  اســت  ک ــی  و خصلت ــری  ذات ــه ، ام ــه  مطالع ب
 عــده  خاصــی  از افــراد وجــود دارد و تنهــا بعضــی  از کــودکان  
و نوجوانــان  بــه  دالیــل  مختلــف  از جمله  کنجــکاوی ، عاقه  و... 
ــه   ــل  مطالع ــد اه ــران  نمی توانن ــد و دیگ ــه  آن  روی  می آورن ب
باشــند. شــاید بــر اســاس  همیــن  اعتقــاد هیچ گونــه  تاشــی  
بــرای  ایجــاد عــادت  بــه  مطالعــه  در کــودکان  و نوجوانــان  خود 
ــم   ــه  تعلی ــر در زمین ــای  اخی ــد. پژوهش ه ــام  نمی دهن  انج
ــر  ــک  ام ــه  ی ــه  مطالع ــادت  ب ــه  ع ــرده  ک ــت  ک ــت  ثاب و تربی
 اکتســابی  اســت؛  یعنــی  همان طــور کــه  یــک  کــودک 

خوانــدن  و نوشــتن  و حســاب  کــردن  را یــاد می گیــرد 
می توانــد مطالعــه  را هــم  بیامــوزد. پــس  بایــد روش  مطالعــه  
ــن   ــادت  داد. در ای ــه  ع ــه  مطالع ــت  و او را ب ــه  او آموخ را ب
مقالــه،  ســعی  بــر ایــن  اســت  کــه  نقــش  خانــواده  و مدرســه  
ــا  ــرار داده  ت ــی  ق ــورد بررس ــزا م ــور مج ــه ط ــدام  ب ــر ک را ه

ــه  مشــخص  شــود. ــدام  جداگان ــر ک ــه  ه وظیف

شیوه های  ترغیب  دانش آموزان  به  مطالعه  و کتابخوانی 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 286 ســـــال دوم                ݡسݒ


